
Kedves ünneplő Testvéreim!

  A mi Urunk Jézus Krisztus sokféle emberrel találkozik, jókkal rosszakkal, 
mindenfélével. Ott van például Zakeus! A Mester jól tudja, hogy ennek a 
kapzsi, korrupt, pénzéhes embernek a lelkét sok minden terheli, és mégis 
szeretettel elmegy hozzá vacsorázni, együtt örvend ezzel az emberrel, aki 
jóvá akarja tenni élete minden bűnét, segít neki újjászületni. A garadai 
ördöngöst is felkeresi szeretettel, megszakítja útját és elmegy hozzá, 
párbeszédet kezdeményez, és örömmel fogadja ennek az embernek a 
megtérését, gyógyulását! Döbbenetes, még a házasságtörő nő is egy kis 
ejnye-bejnyével megússza: "Menj és többet ne vétkezz" - mondja Jézus neki 
szelíden! 
    Elgondolkodtató, hogy Mesterünk minden bűnnel annyira megértő, 
türelmes tud lenni, de a lusta, élhetetlen, mulya embert nem tudja 
elfogadni. A terméketlen fügefához Jézusnak nincsenek szép szavai, 
megátkozza és az azon nyomban kiszárad! De ugyanilyen kérlelhetetlen a 
talentumát félszegen elásó emberhez is, akárcsak a tátott szájú, élhetetlen 
evangéliumi szüzekhez, akik tátott szájjal, kialudt lámpával akarnak 
menyegzőre menni. Nincs irgalom, kidobja a külső sötétségbe, a félénk, 
talentumaival gazdálkodni nem tudó embert, illetve nem engedi be a 
lakodalomba az életét megszervezni nem tudó öt evangéliumi balga 
szüzet, bármennyire is könyörögnek azok!
    A tébláboló, lusta, lelkesedni, dolgozni nem tudó ember iránti 
gondolataiból Jézus nem csinál titkot. "Legyetek hidegek vagy melegek, de ha 
langyosak vagytok, kiköplek!" Félelmetes, Saulnak aki túlbuzgóságában ott 
van Szent István gyilkosai között, van irgalom, vele a mester jóságosan 
párbeszédet folytat, megtérését elfogadja, sőt az Egyház legnagyobb 
apostola lesz, de a terméketlen fügefának nincs irgalom!
    A mi Urunk Jézus Krisztus azt szeretné, hogy gyümölcsöt teremjünk, 
maradandó gyümölcsöt! Arra születtünk, hogy éljünk lendületesen, bátran, 
Isten adta értékes talentumainkat kamatoztassuk! 50-szeres, 100-szoros 
termést hozzunk Teremtőnk dicsőségére, nagycsaládunk javára! Isten azt 
akarja, hogy a nekünk bérbe adott szőlőt szorgalmasan műveljük, és a 
gyümölcsök alatt roskadozva hálás szívvel köszönetet mondjunk! Arra 
születtünk, hogy dolgozzunk, alkossunk, társai legyünk a világot 
továbbteremtő Istennek! Ne legyünk félszegek, tudja Teremtőnk, hogy mi 
lakik az emberben, ismeri gyengeségeinket, és ha kicsinységünkből 



kifolyólag hibákat is követnénk el munkánk során, azt az Úr jósággal 
megbocsátja, de ha semmittevéssel, félszeg tátott szájjal hagyjuk, hogy az 
élet elmenjen mellettünk, akkor arra már nincs bocsánat! Ha a jó szándék 
vezet, tévedhetünk, de ha terméketlen fügefaként csak létezünk és létünk 
csak vegetálás, vagy meddő okoskodó beszólás ide-oda, akkor nincs 
kegyelem számunkra. 
    A "HAZAJÁRÓ" műsor stábját jól ismerem, tisztelem és becsülöm őket! 
Ki tudná megmondani, hogy ezek a fiatalok hány millió és millió kilométer 
filmet forgattak, mennyit utaztak, leveleztek, hogy gyümölcsöt teremjenek, 
maradandó gyümölcsöt mindazoknak, akik nap mint nap leülnek a 
televízió képernyője elé, hogy legalább lélekben bebarangolják ezt a 
csodaszép Kárpát-medencét. Ki tudná megmondani, hogy munkájuk 
gyümölcseként hányan és hányan kelnek útra egy-egy film után, hogy ők 
maguk is a saját szemükkel megnézzék azt, amit ezek a fiatal emberek oly 
szépen és vonzóan elénk tárnak alkotásaikban! 
    Igen, a "Hazajáró" megérdemli, hogy bekerüljön a nemzet nagyjainak a 
tárházába, azok közé, akik népünknek életet, fényt, reményt kölcsönöznek 
munkájukkal, tudásukkal, sok-sok szeretetükkel! Remélem, hogy 
elismerésük, maga a díj újabb lendületet ad e fáradhatatlan munkának, hisz 
még oly sok árva táj, vidék, érték van itt a Kárpát-medencében, melyet fel 
kellene fedezni, szeretettel ölbe kellene venni, gondoskodó szeretettel meg 
kellene fürdetni és tisztába tenni, valahogy úgy, ahogyan  kedves 
kollégáim is teszik az árva, senkinek nem kellő gyerekekkel. Sok-sok 
elfelejtett csodánk, kincsünk várja a "Hazajáró" munkatársait, hogy e 
nagyszerű fiatalok szülőföldjüket szépnek látó tekintetekben megfürödve, 
megszépülve, mindannyiunk számára láthatóvá, vonzóvá, számunkra is 
szárnyakat adó csodává váljanak.

Hálás szeretettel, Csaba t. 


