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Mottó: Merülni kezdett.
Péter mindig spontán. Az átváltozás hegyén gyorsan sátrat készített volna – vajon miből?- most
meg mindjárt is indulna a vízen Jézus felé. Bizalma önmagában első látásra igen nagy, Jézusba vetett hite és bizalma meg ezt is felülmúlja. A spontaneitás azonban nem párosul állhatatossággal. Szinte ki se
mondja, hogy márpedig akkor Ő is menne a vízen, már szinte meg is bánta. S meg kell tapasztalnia, hogy mihelyst bizalma az Úrban megtorpan, akkor bizony nincs többé előmenetel. Nagy lecke ez neki, és remélhetően nekünk is. A kulcsmondat: Ne féljetek! Hányszor ismételte el Jézus! Hányszor kellett elmondania, újra
meg újra, mert kicsinyhitűek voltak és vagyunk.
Pedig bátorságra szükség lesz. .Az ellenszél mindig felkerekedik, akkor is, ha nem várjuk. Jobb persze, ha
számolunk vele. S ha elindultunk Jézus felé, rá is kell szegeznünk tekintetünket! Le se vegyük róla, hogy el
ne süllyedjünk.
Kiss Ulrich SJ

A HÉT SZENTJE
SZENT ISTVÁN, Vajk néven, Géza nagyfejedelem és Sarolt fiaként 970 táján született. Brúnó szerzetes 972ben keresztelte meg, ekkor kapta az István nevet. Gyermekkorában még nem volt biztos, hogy apja, a nagyfejedelem utódaként majd ő lesz a magyarok uralkodója. Az ifjú István 14-15 éves lehetett, amikor Géza őt
utódaként elfogadtatott az ország nagyjaival. Szent Adalbert közvetítésével 996-ban feleségül vette a bajor
fejedelem leányát, Gizellát. Géza nagyfejedelem halála után 997-ben István kerül a fejedelmi székbe. A nyugati kereszténységet elfogadni nem tudók felett fényes győzelmet arat. Szent István hosszú uralkodása alatt
még kétszer kényszerült gyors, hathatós katonai fellépésre. Az erdélyi Gyula felkelését 1001-ben sikerült
vérontás nélkül leszerelnie, Ajtonyt viszont csatában győzte le 1008-ban.
A három, erővel történt fellépés évtizede alatt a nagyfejedelemség nyugati keresztény királysággá alakul át,
és a végleges egyházi szervezet is javarészt kiépül. István 1000-ben koronát kér és kap II. Szilveszter pápától,
amivel 1000 karácsonyán királlyá koronázzák. A pápa tette, a koronaküldés az egész keresztény Nyugatnak
tudtul adta: Krisztus földi helytartója, a lelki letéteményese az új állam és az új uralkodó függetlenségét elismeri, helyesli és megáldja. Szent István első törvénykönyve rendelkezéseivel többek között kötelezővé tette a
vasárnapok megtartását, az istentiszteleten való részvételt. Második törvénykönyve rendelkezik a templomépítkezésekről (tíz falu, egy templom), és a templomok ellátásáról.
Istvánnak több gyermeke volt. Az elsőszülött Ottó serdülőkorban bekövetkezett halála után öccse, Imre lett a
trónörökös. A király számára nagy próbatétel volt elsőszülött fia elvesztése. Ennél súlyosabb csapás volt a
második trónörökös Imre 1031-ben bekövetkezett halála. A szent király hosszas vívódás után unokaöccsét,
Orseoló Pétert jelölte utódjának. Látva azonban Péter jellembeli hibáit, a király, érezve halála közelségét, országát és népét biztos kezekben akarván tudni, hazánkat és nemzetünket a Boldogságos Szűzanya oltalmába
ajánlotta.
Szent István az igazságos, jámbor, békeszerető, néhány esetben béketeremtő keresztény király 1038. augusztus 15-én tért meg Teremtőjéhez. Az általa építtetett székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában temették el. Sírja körül csodálatos gyógyulások sorozata kezdődött el. Szent László uralkodása alatt 1083-ban történt meg a szentté avatása.

