A posztulátor üzenete Isten szolgája Esterházy János földi
maradványainak alsóbodoki temetésének 3. évfordulója
alkalmából
Krisztusban Szeretett Testvéreim!
A Lélekben Veletek vagyok és mindazokkal, akik számára fontos
mindaz, amit az Irgalmas Isten teljesített, végbevitt hűséges
szolgájában, Jánosban. Amit általa a mai napig folytatni akar
bennünk és rajtunk keresztül a jövőben is a mi közös földünkön.
Lelkileg gyakran zarándokolok a sírjához a Szent Kereszt
Magasztalásának Kápolnájába, ami az Igazság és a Szeretet
győzelmének a jele. Teszem ezt különösen minden hónap első
szerdáján, amikor Isten Szolgájának boldoggá avatásáért és lelki
örökségének beteljesedéséért imádkozunk, amelyben nagyon fontos
a nemzetek közötti megbékélés.
A közelmúltban ilyen különleges alkalom volt Keresztelő Szent
János vértanúságának emléknapja, aki - nem véletlenül Alsóbodoknak védőszentje, de annak az olasz városnak,Veglie-nek
is, ahol János lánya, Alice él. Számomra Keresztelő Szent János, aki
előkészítette az utat a Megváltó számára, egyben Isten Szolgája
János boldoggá avatási eljárásának a védnöke is, a boldog vértanú
püspök Vaszil Hopko mellett, aki Mírovban fogolytársát, Jánost
ellátta szentségekkel az utolsó, legfontosabb, az örökkévlóságba
tartó útra.
Keresztelő Szent János életét adta Isten törvényéért, a házasságról
szóló igazságért, Isten iránti szeretetből, de Heródes iránti
szeretetből is, hiszen az ő üdvössége sem volt közömbös a próféta
számára. Éppen ezért figyelmeztette, utasította és a megtérésre
szólította fel.
E két János „vádirata” nem említette közvetlenül Jézust, de
számunkra egyértelmű, hogy mindketten életüket adták Krisztusért,
aki a megtestesült Igazság és Szeretet.
Kicsit többet is írok erről egy új, 4 nyelven kiadott füzetben,
amelynek címe: "A mi jelünk a Kereszt!" Ez a kiadvány sok ember
áldozatos munkájának a gyümölcse a járvány idején.
Erősen bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el és osszátok meg
másokkal az igazságot Isten hű szolgájáról, beleértve azokat is, akik
engednek a hazugságnak. A könyv néhány meggyőző tanúságtételt
tartalmaz. A legerősebbek a Gulagon és a kommunista börtönökben

vele együtt szenvedő rabtársaitól, csehektől és szlovákoktól, köztük
papoktól származnak.
Ilyen például a szlovák szerzetespap Isten Szolgája Ján Mastiliák
CSsR atya tanúságtétele és egy szlovák nőé, Verona Moravčíkováé,
aki az Esterházy újlaki birtokon dolgozott. 1945-ben ő mentette meg
János családját a szovjet katonák elől, később pedig támogatta
húgát, Máriát férjével és öt gyermekével együtt. János halálának
hallatán tanúságot tett életszentségéről, mondván: "Nem érte kell
imádkoznunk, hanem hozzá!"
Ezen bizonyságtételek segítségével legyünk bátor apostolai az
igazságnak és Isten Szolgájának, Jánosnak követői! Ezen a nehéz,
de szép úton erősítsen meg minket a hálaadás, a magasztalás és a
bizalom hármas imája.
Hálaadás a hit és a szeretet ajándékáért, amely olyan szépen
meghozta gyümölcsét Jánosban. Méghozzá úgy, hogy soha nem félt
a kereszttől és az áldozattól és mindig megbocsátott, imádkozott és
szenvedett üldözőiért is.
Adjunk hálát Istennek János hű, tanúságtevő életéért, boldoggá
avatási eljárásáért és az ezzel járó összes nehézségért is.
Dicsérjük és magasztaljuk Istent minden helyzetben, Mária
példájára, sőt vele együtt, akárcsak János, aki mélyen átélte az Ő
anyai szeretetét.
Kérjük, Jánoshoz hasonlóan, hogy ismerjük meg és teljesítsük Isten
boldogító akaratát. Bizalommal kérjük a hűséget és a szeretetet,
ellenségeink iránt is. Így Jézus, aki maga az Igazság és Szeretet
győzedelmeskedhet bennünk, köztünk és rajtunk keresztül a bűn
által megsebzett világban. A mi jelünk, utunk és győzelmünk
Krisztus Keresztje. Ezen az úton támogassanak Szentjeink, de
támogassuk egymást mi is kölcsönös közbenjáró imával!
Isten fizessen meg mindenkinek minden segítséget, lelki és anyagi
támogatást egyaránt! Dicsőüljön meg Isten minden gyermekében, és
szabadítson meg minket a hazugság és a gyűlölet áradatától!
Pax et Bonum!
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