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Kedves Rokonság, Kedves Ismerősök  és szabadjon mondanom: Kedves Hallgatók! 

 

Erdei Klára temetésére jöttünk össze, aki életével kapcsolatban azt vallotta: „ az az igazi gazdagság, 

ha az embernek  idős korában sem fogy el szívében a szeretet.” 

Gyermekek várták kora reggel a rádió előtt ülve, hogy mondjon nekik is valami személyest, valami 

kedves intelmet. Egyszer ezt mondta: „Drukkolok nektek, hogy jól feleljetek.” 

Klára testvérünk elhallgatott, de hisszük, hogy él szíve, lelke az Isten előtt. A Szentháromságban és 

hozzá való útja elkezdődött.  Szent Pál apostol az élet célját mutatja meg nekünk: „Egyikünk sem 

él, és egyikünk sem hal meg önmagának. Amíg élünk, az Úrnak élünk, és ha meghalunk az Úrnak 

halunk meg. „Mindegyikünk önmagáról ad számot Istennek.”  

Testvérünk színész akart lenni, nem lehetett egészsége miatt, de elfogadta a sors adományát és a 

rádióban szolgálta az embereket. Egy újság számára így nyilatkozott: „A versek mellett különböző 

olyan írásokat is beolvashatta, például Teréz anya gondolatait, amelyekből lelkierőt merítettek az 

emberek. Ezáltal is szeretetet adhattam. Azt hiszem, hogy a szeretet aranyfonálként húzódik végig 

az életemen.” 

Ezt az írást elküldte nekem, mint a bencés oblátusok vezetőjének, mert tagja volt a bencés világi 

rendnek. Odaírta kézírással: „A jó Isten mindig velem volt és a Szűzanya.”  Néha elfogta az 

aggodalom, és telefonált Pannonhalmára a főapát úrnak.  Legtöbbször a titkárnővel tudott 

beszélni, és utána megnyugodott.   

Naim városa a Galieát Jeruzsálemmel összekötő zarándokút mellett fekszik. Jézus valószínűleg 

Jeruzsálembe mehetett az évi három kötelező zarándoklat egyikén. És akkor láthatta meg a felé 



jövő menetet.  Halottas menetet látott. Érdeklődött és megtudta, hogy egy özvegyasszony 

egyetlen fiát kíséri ki. És megállt és felkeltette, feltámasztotta az ifjút.  Isten szívét mutatta meg 

nekünk. A rossz, a halál elleni küzdelmét.  

Hisszük, hogy Klára testvérünk is Jézus irgalmára, szeretetére szorul, és ő szívére öleli. Majd 

megmutatja az Atyának és a Léleknek. Majd a szentek számtalan sokaságának. Találkozik szüleivel, 

találkozik az egykori hallgatókkal.  

 Légy boldog Klári néni, légy a teljes boldogság részese. Ámen. 


