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Az Országos Liturgikus Tanács kiadásában 1995-ben megjelent „A világi 
-

sek: Krisztus akaratából a vasárnapi ünneplés (a szentmise) élén a püspök, 

-
ban nagy problémát a jelenlegi paphiány, mert emiatt egyre növekszik az 
olyan plébániák száma, amelyekben a vasárnapokon és az ünnepnapokon 

-
ban ilyenkor sem szabad hosszabb ideig elmaradnia. Ezért engedélyezi a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia a pap távollétében végzett igeliturgiát. A 
vasárnapi igeliturgiát a helyi ordinárius engedélyével, a plébános felügyelete 

A körmendi plébánián már 1996-ban 18-an végeztek igeliturgiát. Problémát 
jelentett számukra a szentbeszéd. Ennek megoldására gondoltam Róka Már-

-

Márton atya halála után úgy érzem, hogy jó lenne a három füzetet egy 
kötetben kiadni, hogy  Márton atya szentbeszédeihez minél többen hozzá-
jussanak. Róka István mint Róka Márton plébános törvényes és végrendeleti 
örököse hozzájárult, hogy a Vasárnapi gondolatok (A. B. C. év) c. szentbe-
szédanyag könyv formájában megjelenhessen. „A kiadással kapcsolatos ügy-
intézésre dr. Gyürki László ny. plébánost kérem fel minden jogosultsággal 
felruházva.”

Ennek alapján a Martinus Kiadó örömmel vállalta a  

Körmend, 2015. november 29.

Dr. Gyürki László
ny. plébános
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Ma új egyházi évet kezdtünk. Ismét megünnepeljük az üdvösség történe-
tének eseményeit, kezdve adventtel, a Megváltó eljövetelére való készülés-
sel. Az advent négy vasárnapot foglal magába. Azt szokták mondani, hogy 

elénk; a második vasárnap a reményé, hogy el fog jönni a Megváltó; a har-
madik az öröm vasárnapja, mivel már közel az Úr; végül a negyedik a bi-
zonyosságé, hogy hamarosan eljön, már itt van az ajtóban. Így fokozatosan 

  Ma – az új egyházi év kezdetén – egyházunk kelteget az álomból, hogy 
megújult lélekkel kezdjünk újra Istennek szolgálni. Szent Pál apostol a szent-
leckében valóságos adventi programot ad nekünk.

1. Keljünk fel az álomból! Az alvó ember nem tud magáról, nem tudja, mi 
történik vele és körülötte. Alvóktól, alvajáróktól semmit sem lehet várni. Ha 

A lelki álom még veszedelmesebb. A lanyhaság és hanyagság állapota az. 

a vonatot, elmulasztja a szép napkeltét. Így a lelki életnek is nagy kárára van, 

-
-

-

Elvesztették az aranyat, mert nem voltak ébren. Mi aranynál értékesebb kin-

Ha felébredünk és feleszmélünk a lelki álomból, rádöbbenünk, hogy sok 

össze az Apostol: „Vessük el a sötétség cselekedeteit és öltsük magunkra a 
-

rei az erények. Állandó feladata az embernek, hogy küzdjön a benne lakozó 



 !  

-
kintheti életcélnak az evés-ivást, részegeskedést, paráznaságot, élvezetek ke-
resését, hanem magasabb életcélt kell követnie: szentté lenni Isten kegyelmé-

Minket is ébresszenek rá keresztény hivatásunkra! 

2. Öltözzünk Jézus Krisztusba! Szemléletes kifejezés. Amint a ruha és vi-
-
-

lyet soha nem szabad abbahagynunk és minden adventben megújult lélekkel 
kell újra kezdenünk. 

Mi is elmondhatjuk Kis Szent Terézzel: „Az égbe kell jutnom, bármi áron!” 
-

és gyakran használnunk, hogy kialakuljon bennünk ez a Krisztus-hasonló-
-

-

szentmisére, és mit látott? Mintegy 1300 férfi áldozott. Ekkor már tudta, mi 

Ha komolyan vesszük lelki életünket, akkor nyugodtan állhatunk majd az 

félnünk a számadástól, nem kell aggódnunk örök sorsunk miatt, nem lesz 

buzgók, itt az ideje, hogy komolyabban vegyük lelki életünket. 
-

kérdezte Deák Ferencet, a haza bölcsét, hogyan lehetne Magyarországot 
-

reveszi, hogy rosszul gombolta be a kabátját, egy lyukkal feljebb vagy lejjebb 
-

hol elhibáztuk, kezdjük újra buzgón Isten szolgálatát. Ehhez adja kegyelmét 
megváltó Jézusunk!
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-

-
séges titka, mely Ádám utódait romlásba döntötte, de felragyog a megváltás 

-

-
san elhibázták: az ördög rábeszélésére megszegték Isten parancsát, s nagy 

nyomorultabbak lettek. 
-

-

mindnyájan meghalunk. 
-

naszkodik: „Örömömet lelem Isten törvényében, de más törvényt látok tag-
-

nem szokott leszállni a porba. Egyszer egy autó mégis elgázolt egy sast. Hogy 
-

ban marad, megmenekül. Mivel leszállt a porba, elpusztult. Mi is csak akkor 
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2. A megváltás titka. -

kegyelem” – hirdeti Szent Pál. A jövendölés szerint az Asszony ivadéka szét-

sátán, mint a megkötözött kutya: csak annak árthat, aki közelébe megy. 
Krisztus hozta el a megváltást, a kegyelmek teljességét, s az Asszony, aki-

-

nélkül való, hanem gazdagon eltölti Isten kegyelme. 

könyvében (2Kir 14). „Két fiam volt, de az egyik agyonütötte a másikat, s 
-

-

-
-

az embert. Benne valósult meg Isten örök elgondolása. Benne maradéktala-

-

hozzád menekülünk!”
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-

jövendölt a Megváltóról, hanem rá is mutatott. Egyházunk azt akarja, hogy 

    

igénytelenség, lemondás jellemzi. Ezenfelül mély hivatástudat tölti el: utat 
-

-
lást, tökéletes és végleges megtérést. S ez nem megy önmegtagadás nélkül. 

-

lépése. 

-

kereste a finom ételeket. Mi pedig milyen válogatósak vagyunk! Az adven-

-

 Szól nemcsak azokhoz, akik kimentek hozzá a 
Jordán mellé, hanem nekünk, mai embereknek is. Lényege ezekben a mon-
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-

-

álnok farizeusokat és szadduceusokat, és kilátásba helyezi, hogy kivágják 

-
re, ha magunk elrugaszkodunk a jótól. Nekünk kell gyümölcsöt teremnünk 
igazságban és szentségben. 

-
zát és a polyvát. Nagy tisztogatást végez. Csak az értékes búza kerülhet mag-
tárába. „A  fejsze  már a fák  gyökerén  van.” Isten kivágja a terméketlen és 
gyümölcsöt nem hozó fát. 

1900-ban az olasz király lakodalma alkalmával sok rabot szabadon bocsá-

-
csátják. Nem szánalomra méltó viselkedés ez? Nem örül a szabadságnak, jól 

-

lombozata van, de kevés rajta a gyümölcs. Nézzünk mi is a lelkünkbe: meg-
találjuk-e magunkban a keresztény élet gyümölcseit? 

-

lelkünk boldogságát.
„Ha az ember boldog akar lenni, szabadon és teljesen ki kell tárnia magát 

Istennek” (Quoist). Egyházunk ide akar minket elvezetni.
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az evangéliumban. Ez az esemény már János fogsága idején történt. Oda 

1. Jézus a Megváltó. Izajás próféta szavai válnak valóra Jézusban: a va-
kok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a 

-

beszélnek, a csodák hirdetik a messiási kor elérkezését. 
A lelkek világában ma is folytatódnak e csodák. Ha új életre támadunk 

-
mes feltenni magunknak e fontos kérdéseket: Látok-e a hit szemével, vagy 
vak vagyok? Egyenes lábbal járok-e a keresztény élet útján, vagy csak sánti-

-

-

Talán már a családunk sem él, nem találnánk otthon a helyünket. Meg már 
hozzászoktunk ehhez a nagy nyomorúsághoz. 

szabadulást hozzon nektek” – hirdeti Izajás próféta. Általa mi is új életre 
kelhetünk. 
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 Az evangélium második részében Jé-

-
nosnál.”

az utat a Megváltónak. 
-

Nem keresek-e kibúvókat emberi hivatásom alól? Nem élek-e elpuhult, sen-
kinek sem használó életet? Elviszem-e másoknak Krisztust: szavammal, pél-

-
ja! Olyan emberekre van szükség, akik megmozgatják a lelkeket, és Istenhez 

haláltól sem félek, mert általa elérem azt, amire vágytam.” A császár elámult 

-
-

ban, az is nagyobb nála.” Tehát még a legutolsó üdvözült lélek is nagyobb és 
-

ban utolsónak engem, hogy Fiadnak egy mosolya bennem földerengjen” (Sz. 
V. U. 181.).

-

tanúságot hitünk mellett, ha komolyan törekszünk az életszentségre, akkor 

fenségét.” Már most, karácsonykor is, és egykor az örök életben.
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Advent utolsó vasárnapja a bizonyosság vasárnapja. Biztos, hogy eljön az 
-

az Isten. 

-

1. Csodálatos Anya.

egyszerre természetfeletti, csodás dolog. Isten kivételt tett a természet meg-

mondja: „Anyjának szüzességét nem sértette, hanem megszentelte.” Isten 

-
ria anyasága csodálatos titok: leborulásra, ámulatra késztet. 

-
vábbélése a pogány nemzeteknél is. A pogány galloknál szobor állt, anya a 

A Csodálatos Anya: felettünk áll hivatásban, méltóságban, kegyelemben. 
-

-
váltót. 

 Szent József  is ott áll Krisztus születésénél. Róla 
gyakran elfeledkezünk, vagy csak mellékalaknak tartjuk, pedig fontos szere-



4 56 4

-

feladata volt. 
Emberi család keretében jön világra a Megváltó. Azért, hogy ne botránkoz-

-

-

hogy minden rendben legyen. 

aki a történelem középpontja. A keret már kész, hogy Isten elhelyezhesse 

-
künk születik. Tekintsük hát sajátunknak. Fogadjuk meleg szeretettel. Várjuk 

„Szállást keres a Szent Család.” Nálunk is kopogtat, bebocsátást kér. Ne 
találjon zárt ajtóra. Egy régi képen Jézus látható, amint az ajtón kopogtat, 

száll, ha betér az égi Király.” A karácsony boldogságát Jézus hozza el, de az 

embernek, csak azoknak, akiknél készséges lelkületet talált. 
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A mai vasárnap evangéliumát jól ismerjük, hiszen évenként elhangzik a 
-

amellyel megvallotta a többiek nevében is Krisztus istenségét. 
Az evangéliumban elhangzó kérdések azonban nemcsak Péterre vonatkoz-

nak, hanem minden keresztényre is. Ezekre a kérdésekre nekünk is válaszol-

minket? 

1. Kinek tartom Krisztust? Annyira fontos a kérdés, hogy maga Jézus sür-
gette válaszra apostolait, és a különféle vélemények elhangzása után istensé-

-
tos, hogy az egyházban meglegyen Krisztus istenségének hite. Ha mi is csak, 

valamelyik prófétának tartjuk Krisztust, akkor még nagyon távol vagyunk az 

-

-
mányozta a katolikus vallást, aminek az lett az eredménye, hogy felvételét 
kérte az egyházba. „Három olyan dolgot találtam a katolikus egyházban, 

gyóntatószék és szentségház.” 
-
-

napnál fényesebb bizonyságát, nem rendülhet meg hitünk Krisztus istenségé-
ben, mert akkor összeomlik az egyház és vele a hitünk is. 

-
-

vényeivel együtt fogadjuk el Jézust Istenünknek és Királyunknak! 
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2. Kinek tart engem Krisztus?
-
-

jutalmazta hitéért. Mindezt velünk is megtehetné? Rólunk is elmondhatná? 

érdemlek-e keresztény életemért? A jutalmat nem adják ingyen, azért meg 

-
-

használhat? Bizony komoly kérdések ezek! 

V. Károly német császár születésekor egy gyümölcsfamagot kapott aján-

életéhez: ha sok gyümölcsöt hoz, megbecsülik, ha terméketlen lesz, kivágják 

„Tedd, amit tenned kell, és tedd jobban, mint eddig tetted” – mondja Szalé-

-
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A múlt vasárnap evangéliumában Péter apostol hitvallását és az egyház fe-

szemével nézi a dolgokat, hanem emberi rövidlátással. Nem megy a fejébe, 

sokáig nem fogják megérteni az apostolok, igazán csak az Úr feltámadása 
-

akkor az önmegtagadás fontosságára az örök üdvösség eléréséhez. 

1. A szenvedés titka. Ellentét feszül Krisztus és Péter között. Jézus a meny-
nyei Atya szándéka szerint szenvedésével fogja megváltani a világot, Péter 
szerint pedig ez nem történhet meg vele. Mivel ellenkezik Isten örök elgondo-
lásával, ezért az Úr megdorgálja Pétert, egyenesen sátánnak nevezi, mert fel-

kereszt beletartozik Isten megváltói tervébe. 

-

Szent Jeromos kijelenti: „Amit mi rossznak tartunk, a szenvedést, az tulaj-
donképpen orvosság.” Szent Ágoston szerint: „Isten olyan, mint az orvos, 
csak azért éget és vág, hogy egészségessé tegyen.” 

-
neket kapunk, melyek Istenhez vezetnek. De ha keresztezzük akaratát, nem 

magunknak, azzal, hogy keresztezzük Isten akaratát, és nem akarjuk azt el-
fogadni. 

Erre is áll Jézus mondása az evangéliumban: „Aki elveszti életét érettem, 

önmagát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen.” Nem kereshetünk más utat, 
mint amit Isten mutat számunkra. 

2. Az önmegtagadás fontossága. Örök üdvösségünk, Istenhez jutásunk 
érdekében vállalnunk kell az áldozatot, önmegtagadást. A mennyországért 
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az egész világot megszerzi is, de a lelkének kárát vallja?” 

-
jük valamelyiket, elboldogulunk a másikkal. Ám lelkünk csak egy van, s ha 

-
lett nehéz út lehetett. Harcok tengeri kalózokkal, ragályos betegségek, záto-

három év múlva mindössze 13-an tértek vissza Spanyolországba, s mentek a 

jár. Ebben a küzdelemben kell helytállnunk. De ez nem megy önmegtagadás 
nélkül. 

nem állja meg helyét az ember. 
-

lem és kegyelem.” Csak fegyelmezett lélek tudja felhasználni a kegyelmet és 
általa szentté lenni. Ha mindig Isten szemével nézzük a dolgokat és fegyel-
mezetten élünk, többre megyünk lelki életünkben. 

Aranyszájú Szent János, Konstantinápoly püspöke, amikor megdorgálta a 
-

vel büntethetné meg a püspököt. Ezek ilyen tanácsot adtak: 
Küldd számkivetésbe! Vedd el minden vagyonát! Zárasd börtönbe! Fejez-

tesd le! Ekkor a legbölcsebb szót kért és azt mondta: Ezek rossz tanácsok 

-

mennyország kapuja.
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-

1. A testvéri megintés. Mivel egymásnak testvérei vagyunk, esetenként 
figyelmeztetni kötelességünk embertársainkat, hogy a rossztól visszatartsuk 

Nem mondhatjuk, amit Káin mondott: „Mi közöm nekem az öcsémhez?” 

nagy bölcsességre van szükségünk hozzá. Vannak dolgok, melyeket négy-
-
-

-
-

hogy megnyerjük embertársunkat. Ezt pedig nem feljelentéssel fogjuk elérni, 

-

megmented lelkedet.” Mindenki maga felel tetteiért. Ha te mindent megtet-
-

marasztalni az Isten. 
-

inkra figyelmeztetnek, hiszen lehet, hogy magunk nem látjuk annyira, mint 
mások. Ha valaki ilyenkor felfortyan, abból sohasem lesz szent. Csak akkor, 
ha elismeri gyarlóságát és igyekszik megjavulni. 

-
zett: Ezt nekem miért nem mondta eddig soha senki? 
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-
renc tanácsolja: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó 
ecettel.” 

2. Jézussal való közösség.  „Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük.”

-

az egyház közös istentiszteletében, amikor Krisztussal egyesülve tárjuk kéré-
seinket mennyei Atyánk elé. Ezért van különleges hatása és ereje a közösségi 
imának: nemcsak a templomban, hanem a családban is. 

Az egyházban, mint közösségben lehet üdvözülni. Egymáshoz tartozunk, 

Közöttünk van Krisztus, és benne mi is egyek vagyunk. 

akarja, ott lesz eredmény. Ha egyek vagyunk Krisztusban, egyházunk boldog 
-

mutatott úton, Vele egységben kell eljutnunk célunkhoz. 
Három buzgó remete összejött a sivatagban, hogy lelki dolgokról beszél-

gessenek, és egymáson épüljenek. Alig kezdték el, egyikük egy üres széket 

-

erre gondolni! Mennyire másképpen beszélnénk és viselkednénk, ha tudato-
-

-
iban: „Hogy mindnyájan egyek legyenek!” 

Törekednünk kell a lelki egységre. Nézeteltérések nélkül vagy azoknak sze-
retetben való elrendezésével maradjunk közösségben Krisztussal, mert egye-

sok gyümölcsöt hoz.”
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-

ha pappal találkoznak, azt mondják: Nem lesz szerencsém! Mindez oktalan 
babonaság. 

-
nem meg is tudják adni a boldogságot: Jézus és Mária. Ezen a napon adták 

-

„Megtalálták a Gyermeket anyjával, Máriával.” Mi náluk keressük a boldog-
ságot. 

-

-

magunkkal az új évbe, biztosan boldogok leszünk. 

neve maga az üdvösség. „Nincs más név, melyben üdvözülnünk kellene” – 
-

kozva: „Áldott legyen, Jézus, szent Neve!”
-
-

mek gazdagságát. „Ó csodálatos csere! – ujjong ma az egyház – az emberiség 
-

künk ajándékozta istenségét.” 

-
zon, amit látott és hallott. Volt, min csodálkoznia az istenanyaság titkában; 
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nekünk is, a szent titkot szemlélve. Üdvösségünk eseményei arra valók, hogy 
elmélyedjünk bennük Jézus jászolánál; nagypénteken keresztje tövében; hús-

 Mindenhol ott van a Gyermek mellett, születé-

-

legdrágább ajándék, amit kaphattunk: Isten emberi testben. 
A pásztorok megtudták, hogy gyermekként született a Messiás. Akkor pe-

dig édesanyja is van! Az édesanya szeretete veszi körül az isteni Gyermeket. 

-
kodik, azt biztosan elvezeti szent Fiához. Nem vagyunk árvák, van édes-

A keresztény vallás hittétele, hogy Mária Isten Anyja. Ezt az efezusi zsinat 

gyakran imádkozzák az Üdvözlégy Máriát. Sok protestáns meg is tért ennek 

kezét, belé kapaszkodva biztos utunk lesz Istenhez. 
A pásztorok boldogok voltak, amikor megtalálták a Gyermeket anyjával, 

leszünk, ha az új évben rátalálunk Jézusra és anyjára, Máriára.
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A mai ünnep a Messiás-Király bemutatkozásának, az Úr kinyilvánulásá-

Isten fénye ragyog a világ felett. lzajás próféta ihletett szavakkal hirdeti az 

Krisztus egyháza felett ragyog fel a Messiás fénye. 

 A Messiás tehát 

-

Az 1. Vatikáni Zsinat mondta ki 1870-ben a pápa tévedhetetlenségét hit 
és erkölcs dolgában. Egy szabadgondolkodó ügyvéd akkoriban felháborodva 

felelt neki: „Inkább elhiszem a világ kétezer püspökének döntését, mely a 

-
lenti az egyházban. Krisztus egyháza birtokában van minden kegyelemnek. 
Aki felhasználja, biztosan eljut Istenhez. Krisztus azt akarta, hogy egyháza 

római katolikus anyaszentegyházban. Itt rálelhetünk az igazságra és a kegye-
lemre, vagyis magára Istenre! 

-
 Az egyház egyetemességét jelzik e prófétai szavak. Krisztus 

egyháza minden nép számára az üdvösség jele és eszköze. A jövendölésben 
benne van az egyház csodálatos elterjedése az egész világon. Ezért igazi misz-
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s népeket. 
-
-

hogy a legtöbb pogány népet királya vezette el a keresztény hitre. Magyar 
népünket Szent István, a franciákat Szent Lajos, a németeket Szent Henrik, a 
cseheket Szent Vencel; s folytathatnánk a sort. A missziós vidékeken is gya-

Ma külön is imádkoznunk kell az egyház terjedéséért a pogány világban. 
A próféta megjövendöli a népek tömeges özönlését Isten országába. Ma 

már nincs a világnak olyan része, ahol ismeretlen volna a kereszténység. Az 
egyház terjeszkedik ma is, s nem beszélhetünk az egyház válságáról, inkább 

-
zád.” Szemléletesen megvalósul ez egy-egy pápai kihallgatás alkalmával 

János Pál pápa legutóbbi lengyelországi látogatásakor például Krakkóban – 
becslés szerint – hétmillió ember jött össze. Valóban, ma is tengernyi sokaság 
özönlik az egyház felé. 

Az egyház valóban egyetemes, magához ölel minden népet. Nem kivételez: 

a népek jogait. Egy amerikai néger újságban olvasható: „Egyedül a katolikus 

-

-

embertársaink lelki üdvét.
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Minden közösségnek és társaságnak vannak beavatási szertartásai, felvéte-
li szokásai, melyekkel valaki a tagok közé juthat. Isten országának felvételi 
szertartása a keresztség: ezzel mintegy beoltódunk Krisztusba, eggyé leszünk 

és lélekkel vállaljuk az öntudatos keresztény életet. 

-
szer. Mindazok, akik vállalják, ami ezzel együtt jár, érett megfontolás után 

és az üdvösséget mindenki megkaphatja, mégsem lesz mindenki annak ré-
szese. Hosszú az út odáig: lelkileg meg kell érni a keresztségre, a hitre. Hiába 

-
-

tatni. Amikor elérjük eszünk használatát, tudatosan vállalnunk kell mind-

-
ségünk. Azért van köztünk oly sok névleges keresztény, mert nem vállalják a 
krisztusi életformát. 

újjászületés. Gyökeres átalakulás, új életet jelent. Meglátszik-e ez rajtunk? A 
-

don a hivatáshoz, melyet nyertetek.” Egy egész életre szóló feladatot kaptunk 
-

nünk a keresztségi kegyelmet. 
-

ked: a régit vagy az újat? A régi csúnya, az új pedig még nincs kész.” A szent 
püspök itt lelke képére célzott. Lelkünk igazi képe egy életen át készül. Öntu-
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 A Messiásra a kereszteléskor Isten ereje és 
kegyelme áradt, amikor ott lebegett felette a Szentlélek galamb képében, és az 

küldte az Atya. 
A mi keresztségünkben is volt szerepe a Szentléleknek. Nem a bérmálás-

ban kaptuk csak meg a Szentlelket, hanem már a kereszteléskor, amikor a 
teljes Szentháromság birtokába vette lelkünket. Keresztelésünkkor azért 

-

mert leszállt ugyan ránk is a Szentlélek, de lelkünk nem akarja befogadni. 

fel eléggé. Magasabb életformába emelt az Isten, de mi továbbra is a földi-

apostol szava: „Ha feltámadtatok Krisztussal, az odafent valókat keressétek!” 
Ha Krisztushoz tartozunk, nem hozhatunk rá szégyent életünkben. 

-

-

-
ságát, de nem adott nekik semmit, hanem visszatért Amerikába. 

A végtelenül gazdag Isten közénk jött Krisztusba, azért, hogy minket is 

-

kell kibontakoztatnunk öntudatos keresztény élettel, hogy kivirágozhasson 
az örök életre.
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-

Az egyik, aki nem nevezi meg magát, maga János volt, az evangélium szer-

hogyan kell nekünk is Krisztust követnünk, életünket Hozzá kapcsolnunk. 

-

-
nya!” A prófétai szókép alapján ez magát a Megváltót jelenti. 

A mi életünkben is vannak, akik rámutatnak Jézusra: jó szüleink, papja-
ink, hitoktatóink és mások. Tehát mi is találkoztunk már Vele. Kérdés, hogy 

Mert ez a Krisztus-követés, az Istenre találás második feltétele, követelménye: 
-

meg!” 
Az Istenre találás harmadik feltétele: a bizalmas együttlét. „Aznap nála 

után is emlékezett rá: a nap tizedik órája, vagyis délután négy óra volt. Ilyen 

Akkor vagyunk Jézus társaságában, ha vele beszélgetünk. Az imádság: bi-
-

akár otthonunk magányában vagy a természet világában, de el kell mélyed-
nünk a Jézussal való találkozásban. Aki ezt nem szokja meg, az sohasem 
talál rá igazán Jézusra. 

Az ókor talán legnagyobb tudósa, Archimedes, amikor városát az ellenség 
ostromolta, úgy el volt merülve tanulmányaiban, hogy szinte semmit nem 
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rajzolt a homokba. Ott szúrták le. Utolsó szavai ezek voltak: „Ne zavard a 

maradandó élményünk. 

Istenre találás örömét nem lehet magunkba fojtani, meg kell osztani mások-
-

tónak, akire rátalált. Íme, András a testvérét, Simont is Jézushoz vezeti. Az 

Imádságoddal, jó példáddal, apostoli buzgóságoddal? Gyermekeidet, hit-

bennünket: hadd legyenek minél többen a megváltás kincseinek birtokosai. 
Az Istenre találás boldogságát legjobban átérezték azok, akik hosszú kere-

sés után jutottak el a hitre. Jobban meg is becsülik és értékelik azt. Egy kiváló 

ez, hanem valóság. Isten él és szeret engem.” 
Az istenkeresés és rátalálás örömét fejezi ki Szent Bernát himnusza: ,,Ó Jé-

-
teményt. Ha keresünk, itt jársz velünk, / hát még mi vár, ha föllelünk! //A 

/Jézust szeretni mily malaszt.” (Sz. V. U. 152.)
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-
-
-

vel és az apostolok kiválasztásával. Az emberi üdvösség megvalósulásának 
-

ten országáért.

 Senki olyan biztosan nem hirdethette ezt, 
mint a Megváltó. Hiszen Általa és Benne jött el a földre az Isten országa. 

-
-

-

itt van, csak hallgatni kell Rá. Feltárja örök terveit, Isten országának titka-

hangzik a mai evangéliumban. 
-

-

Ezért kell meghallanunk szavát: „Közel van az Isten országa!”    
-

vizét bevezette a kereszt karjaiba, és azzal öntözte a kertjét. Szép jelkép ez: 

2. Isten országának munkásai. Isten országának megvalósulásához emberi 
munkatársakra van szüksége a Megváltónak. Nem nélkülünk, hanem velünk 
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Ehhez olyan emberek kellenek, akik készséggel vállalkoznak rá, és nagy 
lelkesedéssel állnak be a munkába. Ilyen szempontok szerint válogatja apos-

lesznek Isten országának alapjai. 
Hogy hozzánk is elérkezzék, ma is felépüljön Isten országa, ahhoz a mi 

Krisztus?
A londoni Hyde-parkban emelvények állnak, onnét bárki elmondhatja vé-

leményét. Nemegyszer buzgó világi apostolok a keresztény hitet hirdetik az 
-

nak. Miért? Nem mindnyájuk közös ügye az Isten országa? A II. Vatikáni 
-

tosságát. 

-
-

mondott az angyaloknak, igent mondott Isten szavára. Ez a legszebb szó, 
-

utódaik tehát lélekhalászok. Az emberi lelkeket mentik meg az örök élet szá-

Az egyik római katakomba falán Krisztust mint lélekhalászt ábrázolták, 

halacskái vagyunk). Krisztus kivetette ránk hálóját, mert meg akar szerezni 
az örök élet számára. Örüljünk ennek, és legyünk készséges halacskák. Ne 

vizét, patakzó kegyelmét, hogy általa megmentsük lelkünket.
Aztán vezessünk minél több lelket Krisztus hálójába, ami nem más, mint a 

katolikus anyaszentegyház, hogy apostoli buzgóságunk nyomán felviruljon 
Isten országa nálunk és a mi korunkban is!



x yyz x

-
-

 Nem lehet mindig fáradozni, közben 
vissza kell vonulnunk a magányba, hogy csendet teremtsünk lelkünkben. 
Az egyházban mindig is voltak olyan szerzetesek, akik elvonulva a világtól, 

-

emelkedhet. Az imádság és elmélkedés percei, a vasárnapi szentmise, a gyó-
nás és a lelkigyakorlat ilyen alkalmak. A rohanó világ ban különösen fontos, 

-
ja: „Minden bajunk forrása a szétszórtság.” Jézus is ezért mondja apostola-
inak: „Gyertek velem egy csendes helyre és pihenjétek ki magatokat.” Az 
ember nem robotolhat állandóan, lelki károsodás nélkül. A túlzásba vitt tevé-

magány. 

Szeressük a magány csendjét, a mai zajos világban különösen, hogy feltölt-

 Jézus jó Pásztornak mutatkozik,  ami kor 
-
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olyan munkák, melyek vasárnap sem állhatnak le, mert megbénulna az élet. 
A családanya sem hanya golhatja el családját, gyermekeit azzal a kifogással, 

-

vissza vonulás helyett: valakinek szüksége van rám, tehát megyek, ne csalód-
janak bennem! 

-

-

De ezt tette Szent Benedek is és általában a szerzetesek. Jelmondatuk volt: 
-

ben. 
Vianney Szent János is példaképünk lehet: alig aludt, órákat gyón tatott, 

lelket, és ha csak egy hozzád hasonló lenne a földön, vége lenne az én ural-
mamnak.” Íme, a buzgó apostoli munka csökkenti a gonosz lélek uralmát a 
világban. Minden apostoli lélek az ördög legádá zabb ellensége. 

Imádságunknak és munkánknak egyetlen közös célja van: Isten országát 

ezt a kérést: Jöjjön el a Te országod! Ezen kell nekünk is fáradoznunk, a nagy 

majd megkapjuk érte az örök jutalmat: magát Istent. Mint Aquinói Szent Ta-
más, aki oly sokat fáradozott Isten ügyéért tudásával, és amikor Jézus megje-

-
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géliumának 6. fejezetét iktatja közbe egyházunk, benne Jézus neve zetes ka-
-

 Az aggodalmaskodó apostolok kérdése 
-

-

jön. Az ember fáradozik ugyan vele, de a termést Isten adja. Az ember elveti, 
és a végén learatja, de közben Isten érleli. „Magától terem a föld kalászt és 
benne szemet”– mondja más helyen az evangélium. A termés utolsó pillana-

A kenyéradó Isten bizalmat ébreszt bennünk. Nem hagyja el teremt-

-

aggodalmaskodás pogány lelkületre vall. Ha Isten életet adott, a hozzávalót 
is megadja. Hányszor töprengünk azon, hogy mi legyen az ebéd, és mindig 

XXIII. János pápa szokta mondani: „Isten tudja, hogy létezem. Ez nekem 
elég.” 

 Az evangéliumi esemény a kenyér 
megbecsülésére és takarékosságra is int. Isten ajándékát meg kell becsülni, 
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még a maradékot is. A közmondás szerint „aki a kicsit nem becsüli, az a na-
gyot nem érdemli.” A takarékoskodás, beosztás dicsé retes dolog, az okosság 
jele. Hogy jusson is, maradjon is. Hogy el ne pazaroljuk Isten adományát. 

vagy éhen halnak! Csak az tud másoknak adni, aki a magáét megbecsüli és 
-
-

A magyar ember a kenyeret életnek nevezi. Mert az életet jelenti. Min-

rajzolni a kenyérre, ha egy darab leesik, felvenni és megcsókolni. Ezek a meg-
becsülés jelei. Ne hagyjuk kiveszni e szép szokásokat! 

-
lés nevet adta neki. Mintegy nyolcvan gyermek élt benne. Egy szer elfogyott 
minden kenyér, s mindössze egy kilogramm lisztjük volt. Üzentek neki, mit 
tegyenek. „Keverjétek el a kovásszal, és reggel tegyetek úgy, mint máskor!” 

-

váratlanul annyi gabonát kaptak, hogy tele lett vele a padlás. Isten gondosko-

a kenyeret – gazdagon, gondoskodó szeretettel –, úgy kell ne künk is a ma-
gunkét megosztanunk rászoruló embertársainkkal. Hiszen abból adunk, amit 

-
zarolnak vagy eldobnak. Tompa Mihály szerint: „Isten a szegények részét a 

benne van a szegények része is. Tudjuk megosztani azt embertársainkkal! 
Ha a földi kenyeret megbecsüljük, meg fogjuk becsülni a lelki ke nyeret is, 

-

-
denkor ezt a kenyeret!”
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Jézus kafarnaumi beszédének középpontjában a kenyér áll. A földi kenyér-
-

a földi kenyér után törtetnek, és mellette elhanyagolják a fontosabbat, a lélek 

és jóllaktak.” Fel akarja ébreszteni bennük a vágyat a lelki kenyér után. 

 Sok ember ma is csak 
ezért keresi Jézust: gondoskodjék rólam, adjon kenyeret, megélhetést, nyu-

-

ezt a kenyeret!” De itt is a földi kenyérre gondolnak. Amikor nyilvánvalóvá 

tudtak mit kezdeni e mélységes titokkal. 

-
-
-

hozzám jön, nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik meg soha.” 
Egy arab tudós beszéli el: Akármilyen nehéz is volt a sorsom, soha sem pa-

naszkodtam. Csak egyszer voltam elkeseredve: olyan szegény voltam, hogy 
-
-

Legyünk hát megelégedve Isten adományaival, és legyünk hálásak értük! 

 Az ószövet ség nek is volt 
kenyércsodája: a manna, ez az égi táplálék, melyet Isten negyven éven át 

-
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mint a manna, mert nem a testet, hanem a lelket táplálja. Hiszen „nemcsak 

„Isten kenyere életet ad a világnak.” Amikor Jézus a kenyeret választja, 
hogy benne köztünk maradjon, ezzel is azt akarja jelezni, hogy olyan nél-
külözhetetlen akar számunkra lenni, mint a kenyér. Gyakori, mindennapos 

Toledóban két kórház állt egymás mellett: egyik a betegek, a másik a lába-

-

Amikor IV. Orbán pápa elrendelte az Úrnap megünneplését, Aquinói Szent 
-
-

lelkem drágalátos vérének.  Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk, 
teste s vére a Krisztus nak mert itt vagyon, jól tudjuk...”  Bonaventura térdre 

Az egyház mai napig is Szent Tamás szavaival köszönti és ünnepli az Oltá-
riszentséget, az élet kenyerét.



� ��� �

három evangéliumot, melyekben az Oltári szentség rendelését olvashatjuk az 

-

-

valóság. Jézus tehát ma is megtalálható a földön. Elment és mégis itt maradt. 

Nem is kell messze mennünk, hogy megtaláljuk: ott van templomaink oltá-

van jelen. „Íme, meghaltam és mégis élek!” – mondja a Jelenések könyvének 
szavaival. Ha testi szemünkkel nem is láthatjuk, a hit által megtalálhatjuk. 
Mint az úrnapi himnusz mondja: „Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel 
megfoghatjuk.” 

Az Oltáriszentség tehát mindenkor a hit titka marad. Ezért mondta Jézus: 
„Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek.” Nem mindenki fogja fel a hit 
és szeretet titkát. Maga Jézus is utal erre kafarnaumi beszé dében: „Senki sem 

-

Vannak, akiket hidegen hagy a szeretet titka. Másokat ellenszegülésre késztet. 

Szent Ágoston mondja: „Úgy éljünk, hogy Isten oltárától el ne szakad-

az isteni élet forrása.
Amerikai püspök azt tapasztalta, hogy az indián falvakban a házak úgy 

épültek, hogy minden ház ajtaja a középen álló templom felé né zett. Kell, hogy 
a mi életünk középpontja is legyen a templom, az oltár és az ott lakó Jézus. 
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 Saját szavai sze-
rint tehát Krisztus a világ élete. Saját testével és vérével élteti a lelkeket. Nem-

nélkül elsorvad a testünk, olyan, mint sápadt arcnak a napfény, nélküle nincs 

fényben és meleg szeretetben fürdik. Ha megtagadja Öt a világ, saját magát 

-

hogy kenyér alakjában maradt köztünk. Ezzel is jelezte, hogy lelkünk táp-
láléka akar lenni. A szentáldozásban megváltoztatja, átfor málja lelkünket, 

-

Soha olyan közel nem vagyunk hozzá, mint a szentáldozás áldott perceiben. 
Szent Gertrúdnak egyszer megjelent és panaszkodott Jézus azért, mert van-

nak, akik másokat a gyakori szentáldozásról lebeszélnek. „Nekem gyönyö-

tehát másokat lebeszélnek a szentáldozásról, azok az én boldogságomnak 

áldozhatnak. 

az élet kenyerével!
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-

Miért kell megbocsátanunk? 

 „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azok-

Aki nem szereti ellenségét, és nem tud neki megbocsátani, nem üdvözülhet. 
A világ fiai szerint csak az kaphat szeretetet, aki megérdemli. Az ellensé-

szereti testvérét, halálban marad.” A keresztény vallás a szeretet alapján áll. 
Nem az az elve: szemet szemért, fogat fogért, hanem „fizessetek jóval a rosz-

nevezhetjük magunkat igazi keresztényeknek. 

 A világ ostobának tartja azt az embert, aki 
jóval fizet a rosszért. Pedig sokkal nagyobb lelki nagyság van abban, aki tud 

-

nem tesz különbséget jók és rosszak között, hanem mindenkit elhalmoz a 

haragudhatna ránk, de nem érezteti velünk haragját. Tud megbocsátani isteni 
irgalommal, hogy nekünk példát adjon. 

-

méltóak. 

3. Mert Isten megjutalmazza. Lelki hasznunk lesz a megbocsátó szeretet-
-
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-
inkat, fogyatkozásainkat. De amikor ellenségeink támadnak és rágalmaznak, 

Megbocsátó szeretetünknek további haszna, hogy Isten is megbocsát ne-
künk. Amilyen mértékkel mi mérünk, ugyanolyan mértékkel mér nekünk 
Isten is. Imádságunkat is akkor hallgatja meg, ha tudunk kibékülni, megbo-
csátani. Kifejezetten mondja a hegyi beszédben: „Ha ajándékodat az oltárra 
viszed, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak van ellened valamije, hagyd 
ott ajándékodat, menj, békülj ki vele, s aztán jöjj, ajánld fel adományodat.” 

-

kára származik. Inkább sajnálni kell az ilyen embert: Te szerencsétlen, mi 

Magunknak is a legnagyobb lelki kárt okozzuk, ha nem tudunk megbocsá-

ellenségének, amikor bosszút áll, pedig önmagának árt vele legjobban. Mint 
a méh: amikor megszúr valakit és belebocsátja fullánkját, maga elpusztul. 

Nagyobb kárt okoz magának, mint annak, akit megszúrt. 

a két út lehetséges: a szeretet útja vagy a pokol. 
-

a földre. (Pázmány Péter nyomán)
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Korunkban, amikor a családi élet válságba került, egyházunk a názáreti 

-

-
ük.) 

a.)
önálló személyiség, tehát egymást becsülniük kell. A férj nemcsak kenyér-

szeretetre és megbecsülésre van szüksége. Ahol a férj és feleség nem becsülik 
egymásban az emberi méltóságot, ott nem lehet igazi boldogság. 

b.) Egymás szolgálata és védelme. A szeretet egymás szolgálatában mutat-
kozik. Megszoktuk már, hogy a családapa hozza a fizetést, az anya végzi a 

-
tatkoznia. 

c.) Okos beosztás. Ez is kell, hiszen a családi élethez anyagi alap is szük-
séges. Kinél legyen az erszény? Ki kezelje a pénzt? Hogyan osszuk be, hogy 

Aki ebben nem találja meg a helyes mértéket, veszélyezteti a család életét. 

a.) Isten törvényeinek megtartása. Ez a boldog családi élet alapja. Ahol a 

Egy édesapa mondta, amikor a fiát káromkodáson érte: „Aki az én házam-
ban Istent káromolja, az itt asztalhoz nem ülhet. Nálunk Isten a legnagyobb 

-
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zik sok családból. Vissza kellene térni a régi, jó keresztény szokásokhoz, 

b.)

megoldani a nehézségeket. 
c.)

az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Áll ez a családra is. A közös családi 
ima Isten áldását esdi le a családra. Amelyik családban imádkoznak, az a 

pont. Ahol nem imádkoznak, elapad az Isten áldása. 
A nagyapa szinte meg se hallja unokája szavát, amikor az imádság közben 

zavarja: Hagyj békén, fiam, most imádkozom. Nagyapa, miért imádkozol? 
– kérdi az unoka. Ezzel egyengetem az utamat hazafelé – volt a nagyapa 
válasza. 

szétessenek a mai keresztény családok. 
-

„Add, Urunk, hogy kövessük a Szent Család példáját” – ezt kérjük a mai 
szentmisében. Ott is Isten volt a középpontban, azért voltak minden nehéz-
ség ellenére is boldogok. Mert Isten nélkül oda a boldogság, de Istennel – 
örök törvényeire alapozva – minden remény megvan arra, hogy a családi 
élet, és ezen keresztül az emberiség élete felmagasztalódik és megnemesedik.



  ¡¡¢  

A Szentlélek kiáradásának ünnepe van ma. Hatása meglátszott az aposto-

pünkösd nagy kegyelme: a hitvalló lelkület. A bérmálásban mi is azért kap-
tuk meg a Szentlelket, hogy „hitünket állhatatosan valljuk, és hitünk szerint 
éljünk.” Az egyház imájával kérjük: „Áraszd ránk Szentlelkedet és újjászüle-
tik minden!” Tüzes szeretete irtsa ki a közömbösséget, gyávaságot, hitetlen-

1. A gyáva katolikusok. Példaképük Nikodémus, aki éjnek idején mert 
csak Jézushoz menni, hogy meg ne lássák. Ilyenek a mai Nikodémus-lelkek 
is: Tudjuk, hogy Isten vagy, szeretünk is Téged, de jaj, csak meg ne tudja 
senki. Nem merünk megvallani, mert mit szólnak hozzá az emberek? Eljár-

-
teiteket.” „Amit a sötétben mondok nektek, mondjátok el fényes nappal.” Az 
igazság birtokában nincs mit félnünk és rejtegetnünk, bátran felemelhetjük 

2. A közömbös lelkek. Ezekkel még több munkája van a Szentléleknek. 
-

nel. Mindegy nekik, hogy vasárnap van vagy hétköznap, imádság vagy ká-
romkodás jön ajkukról. Az ilyenek heteken át nem imádkoznak, hónapokig 

-
hetnek lelkes keresztények. 

Tegyük fel magunknak a kérdést: közömbös, meghunyászkodó vallási 
életünk jó propaganda-e Krisztus ügye mellett? Nem ártunk-e többet, mint 
amennyit használunk Krisztus ügyének? Nem miattunk vannak rossz véle-
ménnyel az egyházról? 

a húsvétkor áldozók számából, az éjféli misén, feltámadáson vagy halottak 
-



£ ¤¤¥ £

hogy évente néhányszor elmennek templomba, s talán ez az egész, ami még 

 
 Sajnos, ilyenek is vannak közöttünk, 

-

hathatós kegyelem kellene az ilyeneknek, hogy rajtuk is megvalósuljon a lelki 

Azt mondod talán: egyik csoportba sem tartozol. Hála Istennek! De meny-

-
ná változtatni a világot. Nagy munka vár tehát ma is a Szentlélekre! 

-

városatya végigment a városon, találkozott férfiakkal is, de nem szólt egyik-

városának férfiúi, keljetek fel, a császár követe akar tanácskozni veletek! De 

császári követ haragos lett, utána ment, hogy lássa az ellenszegülés okát.  

voltak valaha, itt nyugodnak, azért nem jöhetnek tanácskozni. A mai férfiak 
nem férfiak, hanem gyáva alakok. Ha lennének igazi férfiak a városban, már 
régen lerázták volna magukról a római igát.” 

lennénk? 
-
-

lélek!
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-
ten-kérdés. Van-e Isten? Milyen az Isten? Milyen legyen a kapcsolatunk Vele? 
A hit szemével kell néznünk ezt a kérdést és felelni rá. 

 Minden ezen fordul meg. Min-
den más hitigazság is ebben gyökerezik. Ha nincs Isten, akkor nincs lélek, 

hogy az embert érdekelje e kérdés. Az Istenbe vetett hit mélyen gyökerezik 

-
lött alak lépett a zarándok elé és feltette a kérdést: Atyuska, azt mondd meg, 
van-e Isten? Egyszerre feszült csend támadt. Mert az embert felette érdekli ez 
a kérdés. Isten létének elfogadásához hit kell, ez tehát Isten ajándéka. Viszont 

-

No, akkor inkább kérek nyugtát, biztos, ami biztos. Az istentelen emberek 
legtöbbször jellemtelenek és lelkiismeretlenek is. Ha valakit nem köt Isten 
törvénye, nem hiszi, hogy számadással tartozik neki, az minden aljasságra 
képes. 

 De ez nem jelenti azt, hogy nincs. 
Az Istenben vannak titkok. Sokszor még a földi dolgokat sem értjük igazán. 
Például, ki tudja megmagyarázni, hogy mi az elektromos áram? Használjuk, 
élvezzük áldásait, hisszük, hogy létezik, hiszen agyonvághat, de nem tudjuk 
a lényegét. Hogyan tudnánk akkor Isten titkait felfogni? Még az örök életben 

-
telen étkezni. A szomszéd asztalnál egy ember ült, aki a pap láttára hitetlen-
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kemény tojást, ha nem is érti. Istenben még inkább lehetnek és vannak titkok. 

hitre. 

-
tünk lételeme. Csak benne van értelme életünknek. 

Egy halász halakat hozott ajándékba a kolostor apátjának. A szerzetesek 

-
-

-

-
nek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek!” Isten dicséretét zengte 
az emberiség csodás találmánya. Kell, hogy a mi életünk is ezt hirdesse, a 

-
dért. Mert egyedül Te vagy a szent, Te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, 

A Szentháromság egy Isten ünnepe erre figyelmeztessen: hitünk, életünk 
középpontja Isten legyen, aki kiárasztja szeretetét a világra s benne az em-

dicsérje imánk és énekünk. „Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak, Osztha-
tatlan Istenség, Háromságban egy Fölség.”
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-
dennap a világ végéig.” Itt maradt, hogy újra meg újra feláldozhassa magát 
értünk a szentmisében, hogy lelkünket táplálja a szentáldozásban, és vigasz-
taljon jelenlétével életünk zarándokútján.

Bár mindennap köztünk van, kellett mégis egy külön ünnep, hogy kiemelje 
jelenlétét. Lüttichi Szent Julianna buzgólkodása nyomán a XIII. században 
rendelte el a pápa az Oltáriszentség ünnepét, és általa megújult a szentségi 
Jézus tisztelete az egyházban. Akkor jött szokásba az úrnapi körmenet is. 

-

jelenlétét és táplálja lelkünket a szentáldozásban. Vendégül lát asztalánál. Ezt 
emeli ki az egyház imája: „Ó szent vendégség, melyben Krisztust vesszük, az 

-

 Az emberi élet igénye 
a vendéglátás. Régen is, ma is voltak ennek alkalmai, bárhogy nevezték is 
(lakodalom, zsúr, ötórai tea, házibuli stb.). Isten is vendégül lát minket, de 

„Választottak gabonája”, „Ájtatos lelkek táplálója”. E szentség az egyház 
-

nyértörés közösségében”, vagyis az Eucharisztia hitében és vételében. Innen 

Urát eszi a szegény, nyomorult szolga!” Szalézi Szent Ferenc joggal panasz-
kodik: „Nagyon szomorú és nagy szegénységre vall, hogy amikor Krisztus itt 
van közöttünk, ti mégis mást kerestek ezen a világon.” Keressük Jézust, aki 
szeretetében nekünk adta önmagát! 

 Az újszövetség egyetlen, 
-

zete”, „Szüntelen való áldozat” (Litánia). Ezért a megváltás kegyelmeinek 
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-

a kenyérben azt, aki a kereszten függött; a kehelyben, ami oldalából áradt. 
Ne szakadjatok szét, egyétek, ami összeköt; ne tekintsétek egymást érték-
telennek, igyátok kincseteket!” (Úrnapi respoonzórium.) Legyünk egyek az 
önfeláldozó Megváltóval! 

 Nem csoda, hiszen a kegyelmek for-
rását tartalmazza és nyújtja. „Nálam nélkül semmit sem tehettek – mondja 

-

-

az nagyobb boldogságot kap a mennyországban. 
-

 Jézus e szentségben egy másik 

mely elvetve lelkünkben kikel, és kivirágzik odaát az örök életben. „A halha-

Kosztka Szent Szaniszló életrajzában olvassuk, hogy súlyos betegségében 
mennyire vágyódott a szentáldozás után. Más vallású házigazdája azonban 
nem engedett katolikus papot belépni házába. Egyik éjjel oly nagy volt a vágy 

-
tyát. Jézus nem tudott ekkora vágynak és szeretetnek ellenállni. 

-
-

dagon lelkünk javára és üdvösségére!
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-

-

-

Könnyeivel öntözi, hajával törölgeti, pazarlóan megkeni Jézus lábát. Mind-

-

-
ket? 

IV. Henrik francia király ellen legkiválóbb hercege összeesküvést szervezett. 
Leveleit azonban lefogták és megmutatták a királynak. Az uralkodó magá-

-
lod, szavamat adom, hogy nem büntetlek meg.” A herceg azonban tagadott. 

-
-
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-

-
dulhatunk. Ha pedig nincs alkalmunk gyónni, a tökéletes szeretet és bánat a 

-
ták mondani, hogy a tökéletes bánat az üdvösség aranykulcsa: megnyitja a 

-
-

-

-
-

-
lom, karjaim csak feléd tárom. / Jöjj el, Jézus, könyörülj meg rossz bárány-
kádon!” (Sz. V. U. 49.)
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-
tusról. Messiásnak, Isten Fiának tartjuk-e, amint Péter apostol vallotta, vagy 
csak kiváló embernek? Tudunk-e hinni istenségében? Tudjuk-e vállalni az 

fel övéit kereszthalálára; ismételten megjövendöli szenvedését, a sorsot, mely 

áldozata által akarta megváltani az emberiséget. 
A kereszten mindenét odaadta értünk, hogy nekünk életünk legyen. Át-

-

A szenvedés és a kereszt titka nélkül nem lehet megérteni Krisztus életét. 

-
egyikünk elmondhatja: „Jézus szeretett engem és önmagát adta értem.” Ha 

 A kereszt titka való-

félreismerésre, gyalázatra és szenvedésre. Ugyanaz az ellentét, mint Jézusnál: 
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A szentek megértették ezt: a lemondás és önmegtagadás útját járták. Közü-

Szent János, Keresztes Szent Pál vagy Assisi Szent Ferenc. Az egyház törté-
netében ismételten találkozunk olyanokkal, akik Krisztus sebeit viselték tes-
tükön: oly nagy volt bennük a kereszt szeretete, hogy az egészen hasonlóvá 

-
nem azzal, hogy meghalt rajta” – mondja Szent Ágoston. Szenvedése és ön-

is volt. Türelem dolgában mégis példásan viselkedett. Elmondta: Van egy 
imádságom, amit gyakran elmondok, ez ad nekem türelmet: Jézusom, csak-
nem vak vagyok, legyen meg a Te akaratod! Jézusom, alig hallok, legyen 
meg a Te akaratod! Jézusom, sokat szenvedek, legyen meg a Te akaratod! 
Jézusom, már nem tudok dolgozni, legyen meg a Te akaratod! Tudunk-e mi 

Zakariás próféta jövendölte meg, ami aztán a megváltó Jézusban teljese-
-

-

-
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A mai evangéliumból megismerjük Krisztus lelkületét, másrészt azokat a 

az úton akadályok tornyosulnak elénk. 

1. Krisztus lelkülete a szeretet. A Jeruzsálembe tartó Jézust Szamaria la-
kói nem fogadják be. Ezen nem is kell csodálkoznunk, hiszen a szamaritánu-
sok félig zsidók, félig pogányok voltak, külön templomuk és istentiszteletük 
volt, és nem nézték jó szemmel azokat, akik Jeruzsálembe zarándokoltak. 

Annál inkább kell csodálkoznunk Jakab és János apostolok felháborodásán, 

a megbékélés és a szeretet szellemét hozta a földre, nem a bosszúállást. Ha mi 
mindenen fölháborodunk, embertársainkat átkozzuk, gyalázzuk, akkor még 

Csak öt év múltán térhetett vissza katedrájára. Mindenki azt várta, hogy éles 

lelki nagyságról tett tanúságot. 

2. Krisztus követésének akadályai.
-

tése. Mind a három emberben megvolt a készség, hogy Jézushoz csatlakoz-

kövessék Jézust. Mind a három: a nélkülözés és lemondás, a családi kapcso-
latok vagy a világ felé való visszafordulás – egyaránt akadály lehet Krisztus 
követésének útján. 

a.) Jézus szegényen élt itt a földön. Többet nélkülözött, mint bárki más. 
Még az állatoknál is rosszabb volt a sorsa, hiszen még rendes lakása sem 
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-

és elfogadja a szegénységet. 
b.) A családi kapcsolatok is gyakran visszatartanak Krisztustól. Pedig Jézus 

világosan megmondta: „Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, 

-
den földi kapcsolatnál. 

c.) Végül a hátranézést, a búcsúzkodást, a világ felé való visszakacsintást 
-

országára.” Amint szántani csak teljes figyelemmel, hátranézés nélkül lehet, 
-

-
nek helyesen, akik ezt meg tudják tenni érte. 

Egy amerikai milliomos végrendeletében egymillió dollárt, hatalmas össze-
get hagyott a leányának, azzal a feltétellel, ha elhagyja az apácakolostort és 

Egy gazdag ifjú el akart venni egy szegény leányt. A leány jól járt volna em-
berileg nézve. De mivel a fiú másvallású volt, a derék leány inkább lemondott 

boldogságához, Istenhez vezet.
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nekünk, mai magyaroknak a szentleckében Szent Pál apostol szavaival. Meg-

is, akik pogány módon élnek; meg vannak ugyan keresztelve, de pogány szo-
kásokat követnek. Vagy nem pogányság az, ha valaki soha nem imádkozik, 
mintha Isten nem is létezne? Vagy alig látható a templomban, mely az Isten 

mintha visszasüllyedtünk volna a pogányságba! Akárcsak Szent István ko-
-

nekünk példát? 
a.) az imádságban (egész éjszakákat átimádkozott); 
b.)
c.) az egyházias érzületben (méltán mondhatta róla a pápa, hogy igazi 

apostol); 
d.) a szeretetben és jótettekben (még szakállát is megcibálták a koldusok, 

e.) a tiszta családi életben (István, Gizella és Imre a magyar Szent Család); 
f.)

-

-

tartozunk neki. 
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 Nem a pogány felfogást, hanem a 

éljenek ahhoz a hivatáshoz, melyet elnyertek.” Hogy a megkereszteltek és 
megbérmáltak komolyan vegyék kereszténységüket, és példás életükkel átfor-
málják, krisztusivá tegyék a világot, melyben élnek. Ne a gonoszok tegyenek 

embereket. 
-

-
mon. Szüleim 16 évig imádkoztak papi hivatásomért. Nem hiába. Elnyertem 
a papság teljességét is, a püspöki méltóságot. Felajánlom életemet a missziók 

-
en vagyunk mi ma keresztények. Megalapozta a magyar katolikus egyházat, 

régi Szent István-énekünk joggal panaszkodik, s ma is elmondhatnánk az 
ének szavait: „Földeden újra pogány tüzek égnek, fajtalanságnak, rút hitet-
lenségnek.” De vigasztaló számunkra, hogy e szent király „adaték nékünk 
magas mennyországból, utat hogy lelnénk gonosz pogányságból, régi vak-
ságból.” (Sz. V. U. 295.) Immár majdnem ezer év távlatából ragyog felénk 

szemeidet régi országodra!” (Sz. V. U. 294.)
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-
-

állást kell foglalnia mindenkinek: vele vagy ellene. 

az apostolokra. Jézus is azért jött, hogy tüzet gyújtson a földön; azt akarja, 

-
dozatra készen legyünk, mindenre vállalkozzunk Krisztusért és a lelkekért. 

Szép példát adott erre a kiváló protestáns misszionárius, Albert Schweitzer. 
Remekül tudott orgonálni. Európa szerte sikeres hangversenyeket tartott. 
Egyszer arról olvasott, hogy a messzi Afrikában milyen testi-lelki nyomorú-

-

-

 Ez az a mondat, amelyen kü-
lönösen elcsodálkozunk. Krisztus a szeretet Istene, aki a megbékélést hirdette 
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-

is. Ha az igazságról van szó, nincs, és nem lehet megalkuvás. Ha Krisztus 
-

be kell szállnunk. Ebben a tekintetben nincs elnézés. 

hogy a hitet soha nem tagadhatjuk meg emberi szempontok miatt. Gyakori 

hitetlennel akar valaki házasságot kötni; a vagyon vagy emberi érdekek miatt 
nemegyszer a hit szenved kárt. 

-
kus vallásra tért. A többnyire protestáns országban ezt szerette volna titokban 
tartani. Megkérdezte a pápát, hogy továbbra is járulhat-e minden húsvétkor a 
protestáns templomban az úrvacsorához? Ezt nem lehet, ez a hit megtagadá-

trónjáról, hogy hitét megtartsa. Bizony, a hit, ha komolyan vesszük, mindig 

Minden áldozatunk forrása Jézus életáldozata. Megváltónk az igazságért 
-

lált. Erre minden igaz kereszténynek készen kell állnia. De legalább élni tud-



Ø ÙÚÚ Ø

Emberi életünk legfontosabb problémája az üdvösség kérdése: eljutunk-e 

minden kor keresztényeit foglalkoztatta e fontos kérdés és keresték, mit kell 
tenni az üdvösség elnyeréséért. Jézus az üdvözültek számáról nem nyilatko-
zik: sokan vannak-e vagy kevesen, ez Isten titka marad. De végeredményben 
nem is ez a fontos, hanem az, hogy közéjük tartozunk-e. Ehhez ad tanácso-
kat az Úr a mai evangéliumban. 

 A kárhozat útja és kapuja széles, 

Krisztushoz kapcsolni. Nem hivatkozhatunk arra, hogy az egyházhoz tar-

a Te néped vagyunk, közösségedhez tartozunk. Az Úr mégis azt feleli nekik: 
„Nem tudom, honnét valók vagytok. Nem ismerlek titeket!” Csak a keresz-

-

vezet, és ennek érdekében vállalni az áldozatot is. 
Sziénai Szent Katalinnak egyszer megjelent az Úr, és két koronát mutatott 

neki: arany- és töviskoronát. Válassz ezek közül, melyiket akarod viselni a 
földön és melyiket odaát? Katalin a töviskoronát választotta. Mert jobban jár, 

 Isten égi országában nagy meglepetések 
születnek. Akik azt hitték, hogy jogot szereztek a mennyországhoz, lehet, 

Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, maguk mégis kirekesztve lettek az örökség-

Isten egyes-egyedül érdemeink szerint jutalmaz vagy büntet. Ha érdemes 
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-

-
-

helyeit, s a tábornok mindegyikre azt felelhette: Ott voltam! Mindenütt ott 
volt vezére mellett, ezért megérdemelte a kitüntetést. 

adhatunk neki? A vasárnapi szentmisén? Mindig ott voltam! A húsvéti áldo-
zásnál vagy még gyakoribb áldozásnál? Ott voltam! Ahol az egyházat véde-

Amikor a hitet kellett megvallani? Ott voltam! Ha mindezt elmondhatjuk, 

Íme, mily komoly kérdést vet fel a mai evangélium: földi életünkkel kell 

magának, hogy üdvözül. Isten senkinek sem tett kijelentést arra vonatkozó-

apostol figyelmeztetése: „Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvössége-
-

jük. De azért legyen bennünk bizalom is, hogy Isten jóságából és kegyelmé-
vel megszerezhetjük. Ehhez azonban „munkálni” kell az üdvösséget, vagyis 
komolyan törekedni kell rá, fáradozni kell érte. 

-
ménységem, hogy elnyerem üdvösségem.” (Sz. V. U. 263,5.)
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szándékkal, hogy belekössenek. Az Úr azonban mindig olyan választ adott, 

-

hanem nekünk is szól. 

-

érvényesülni akarnak; másoknál többre tartják magukat. Ez örök emberi tu-

Krisztus mást hirdet. Keresd az utolsó helyet, vagyis légy alázatos! Na-

-

Ne legyünk tehát oly nagyra tehetségünkkel, képességeinkkel! 
Menj el idegen országba vagy másik városba, máris ismeretlen idegennek 

eltemetnek, száz év múlva már talán senki sem emlékezik rád. Ki pihen itt, 
-

kék? 

az utolsó helyre kerülhet. A szentek mind alázatos emberek voltak. Büszke 
szent: ez önmagában ellentmondás. A büszkeség eltömi a kegyelem forrá-

legnagyobb méltóságra emelte. Krisztus is „megalázta magát”, ezért Isten 

-

-
kat, akik nem tudják viszonozni. Így lesz örök jutalmunk az égben. 
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lesznek, akik nem várnak viszonzást jótettükért, mert önzetlenül, igaz szere-

Szent Kázmér mindenkihez barátságos volt, még a legutolsó koldushoz is. 
-

is szóba állt. Nem lehet tehát szégyenletes, ha Krisztushoz hasonlóan barát-
ságunkra méltatjuk a szegényeket.” 

Páli Szent Vince sok jót tett életében a szegényekkel. Mindenkit meg tudott 

szegényeknek juttatva egykor tündökölni fognak mennyei koronáján.” Meg 
is kapta és újabb sok jót tehetett szegényeivel. 

Amikor nekünk még megvan mindenünk, ami megélhetésünkhöz szüksé-
-

dagon lakomázunk, gondoljunk azokra is, akik ruhátlanok vagy éheznek, 
-

társaink a legszükségesebbeket is nélkülözik? 
A mai evangélium nyomán nem ártana lelkiismeretvizsgálatot tartanunk: 

-
-

utat, vagyis az örök felmagasztalást. Mindnyájunknak feltette Jézus a köve-
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Keresztény életünk nem lehet megfontolatlan és szeszélyes, hanem komoly-

komolysággal kell elrendeznünk lelkünk életét, hogy célhoz érjünk. Szinte 
önmagunkkal is meg kell tárgyalnunk, mit akarunk elérni, s amit helyesnek 

épülete elkészüljön és megvalósuljon. A cél: Krisztus követése, és ezzel a 
mennyország megszerzése. De ez nem megy áldozat és lemondás nélkül.

 Jézus fel is so-

-

Egyeduralmat követel a maga számára. Aki erre nem képes, nem lehet Krisz-

Azt mondhatná valaki: hiszen Jézus embertársaink szeretetét is megpa-

követelmény? Egyáltalán nem. Hiszen a többieket is: apát, anyát, testvért, a 
feleséget, gyermeket is Krisztusért szeretjük. 

-

Jézustól, és vállalni kell a keresztény élet terhét, keresztjét. „Aki le nem mond 
-

-
-
-

„Van-e a szobámban, szerzetesi cellámban feszület?” Hogyne lenne – felel-

semmi sem lesz nekem nehéz.”
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 Nincs szomorúbb látvány, 
mint egy félben maradt ház, befejezetlen épület. Minden alkotáshoz tervsze-

-

a lelkünkben Isten templomát, jól fel kell használnunk az eszközöket a cél 
elérése érdekében, hogy ne végezzünk félmunkát. Különben félben maradt 
torzó lesz az életünk.

-
ben. Nagy baj lenne, ha csak nekifognánk nagy lelkesedéssel a lelki élet gya-

-

megterveznünk lelki életünket. Erre jók a lelkigyakorlatok napjai. Az év fo-

-
jára kész kell lennie a háznak. Mivel pedig nem tudjuk, mikor halunk meg, 
nem szabad késlekednünk. Hogy milyen az emberi életünk értéke, azt majd 

-
legre a jó és rossz tetteket. Ez döntötte el a lelkek örök sorsát. Egy asszony-

húzta le a mérleget, mert belül üres volt. Nem Isten kedvéért tette a jót. Kell 
tehát, hogy helyes szándék vezessen minden tettünkben. 

meg kell hoznunk az áldozatot, vállalnunk kell a vallásos élet minden terhét, 
hogy lelkünk boldog hajléka lehessen az Úrnak.
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-
se magához. 

 Mind a két példázat Isten 

-
-

hogy megtalálja az elveszettet. Ezt tekinti hivatásának, amint meg is mondot-

-
-

kátokat, rajta az anya arcképével, melyet az ország számtalan helyén kira-
gasztatott, ezzel a felirattal: Leányom, térj vissza hozzám, én még mindig 
szeretlek! Hasonlóképpen vár haza minket is az Isten, mert boldognak akar 

Szent Pál apostol is az Úr irgalmát hirdeti a mai szentleckében: „Krisz-

felhasználja a kegyelmet, az biztosan megmenekül. 

 Amint a pász-
tor örül megtalált bárányának, az asszony megtalált pénzének, úgy örül Is-
ten is a hozzá visszatalált emberi léleknek, s vele örülnek az ég angyalai, 
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-

bálványimádás után, mert szolgája, Mózes könyörgött értük. Tehát ki lehet 

Spanyolország egyik templomában különös feszület látható: a kereszten 
-

Azt mondta a gyóntató papnak: „Nem te ontottad véredet érte!”
Valóban, aki életét is feláldozta értünk, üdvösségünkért, az akarja is, hogy 

ott gyakorolja megbocsátó szeretetét. Ott történik a lelki feltámadás, ott érez-
hetjük át az Istenre találás boldogságát, s elmondhatjuk a zsoltár szavát: „Az 
Úr irgalmát örökké éneklem.” 

Isten” – vallja Szent Ágoston, aki maga is megérezte életében Isten irgalmas 

Az ének szavával hirdetjük és valljuk valamennyien: 

(Szent Ágoston).
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-

-

-

azt felelte: „Karácsonykor legjobban szeretnék meghalni, hogy repülhessek, 

Wasa János finn herceg összeesküvésbe keveredett. Büntetése életfogytigla-
ni börtön lett. Felesége kéri a királyt, hogy megoszthassa férjével a fogságot. 

„Az örökké tartó szeretet a legmerészebb vállalkozás”– mondja Balzac. 

    

 A szeretet az emberi élet legdrágább értéke. Csakis ez lehet a családi élet 
-

-
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évekig ápolásra szorul, vagy rossz útra téved. A családi élet bajainak egyetlen 
orvossága van: a szereteté, ezzel mindent rendbe lehet hozni. 

„A szeretettel nem úgy vagyunk, mint a pénzzel. Minél többet adok a pén-

annál több lesz nekem is” – mondja Szent Ágoston. 
A szeretet azt jelenti, hogy hitvestársamat tartom a legnagyobb értéknek. 

Amikor III. Konrád császár 1140-ben elfoglalta Weinsberg városát, megpa-

asszonyoknak azonban megengedte, hogy elvonuljanak, és hátukon a legna-
gyobb kincsüket elvihessék. Erre azok hátukra vették férjüket, és kimentették 

„A szeretet mindig életet ad, az önzés mindig halálba visz” (Guoist).

    

Jézussal indulni a házasságba, Vele közösségben élni. 
-

Régi francia közmondás: „Ha háborúba indulsz, imádkozzál; ha tengerre 
szállsz, kétszeresen imádkozzál; ha pedig házasságot kötsz, annyit imádkoz-
zál, amennyit csak tudsz.” 

-
-

hasson köztetek, ne legyen idegen nálatok.
-

Régi házi áldás: „Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott 
áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.” 

Gyermekeitekben is Jézust fogadjátok be, bennük találjátok boldogságotokat. 
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