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A) 

NAGYBÖJT l. VASARNAPJA 

I. SZENTíRAS 

I. OLVASMANY (l Móz 2,7-9; 3,1-7): "Megalkotta tehát 
az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az 
élet leheletét és élőlénnyé lett az ember. 
Oltette pedig az úr Isten kezdettől fogva a Gyönyörűség 
paradicsomát: ebbe helyezé az embert, akit alkotott. Es nő
veszte az Úr Isten a földből mindenféle fát, melyet látni 
szép és melyről enni jó - az élet fáját is, a paradicsom kö
zepén, meg a jó ·és gonosz tudásának fáját. 
Amde a kígyó ravaszabb volt, mint a föld minden állata, me
lyet az Úr Isten alkotott. Ez azt mondá az asszonynak: Miért 
parancsolta meg néktek az Isten, hogy a paradicsom egyik 
fájáról se egyetek? Felelé néki az asszony: A paradicsom
ban levő fák gyümölcséből eszünk! Hogy azonban a paradi
csom közepén lévő fa gyümölcséből ne együnk, meg hogy 
ahhoz ne nyúljunk, azt megparancsolta nekünk az Isten, 
hogy meg ne találjunk halni. Mondá erre a kígyó az asszony
nak: Dehogyis haltok meg! Csak tudja az Isten, hogy azon 
a napon, amelyen arról esztek, megnyílik szemetek s olya
nokká lesztek, mint az Isten: tudtok jót és gonoszt. Látá te
hát az asszony, hogy a fa evésre jó, szemre szép és tekintetre 
gyönyörű, és vett a gyümölcséből és evett s adott férjének 
s az szintén evett. Erre megnyílt mindkettőjük szeme: s 
mikor észrevették, hogy mezítelenek, fügefalevelet aggat
tak egybe s kötényeket csináltak maguknak." 

Ez a szöveg régibb, mint az l. fej. Erre utal az "úr Isten" (Jah
ve Elohim) elnevezés is, ami ezekben a fejezet~kben 20-szor for
dul elő, míg Mózes könyvének többi helyén mindössze egyszer 
(ez mutatja, hogy a hagyomány egy összefüggő darabjával ál
lunk szemben), másrészt a képletes beszéd, mely.nek egyes ele
meit változtatás nélkül átvette a sugalmazott szerző, más részeket 
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átdolgozott, össze~apcsolt, végül a matriarchátus korára utal a 
2,24: a férfi hagyja el apját és anyját, hogy feleségéhez ragasz
kodjék. A hagyomány régi volta teszi nehézzé értelmezését, min
den részlet világos és meggyőző kifejtését. 

Az ember a földből való, sárból, tehát esendő. Héber neve is 
erről beszél: adam, ami az adamah = termőföld szóból képzett 
szó. Vö. latin homo-humus. lstentől kapta az éltető leheletet. Tes
ti és lelki életét egyaránt Istennek köszönheti és mindkettő csak 
addig tart, amíg lsten az éltető leheletet vissza nem vonja. A lé
legzés és az élet egyet jelent az író számára. 

A perzsa királyi kertek mintájára alkotja meg a szentíró a pa
radicsom képét. A kert Istené, az ember feladata, hogy művelje. 
Isten a maga közelébe emeli az embert, meghitt kapcsolatot akar 
létesíteni vele. Az embert szabadsággal ruházta fel: erre világit 
rá a fákra vonatkozó parancs. (N em lehetetlen, hogy igazában 
egy fáról van szó, melyet egyik ősi forrás a tudás fájának, a má
sik az élet fájának nevez. Tény az, hogy csak egyik fának van sze
repe a további történetben.) Sok nép mitológiája ismeri azt a fát, 
melynek gyümölcse halhatatlanná teszi az embert, mert folyton 
meghosszabbítja az életét. A szentírás valószínűleg csak azért 
használja ezt a meglepő képet, mert az Istentől kilátásba helye
zett büntetéssel: a halállal ellentétpárt alkot. Az Istennel való ba
rátság teszi lehetövé számára a teljes értékű életet, a vele való 
szakítás pedig az élet forrásával való szakítást jelenti. 

A Gonoszt kígyó képében szerepelteti a szentíró. Talán valami 
helyi kígyó-istent tartott szem előtt és egyrészt azt akarta hang
súlyozni, hogy az is Jahve teremtménye, másrészt azt, hogy csak 
Jahve szavának követése válik javára az embernek. A kígyó jó
akaratot színlel; Eva lelki ellenállása hamar meggyengül, hiszen 
nem is idézi hűen Isten szavait: "hogy meg ne találjunk halni". 
Isten szava semmi esetleg-et nem tartalmazott. Eva szakított a jó 
és rossz tudásának fájáról (almáról csak a keresztény hagyomány 
beszél, feltehetően a maius= almafa, rossz; malum =a rossz, az 
alma alapján.) A férfi és nő összetartozása a bűnben való közös
séggé fajul. 

Az ember maga akarta meghatározni, mi a jó és rossz; elhiszi 
a sátánnak, hogy Isten nélkül is élhet; nem csupán hasonló lehet 
Istenhez, hanem egyenlő vele 

Felismerték mezítelenségüket. A mezítelenség a szegénység
nek, tehetetlenségnek jele és ezért megszégyenítő. A testi mezíte
lenség döbbenti rá őket, mivé tették magukat. 
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A szentírás az ember lényegétakarja elmondani e képek segít
ségéve!; meg akarja indokoini jelenlegi helyzetünket anyagi és 
erkölcsi tekintetben egyaránt. Az ember bűnét teszi meg a bajok 
forrásává. Ez mondanivalójának lényege. 

II. OLVASMANY (Róm 5,12-19 vagy 12+17-19): "Test
véreim! Amint egy ember általlépett a világba a bűn, majd 
a bűn folyományaként a halál, és így a halál minden ember
nek osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek ... Bűn 
volt a világon azelőtt is, hogy a törvény adatott, de a bűn, 
ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Mindamellett a ha
lál Adámtól M ó z esig úrrá lett azokon is, akik nem vétkez
tek a törvényt megszegve, mint Adám, az Eljövendőnek 
előképe. A kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint 
a bűnbeeséssel. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan 
meghaltak, Isten kegyelme s az egy embernek, Jézus Krisz
tusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokak
ra. A kegyelemmel tehát másképpen van, mint az egy em
ber bűnével. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rótt ki bün
tetést, a kegyelem pedig sok vétekből megigazulásra vezet. 
Mert ha egynek bűnbeesése következtében egy miatt ura
lomra jutott a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy 
Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és 
megigazulás bőséges ajándékát kapják. 
Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot ho
zott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden em
berre kiárasztotta az életet adó megigazulást. Ahogy egy 
embernek engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé vál
tak, egynek engedelmességéért meg is igazultak." · 

A központi gondolat: okunk van a reményre, hiszen Krisztus 
üdvösséget hozó tette hatékonyabb, mint Adám bűne. 

A halált úgy tekinti az apostol, mint a bűn büntetését, követ
kezményét. A halál egyetemességéből következtet a bűn egye
temességére, sőt a személyes bűnöket megelőző bűnös állapotra. 
A halál, amelyről itt szó van, nem csupán a testi halált jelenti, 
hanem ellentétpárja az életnek, mely az Istennel való szeretetkö
zösséget jelenti. Sokkal nagyobb áldás Jézus megváltása, mint 
amekkora "átok" Adám vétke. Az ősbűn uralma megdőlt, az 
egész emberiség nem lehet már a bűn zsákmánya. 
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AZ EVANGÉLIUM Mt 4,1-11): "Egyszer - a keresztelés 
után- a Lélek kivitte Jézust a pusztába, hogy megkísértse 
az ördög. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, azután meg
éhezett. A kísértő e szavakkal lépett eléje: "Ha Isten fia 
vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyérré." ű azon
ban így válaszolt: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából jön." 
Azután a gonoszlélek magával vitte a szent városba, odaál
lította a templom párkányára s ezt mondta: »Ha Isten fia 
vagy, vesd le magad. Irva van ugyanis: 

Angyalainak parancsolt felőled, 
Tenyerükön hordanak téged, 
Nehogy kőbe üsd lábadat.« ~- ~, 

Jézus ezt válaszolta: »-Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, 
Istenedet.« A gonoszlélek ismét magával vitte egy igen ma
gas hegyre és megmutatta neki a föld minden országát és 
dicsőségüket, majd megszálalt: »Ezt mind neked adom, ha 
leborulsz és imádsz engem.<< Jézus így felelt: >>Távozzál, sá
tán, mert írva van: Uradat, Istenedet imádjad és csak neki 
szolgálj.« Erre elhagyta őt a gonoszlélek s angyalok jöttek 
és szalgáltak neki." 

Miután a Lélek a kereszteléskor leszállt Jézusra, most a pusz
tába viszi, hogy megküzdjön a Gonosz kísértéséveL Kétszer is 
így kezdi beszédét a Kísértő: Ha Isten fia vagy... mintha hal
lotta volna az égi szózatot. A kísértés célja: Jézust eltéríteni az 
Atya szolgálatától, messiási hatalmát egyéni érdekeinek szalgá
latába állítani. fgy mindjárt az első kísértéssel arra akarja ráven
ni, hogy változtassa a köveket kenyerekké és csillapítsa éhségét. 
Jézus hivatkozik arra, hogy a pusztában vándorló választottakat 
is olyan étellel táplálta Isten, melyet addig nem ismertek és így 
megmutatta, hogy nemcsak a kenyérrel tarthatja fenn az Isten az 
ember életét, hanem más módon is. Jézus a mennyei Atyára bíz
za magát. Kenyeret szaporítani majd csak akkor fog, ha messiási 
küldetése ezt megkívánja. A második kísértéssel azt akarja elérni 
a Gonosz, hogy Jézus próbálja ki, valóban gondoskodik-e róla a 
mennyei Atya olyan mértékben, ahogy az Írásban megígérte; ta
lán arra is gondolt, hogy a templomtéren tartózkodók e csoda 
láttára elfogadnák Jézust Messiásnak, de természetesen földies 
elképzeléseik megvalósulását várnák tőle. Jézus a szentírásból 
vett idézettel felel és lényegében azt mondja, hogy Istent nem te
hetjük szolgánkká, aki kedvünk szerint gyakorolja isteni tehetsé
gét, hatalmát, hanem nekünk kell készséges szívvel öt szolgál-
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nunk. (Amint Josephus Flaviusból tudjuk, mintegy húsz évvel 
Jézus megkísértéseután egy egyiptomi hamis próféta ehhez ha
sonlót ígért követőinek, csak ő nem a templom ormáról, hanem az 
Olajfá:k hegyéről akarta látványos tettét végrehajtani.) 

A harmadik kísértés tárgya az országalapítás, de ez az ország 
nem a messiási, hanem a sátán országa; Jézus ekkor szemébe vág
ja a kísértőnek: Sátán!, azaz ellenség. Jézus hűségén megtörik a 
sátán próbálkozása. Hasztalan próbálta magát jóakarónak fel
tüntetni - ami az ősszülők esetében sikerült, az most eredmény
telen maradt. Angyalok jönnek és szalgálnak JézusrllaJk, csillapít
hatja éhségét. (Vö. első kísértés.) 

Jézus kiragadott bennünket a Sátán hatalmából, példát és se
gítséget is ad, hogy újból zsákmányává ne legyünk. A vallásos
ság gyakorlatai is (mint Jézus böjtje) alkalmat szolgáltathatnak 
a Sátánnak, hogy kísérletezzék velünk. Szentírási idézetekkel is 
próbál elámítani bennünket, teljesen a jónak látszatát öltve ma
gára. Végső soron elszakítani akar Istentől azáltal, hogy saját nö
vekedésünket csak Isten kárára történő "terjeszkedéssel" mond
ja elérhetőnek A szentmisében Jézus áldozatába kapcsolódunk. 
Erősítsük szívünkben azt a szándékot, hogy minél teljesebben át
adjuk magunkat Istennek, országa szolgálatának. A magunk önző 
szeretete több életet ígér, valójában azonban a halál térhódítása 
bennünk és környezetünkben. 

B) 

I. OLVASMÁNY (l Móz 9,8-15): "Az időben ezt mondta 
Isten Noének s vele fiainak: Íme, én szövetséget kötök vele
tek s utódaitokkal és minden élőlénnyel, mely veletek van, 
a madárral, a barommal s a mező minden vadjával, mely ki
jött a bárkából s a föld minden állatával. Szövetséget kötök 
veletek, hogy nem pusztul el többé minden test az özön vizei 
által s nem lesz többé vízözön, mely elpusztítja a földet. 
Majd azt mondta az lsten: Ez lesz a jele ama szövetségnek, 
melyet szerzek közöttem és köztetek, meg minden élőlény 
között, me ly veletek van, örök időkre: szivárványomat a 
felhőkbe helyezem s az lesz a jele a szövetségnek közöttem 
s a föld között. Mikor ugyanis felhőkbe borítom az eget, fel
tűnik a felhőkben szivárványom és megemlékezem szövet
ségemről, melyet veletek s minden, testet éltető élő párával 
kötöttem, s nem lesz többé özönvíz, hogy eltöröljön minden 
testet." 
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A szövetség, melyet Isten Noéval köt, a hatalmasnak a gyengé
vel kötött szerződése, azaz nem is annyira vele, mint inkább érte, 
érdekében történik a szövetségkötés. A szövetséghez áldás és tör
vény is kapcsolódik. Aszövetség jele a szivárvány, mely a harcos 
letett íjához hasonlít. Jelzi tehát, hogy Isten haragja végetért, a 
bűnös emberiséget az özönvízzel eltörölte és a szent maradékból 
új emberiség növekszik. Isten ítélete tehát nem megsemmisítéssei 
végződik, hanem megmentéssel. Isten végső szava nem a halál, ha
nem az élet, nem átok, hanem áldás. Isten garantálja a természet 
rendjének fennállását időtlen időkig. Az éjszaka és nappal válta
kozása, az évszakok rendje stb. jele Isten hűségének. 

A vízözönben a szeutatyák l Pét nyomán a keresztség előké
pét látták: a keresztvíz eltörli, megszünteti a harag fiát és életre 
kelti Isten gyermekét. 

II. OL V ASMANY (l P ét 3, 18-22): "Testvérek! Krisztus is 
egyszer meghalt a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az 
Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték, de 
a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődö 
lelkekhez is és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek 
voltak, amikor Noé idejében az Isten türelmesen várt, míg 
a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze 
nyolcan menekültek meg, épp a víz által. A vele jelképezett 
keresztség most titeket is ugyanígy megment, hiszen nem 
a test szennyének lemosása az, hanem könyörgés az lsten
hez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltáma
dása által, aki azóta, hogy a mennybe felment, az Isten jobb
ján foglal helyet s az angyalok, hatalmasságok és erősségek 
uralma alá kerültek." 

Test és lélek a szentírás szóhasználatában nem az ember két 
alkotóelemét jelölik, hanem ugyanannak a valóságnak két olda
lát: az ember természete szerint halandó, ezért nevezi testnek, 
viszont Isten ereje élteti, ezért nevezi léleknek. A második mon
dat ezek szerint azt jelenti: Krisztus valóságosan meghalt, de Is
ten erejében fel is támadt (tehát nem arról van szó, hogy lelke ad
dig is egyesült Istennel, ill. az istenséggel, míg teste holtan fe
küdt a sírban.) Ez következetesen végigvíve a továbbiakon is, a 
következő értelmet kapjuk: a megdicsőült Krisztus kihirdeti győ
zelmét a levegőég börtönében sínylődö gonosz lelkek (vö. l Móz 
6,1-6) előtt. A hagyományos magyarázat szerint Jézus lelke a 
pokol tornácán várakozó lelkeknek megvitte az örömhírt, hogy 
már megváltotta őket. Ha az új magyarázatot fogadjuk el, egye-
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bek közt nehézséget okoz a vízözön és az angyalok engedetlensé
gének összekapcsolása. Tény, hogy a késői zsidó hagyomány eze
ket az eseményeket egyidejűnek tekintette. 

A bárkában megmenekültek számát jelképesnek is érthetjük: 
kevés. A vízözön a keresztség előképe; a keresztség nem külsősé
ges tisztulást eredményez, mint a pogány és zsidó mosakodások, 
hanem a lelkiismeret tisztulását. 

AZ EVANGf:LIUM (Mk 1,12-15): "A keresztelés után 
Jézust a Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a 
pusztába. Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben 
megkísértette a sátán. Vadállatok között élt, de angyalok 
szalgáltak neki. 
János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette 
az Isten evangéliumát: »Beteljesedett az idő és már közel 
az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az 
evangéliumban.«'' 

Vö. A) év. Márk nem emeli ki, hogy Jézus legyőzte a sátánt, 
de ez nem is szükséges, hiszen később bőven beszámol Jézus ör
dögűzéseiről, melyekben mindig ő bizonyult erősebbnek. Isten 
angyalainak társasága, szolgálata és a vadon élő állatokkal való 
együttléte a paradicsomi állapot emlékét idézi és a messiási kor
szak végső kibontakozásának képét vetíti előre. 

Krisztus minket is győzelemre segít a Gonosszal szemben. A 
szentmisében felvértezzük magunkat Isten igéjével, töltekezünk 
erejével és alkalmassá tesszük magunkat arra, hogy Krisztus ben
nünk is győzzön a Gonosz felett. Küldetésünk van a világhoz is: 
bennük is győzelemre kell segítenünk a jót többek között azáltal 
is, hogy a béke és szeretet légkörét árasztjuk magunk körül. A 
szentmisében átéljük Istennel és testvéreinkkel való megbékélé
sünket, megújítjuk az Úrral kötött szövetségünket és így megtisz
tult lelkiismerettel térünk vissza a világba. 

C) 

I. OLVASMANY (5 Móz 26,4-10): "Az időben így szólt Mó
zes a néphez: Vegye el a pap a kosarat kezedből s tegye az 
Or, a te Istened oltára elé. Aztán mondd az Or, a te Istened 
színe előtt: Kergette a szír az én atyámat s ő lement Egyip
tomba s ott tartózkodott jövevényként kevesedmagával s 
nőtt nagy és erős, temérdek sokaságú nemzetté. Am az 
egyiptomiak sanyargattak és üldöztek minket s felette ne-
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héz terheket raktak reánk. Erre mi az úrhoz, atyáink lste
néhez kiáUottunk s ő meghallgatott minket s megtekintette 
megalázásunkat, fáradalmainkat és szorongatásunkat, és 
erős kézzel, kinyújtott karral, nagy, félelmetes tettekkel, 
csodákkal és jelekkel kihozott minket Egyiptomból és beho
zott erre a helyre s nékünk adta ezt a tejjel s mézzel folyó 
földet. Éppen azért, ím most bemutatom azon föld termésé
nek zsengéjét, melyet az úr nékem adott. - !gy tedd le 
azt az Úr, a te Istened színe előtt, s imádd az Urat, a te Iste
nedet." 

A héber szöveg így is fordítható: Kóbor szír volt az én atyám, 
vagyis Szíriában, Mezopotámiában vándarkadott Jákob. Ha az itt 
közölt fordítást vesszük alapul, akkor a szír, aki Jákobot üldözte, 
Lábán. 

Ez az ima, melyet a zsenge bemutatásakor kellett mondani, hit
vallás. A választott nép tagjai megvallják, hogy szabadulásukat, 
életüket és szabadságukat az Úrnak köszönhetik. 

II. OLVASMÁNY (Róm 10,8-13): "Testvérek, hogyan 
mondja a Szentírás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és 
szívedben, tudniillik a hit tanítása, amit hirdetünk. Ha te
hát száddal vallod, hogy Jézus az úr, és szívedben hiszed, 
hogy lsten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szív
beli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás az 
üdvösségre szolgál. Az Irás ugyanis azt mondja: Senki szé
gyent nem vall, aki benne hisz. Nincs különbség zsidó meg 
pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura, aki bő
kezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki se
gítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." 

Az apostol idézi 5 Móz 30,12-14-et, de egészen sajátságos mó
don. Ott ugyanis a törvényről van szó, az apostol viszont éppen 
azt bizonygatja, hogy a törvény nem tud megigazulást adni, arra 
jó csupán, hogy elvezesserr Krisztushoz. Eljárását azzal igazolhat
ná, hogy mivel Krisztus a törvény helyébe lépett, a törvényről 
mondotí!akat alkalmazhatjuk rá. Tehát nincs távol tőlünk Krisz
tus és az általa hozott üdvösség: aki szívében hiszi és szájával 
vallja, az részese is Krisztus megváltói művének. A hit tárgya
mint Pálnál annyi helyen- a feltámadt Krisztus. Mindenki hi
vatalos az üdvösségre, pogányok és zsidók egyaránt. Más feltéte
le nincs a megigazulásnak, mint a feltámadt Krisztusba vetett 
hit. 
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AZ EVANGELIUM (Lk 4,1-13): "Az időben Jézus a Szent
lélektől eltelve otthagyta a Jordánt, sa Lélek ösztönzésére a 
pusztába vonult negyven napra, ahol megkísértette a sátán. 
Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is meg
éhezett. Ekkor megszólította a sátán: .. Ha Istenfia vagy, 
mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.« De Jézus ezt 
felelte: >>lrva van: Nemcsak kenyérrel él az ember.« Erre fel
vezette a sátán egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt 
felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. 
>>Minden hatalmat és dicsőséget neked adok - mondta -
mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha 
leborulva hódolsz előttem, a tied lesz mind.« Jézus elutasí
totta: >>lrva van: Uradat, Istenedet imádjad és csak neki szol
gálj.« Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párká
nyára állította s így szólt: .. Ha Isten Fia vagy, vesd le magad 
innét. Hisz írva van: Angyalainak megparancsolta, hogy ol
talmazzanak és: Tenyerükön hordanak téged, nehogy kőbe 
üsd a lábadat.« De Jézus ezt a választ adta: >>Megmondatott: 
Ne kísértsd Uradat, Istenedet.•• Miután a sátán ezekkel a kí
sértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust." 

Vö. A) év. 
Lukács felcseréli a kísértések sorrendjét és Jeruzsálemet teszi 

utolsó helyre, mintha csak azt akarná kihangsúlyozni, hogy Jézus 
életében minden út Jeruzsálembe vezet. Ott fogja teljes világos
sággal megmutatni, mennyire kiszolgáltatja magát mennyei Aty
jának és ott fog megdicsőülni is sokkal inkább, mintha most le
vetné magát a templom ormáról. A sátán az Evánál alkalmazott 
taktikát próbálja ki - módosítva- Jézus esetében is. Az ősszü
lőket sajnálta, hogy nem ehetnek a paradicsom fáiról - itt is 
együttérzést színlel az éhező Jézussal. Engedetlenségre bíztatta 
őket azzal az ígérettel, hogy Istenével egyenlő dicsőséget élveznek 
majd - Istentől független messiási uralom, önös messiási dicső
ség és hatalom hajhászására akarja Jézust is rá venni. Engedel
messég vagy engedetlenség - szolgálat vagy önakarat - ez itt a 
tét. Adám tettét igazítja ki Jézus. 

Az egyháznak is tapasztalnia kell ezeket a kísértéseket, meg az 
egyes keresztényeknek is. Ha egy időre meg is szűnnek az erő
sebb kísértések és megpróbáltatások, újból és újból fel kell ven
ni a keresztet, vállalni kell a szenvedés keserű poharának kiürí
tését, amint Jézusnak is vállalnia keleltt, hiszen még barátjába 
is bement a sátán. De a folytatás is mindig ugyanaz, ha hittel és 
imádsággal vértezzük fel magunkat: győzelem. 
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II. TEOLOGIA 

Ha a sátán hovatartozandóságára gondolunk, egész természe
tesen őt ahhoz a másik világhoz tartozónak tekintjük, melyhez 
Isten és az angyalok tartoznak. Ez az elgondolás azonban nagyon
is pontatlan, mert - bár az ördög nem az anyagvilág tagja, - az 
ördög is teremtmény, s így a mi világunkhoz tartozik, "közelebb 
áll" hozzánk, mint Istenhez. Az emberiség szellemtörténete tanú
sítja, mennyire fontos a sátán pontos elhelyezése. 

A dualizmus kísértése 

A pogány vallásokban és a profán gondolkodásban ismételten 
felbukkan az az elképzelés, hogy a világnak két őso ka van: lsten 
és a Sátán. Mindkettő egyformán abszolút, s a történelem e két 
Hatalomnrak versengése. 

A kinyilatkoztatás határozottan kizárja ezt a dualizmust, de az 
emberi gondolkodás annyira hajlamos rá, hogy még a kereszté
nyek elképzelésében is minduntalan megjelenik a dualizmusnak 
valamilyen burkolt formája. A sátánt erősebbnek tudjuk önma
gunknál, de ezt az erőfölényt gyakran a csodatevésig fokozzuk. A 
Faustban is ez a sátánkép jelenik meg: a mindenható gonosz szel
lem. Erősebbnek tartjuk a sátánt az angyaloknál is, mert hiszen 
(milyen groteszk elképzelés!) az angyalok "csak" Isten szolgái, 
míg az ördög önálló úr. A sátán képe az emberek képzeletében 
bizonyos nagyszerűséget hordoz: ő a dacos szellem, aki nem hajol 
meg, aki inkább szenved, minthogy megtagadja önmagát. A sá
tán az, aki fel meri venni a harcot Istennel. És végül: a sátán ma
ga a "megtestesült" rossz, aki mindenestől gonosz, csak gonosz, 
minden gonoszság kezdete, mondhatnánk: az abszolút rossz. A 
pokol pedig a sátán birodalma, az a hely, ahonnan Isten ki van 
zárva. 
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Amint látjuk, a keresztények gondolatvilágában is kialakulhat 
a dualizmus, és ez annak, aki következetesen végiggondolja, ko
moly problémákat okozhat. 

A sátán rehabilitálása 

Mark Twain írja: "A Sátán előtt nem emelek kalapot, viszont 
előítélettel sem viseltetem vele szemben. Sőt be kell vallanom, 
hogy icipicit őfelé hajlik a rokonszenvem, mert igazságtalan el
bánásban részesült. Minden vallásbibliákatad ki ellene és szidja
csepüli, lehordjaa sárga földig. Neki nincs alkalma védekezni, őt 
nem hallgatja ki senki. Csak a vádoló ügyészt hallgatjuk meg, és 
máris kész az ítéletünk. Nekem ez nem tetszik ... Kétségtelen, 
hogy a Sátán mellett is szól valami, ő sem egészen fekete. Nincs 
benne sok fehérség, nem vitatom, de mi talán hófehér báránykák 
vagyunk?" 

A nagy író szellemes fricskája mélyén meghúzódó gondolat 
több mai teológust komoly meggondolásra késztetett A sátán 
nem csak alibi-e számunkra? Kellemes dolog az emberi aljassá
got, a történelem sok szörnyűségét "rákenni" a sátánra, de vajon 
igaz-e? Nehéz dolog elhinni, hogy az ember olyan gonosz lehet, 
amilyennek mutatkozik, de vajon nem ugyanolyan nehéz-e hinni 
egy teljesen gonosz szellem létezésében? Ezek a modern teológu
sok kétségbevonják, hogy a sátán létező személy. Szecintük a sá
tán a kinyilatkoztatásban kulcs az ember önmegismeréséhez: egy 
szimbólum, amely megmutatja, mivé válhat az ember a bdn út
ján. E teológusok hivatkoznak arra, hogy a szentírási szerzők ko
rában a "szellemvilág" az általános világképhez tartozott, s a 
szentírók ezt a közismert képet felhasználták anélkül, hogy ezt 
tanítani akarták volna. A sátán esetében tehát hasonló a helyzet, 
mint pl. a geocentrikus világképnéL Megerősíti ezt a feltevést az 
a tény is, hogy a Szentírásban szereplő megszállottság sok esetben 
közönséges betegségre (süketnémaság, epilepszia) emlékeztet, s 
hogy az ördögi megszállottság a természettudományos fejlődéssei 
arányosan szorul vissza. C. Duquoc idézi Baudelaire közismert 
mondását: A sátán legnagyobb cselfogása abban van, hogy elhi
teti velünk az ő nem-létét; - majd szellemesen hozzáteszi: ez 
valóban csak csel? Azért nem hisszük el a sátán létezését, mert 
becsap minket, vagy azért, mert nem is létezik? 
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A probléma gyökere 

A f,elvetett probléma gyökerén olyan mozzanat rejtőzik, amely
től nem is annyira gondolatvilágunk, mint inkább érzésvilágunk 
idegenkedik. A mai ember igyekszik megteremteni az egyenlősé
get, s nem tudja elfogadni, hogy egyesek menthetetlenül "elnyo
mottak" legyenek. Ezért megnyugtató számunkra, ha a sátán csak 
valamiféle szimbóluma a világban fellelhető rossznak, de nem élő 
és örökre elkárhozott személy. Az örökké boldogokkal szemben 
az örökké boldogtalanok létezése elviselhetetlen szívünk számá
.ra. A probléma megint csak visszakanyarodik a dualizmushoz: a 
sátánt kissé úgy tekintjük, mint Isten ellenpólusát. Isten a végte
lenill boldog lény, a sátánt a végtelenü! boldogtalan lénynek kép
zeljük. Gonoszságát is, kínjait is abszolutizáljuk. ú gy véljük, Is
ten örök utálata, szinte "gyűlölete" sújtja őt. 

Erdekes szemügyre venni a Szentírásban Isten bánásmódját a 
sátánnal szemben. Jézus meglepő "szelídséggel" bánik az ördög
gel egyes esetekben. Főleg a gerázai ördögűzésnél (Mk 5,1-20) 
világlik ez ki, ahol Jézus teljesíti az ördögök kérését. Hasonlóan 
meglepő szöveg: "Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy meg
rostáljon." (Lk 22,31) Mintha a sátánnak joga volna, mintha Isten 
engedne kérésének. A Jelenések könyve is többször említi, hogy 
a gonosz "hatalmat kapott". Hasonló gondolatokra bukkanhatunk 
az Oszövetség több helyén. 

A sátán nem Isten ellenfele, aki Isten ellen tud dolgozni. Isten 
nem tiporja el őt, mert Isten számára nem veszélyes. A sátán nem 
"Isten majma", akit Isten afféle udvari bolondnak tart, hogy mu
lathasson kínjain, nem is a gonoszság fejedelme, aki ádáz csatá
kat vív Isten ellen, s akivel Isten végigpárbajazza a történelmet. 
A sátán is teremtmény, s Isten tiszteletben tartja teremtménye 
jogait. 

A sátán közelsége 

A sátán is ami világunkhoz tartozik, és éppen ez az, ami tanul
ság, - eléggé nem ismert tanulság - számunkra. Ha az ördög 
valami természetfeletti valóság volna, talán nem tudna annyit 
ártani nekünk. De ő is teremtmény, s ismeri a teremtményi lét ru
góit és vágyait. Nemcsak okossága révén veszélyes számunkra, 
hanem sokkal veszélyesebb lét-rokonsága révén. Az ő csábítása 
meg tudja mozdítani szívünk húrjait, az ő szaVia visszhangot kelt 
bennünk, amerre ő csalogat, arra mi magunktól is könnyen elvá-
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gyódunk. Nincs is olyan nagy távolság közte és köztünk: ez ijesz
több, mintha nagyhatalmú fejedelem lenne. 

A Jelenések könyve szerint (12,7) Mihály és angyalai győzték 
le a sátánt. A Protoevangéliumban pedig Isten az asszony ivadé
kának í géri a győzelmet a sátán felett. Ez teljesen logikus: a bűnös 
teremtményt teremtményeknek kelllegyőzniük. A sátán nem Is
ten ellensége, hanem a miénk. A harcot tehát nekünk kell és le
het megvívnunk az Emberfia vezetésével. 

Megrázóan fejezi ki ezt a teológiai igazságot Bernanos híres 
~önyve: "Beledobtál bennünket a sötétségbe, mint a kovászt. A 
bűn megfosztott minket a világtól, de mi lépésről lépésre vissza
hódítjuk s úgy adjuk vissza Neked, amint kaptuk, rendben és 
szentül, a napok hajnalán. Ne sajnáld tó1ünk az időt, Uram! Fi
gyelmünk gyorsan lankad, agyunk hamar kifárad! A tekintet 
szüntelenül keres jobbra vagy balra valami lehetetlen menekvést: 
munkásaid állandóan elhajítják szerszámaidat és eltávoznak. De 
könyörületed sohasem fárad el és mindenütt megmutatod 1t1ekünk 
a Kard hegyét; a szökevény megint elkezdi munkáját vagy elpusz
tul a magányban ... O az ellenség, aki annyi mindent tud, ezt 
nem fogja sohasem megtudni! A legaljasabb ember is magával 
viszi titkát: a tisztító, jótékony szenvedés titkát ... Mert a te fáj
dalmad, Sátán, terméketlen! ... Minden sz ép élet melletted ta
núskodik, Uram, de a szent tanúbizonyságát mintha tüzes vassal 
tépnék ki belől~" (A sátán árnyékában. 324-325. o.) 
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III. HOMíLIA VAZLATOK 

A) 

l. Memento homo! 

Hamvazásnál megszólítás: Ember! Nem doktor úr, nem nagysá
gos asszony, még csak nem is István bácsi. Hogy eszünkbe jusson: 
Ember vagyok, semmi más. Születtem, meghalok, mint minden
ki, mint bárki, kivétel nélkül. Ami a születés és a halál között van, 
lehet különböző, de ez egyetlen szempontból valóban lényeges 
csupán: Erről fogok megítéltetni. 

Ha pedig ember vagyok, akkor por vagyok. Abból lettem, és 
azzá válok. Tehát nem vagyok Isten. Pedig mindig azt hiszem 
magamról. Nemcsak Evát tudta ezzel rászedni a Sátán. A mai 
evangélium fényében átgondolhatjuk a magunk istenesdijét 

"Ami jólesik, az nem bűn." Vagyis az én ízlésern dönti el, mi 
jó és mi rossz. Ez azonban isteni privilégium. Csak ő mondhatja 
meg, mi az erkölcsi törvény, én legfeljebb annak nagy részére rá
jöhetek értelmemmeL Ha tehát a magam ízléseszerint akarok eb
ben dönteni, istennek képzelern magam. 

Istenesdi a gőg is, mellyel azt gondolom, hogy felette állok em
bertársaimnak. Istenkísértés ez, mert az úr a kevélyeknek ellen
áll, és a gőgjében elvakult toronymagasból fog lezuhanni. 

Istenesdi a mértéktelen birtoklási vágy: Minden az enyém le
gyen! Nem a "minden", de még valamicske sem lehet az enyém. 
Minden Istené, én csak használom, és ha időm lejárt, mindent itt 
kell hagynom. 

Hamut hinteni a fejre, ez a bűnbánat jelzése. Megbánom, hogy 
istent akartam játszani. Ezentúl nem élvezetvágyam, hanem Is
ten szerint ítélem, mi jó és mi rossz. így jobban is fogom élvezni 
az életet. Ezentúl nem akarom gőgösen mások fölé képzelni ma
gam. Magasabbra jutok, ha magam megalázván, Isten fog felma
gasztalni. Es leszámalak azzal, hogy semmi sem az enyém végle
gesen, csak egy, a Minden, az Isten. Nagyböjti bűnbánatunk és 
vezeklésünk célja maga az Isten. 
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2. Az ember teremtése 

Mindenki hallott már olyasmiről, hogy nem egyezik a hit és a 
tudomány felfogása, többek közt az ember származásával kapcso
latban. Hogy a Szentírás szerint ;földből gyúrta Adám testét az 
úr, a tudomány szerint viszont hosszú fejlődés során az állatból 
lettünk emberré. Mi az igazság? 

A Szentírás valóban beszél az első ember létrejöttéről, de ele
ve nem akar tudományos lenni. Az akkor élt népek nívóján kö
zölte Isten, amit erről az üdvösség szempontjából tudni kell. Azért 
nem a mi nívónkon, mert sokezer év múlva is lesz emberiség, és 
akkor ami nívónkkal sem tudnak majd sokat kezdeni. Viszont ha 
"abszolút nívón" mondta volna el Isten az ember létrejöttét, azt 
sem évezredekkel ezelőtt, sem ma, nem értené s'enki. 

Tehát a primitív népek nyelvén annyit mond el az Írás, hogy 
az ,ember részben az anyagvilághoz tartozik, ugyanazokból az 
anyagokból van, mint a "föld", de másrészt meg túlnőtt az anya
gon, van benne valami isteni, tehát szellemi. Volt evolúció vagy 
nem volt? Nem erről akar tájékoztatni a Szentírás, hanem arról, 
ami üdvösségünkhöz kell: Isten kezéből kerültünk ki (esetleg fej
lődés útján), és hivatásunk az anyagvilág fölé emel bennünket a 
belénkadott isteni révén. Ez pedig nincs és soha nem is lesz ellen
tétben a tudománny1al. Ezt a tudomány csak egyre világosabbá 
és részleteiben is míndinkább kíbontottá teheti. 

Ha hiszek, soha nem kell megtagadnom eszemet. A tudás sem 
késztethet soha hitehagyásra. Isten műve az értelem, az Úr aján
déka a kinyilatkoztatás és a hit. Isten műveí sohasem kerülhet
nek ellentétbe egymással. 

3. Az első és legnagyobb tragédia 

Az emberiség története tele van tragédiákkaL Az első és legna
gyobb tragédiáról olvastunk a mai Szentolvasmányban. Arról a 
tragédiáról, amely nemcsak a legnagyobb, de minden más tragé
diának is ősforrása. 

Mi volt ez a tragédia? A Szentírás a primitív népek nyelvén 
azt beszéli el, hogy az emberiség (Ádámban) a létpiramis csúcsá
ra akart kerülni, megpróbált isten lenni. Nevetséges lenne, ha 
nem lenne végzetesen tragikus. 

Az ember ezzel az elképesztő bűnével elrúgta Isten kezét, 
amely pedig nemcsak tartotta őt, hanem saját létsíkja, saját ter
mészete fölé emelte őt, az isteni világba. (Az Ist,en életében való 

19 



részesedés a kegyelemben, mely magja a mennyei megdicsőülés
nek, a testi életnek is szellemi régiókba való emeltsége a termé
szetünket meghaladó ajándékok révén.) 

Nagyot zuhant így az ember. Az isteni világból, melynek jelké
pe a Paradicsom, nemcsak saját szintjére zuhant vissza, hanem 
"össze is törte magát". Megbomlott belső rendje, harmóniája. 
Szellemi agyrázkódás érte: értelme elhomályosult. Ficam: aka
rata rosszrahajló lett. Belső zúzódások: bűnös hajlamú ösztönök 
(fomes peccati). 

Jézusban ismét saját világába emelt Atyánk, de az ősi zuhanás 
nyomai megmaradtak, majd csak a feltámadáskor gyógyulnak 
meg véglegesen. De csak azoknál, akikről látja Isten, hogy való
ban gyógyulni akarnak. Akik akarják, hogy értelmük homályát 
eloszlassa az egyre nagyobb világosságot nyújtó hit, akaratuk és 
ösztöneik betegségét gyógyítgassa a kegyelem, az Istentől rendelt 
orvosságok és kúrák (szentségek és aszkézis). 

4. "&lőnek neveznek, de halott vagy." (Jel 3,1) 

Az Ádám bűne miatti halál jelez egy másik, súlyosabb halált, 
melyet lelki halálnak, második halálnak, örök halálnak nevezünk. 
Nem azt .jelenti ez, hogy meghal maga a lélek, hanem azt, hogy 
megszűnik bennünk az isteni élet áramlása. 

Miről van szó? Arról, hogy a keresztség révén beojtattunk 
Krisztusba, az ő Lelke él bennünk, akinek jelenléte isteni életet 
kelt bennünk. Az isteni életnek ez a birtoklása ma még nem vég
leges, csak a mennyben lesz azzá. Addig tőlem függ, akarom-e 
ezt az isteni életet. 

Mihelyt valami tettemmel világosan kimutatom, hogy nem sze
retem Istent, nem vagyok hajlandó magamévá tenni gondo~atait, 
olyan örömöket választok, melyek összeférhetetlenek Isten bol
dogságával, Isten abban a pillanatban visszahúzódik. Távozik az 
Isten Lelke, megszakad az isteni élet árama, megakad a kegyelmi 
nedvkeringés az isteni Szőlőtő és a beléojtott szőlővessző között. 

Azért hívjuk az ilyen tettet halálos bűnnek. Halála bennünk az 
isteni életnek, hatására a viruló szőlővesszőből száraz venyige lesz. 
Egyelőre még összeköttetésben marad a Szőlőtővel, de ha élete 
végéig száraz 

1
marad, végleg levágja róla az Úr. 

Ha mindezt átgondolom, meg kell éreznem a halálos bűn bor
zalmasságát. De meg kell éreznem a bűnbánat szentségének élet
adó erejét és boldogságát is. 
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B) 

l. Hatalom és irgalom 

A vízözön bemutatja Isten hatalmát és irgalmát. Arról volt szó, 
hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett, mert az emberiség 
olyan bűnfészekké tette a földet. (Az ars-i szent plebános kölni
vizet volt kénytelen használni, annyira érezte a bűn bűzét.) Isten 
tehát megmutatta, legalább egyszer, hogy ha akarná, el tudná 
pusztítani az emberiséget. Olyan katasztrófát zúdított a földre, 
hogy csak közvetlen beavatkozásával tudott megmenteni egy csa
ládot, amely fenntartotta az emberiséget. De hatalmamellett egy
ben irgalmát is megmutatta. Rögtön a tragédia után szövetség
ben kötelezte magát, hogy nem lesz többé vízözön, és ebben benne 
van az is, hogy nem akarja elpusztítani az emberiséget. , 

De a bűn bűzét sem akarja többé érezni az úr. A vizet azonban 
nem arra használja immár, hogy elpusztítsa vele a bűnösöket, ha
nem Jézus halála és feltámadása által olyan erőt adott a víznek, 
hogy ha mint keresztvíz hull az emberek fejére, megtisztítja őket 
a bűntől. így tette az úr irgalmas szeretetetében a katasztrófát 
okozó vizet áldásthozó, gyógyító elemmé. 

Hogy a bűn bűze megmaradt? Igen, de csak ideig-óráig, az Is
ten által megszabott időpontig. Az emberiség Jézusban megmene
kült, sőt felemeltetett. De az emberiségnek azokat az egyes tag
jait, akik végleg nem akarnak szabadulni a dögletes leheletet 
árasztó bűntől, levágja majd az ítélő úr az emberiség Krisztus
ban egy szőlőtőkéjéről, és tűzreveti. 

Noé idejében nem akarták hinni a fenyegető pusztulást. En 
sem akarom hinni a végső katasztrófát, amelybe a bűn visz? Hin
nem kell, hogy az egyház bárkáján megmeneküljek. 

2. "Ad.Jon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus 
feltámadása által!" (l Pt 3,21) 

Nagyböjt a gyónás ideje. Ha pedig azt gondolná valaki, hogy ő 
ugyan jóban akar lenni a jó Istennel, meg akarja bánni bűneit, 
új életet akar kezdeni, de ehhez nem kell neki gyóntató pap, az 
gondolkozzék el azon, amit Péter apostol ír levelében. 

Pünkösdkor már nemcsak bűnbánatot ajánlott az üdvösségről 
érdeklődőknek, hanem hozzá a keresztséget. Levelében újra a ke
resztség által mondja megszerezhetőnek a "tiszta lelkiismeretet". 
A bűn ugyanis szenny. Amint van olyan szermyeződése ruhának, 
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kéznek, amely közönséges emberi erővel nem távolítható el, csak 
vegyszereikkel, ugyanígy a súlyos bűn okozta szenny sem tisztul 
egyszerű bánattal és új élet kezdéséveL Az isteni "vegyszer" a 
kegyelem, melynek "gyára" Jézus halála és feltámadása. Csak 
az lesz tisztalelkű, mennyre alkalmas, aki bekapcsolódik a kegye
lem áramába. Ez a bekapcsolódás kizárólag szentség által történ
het. Ez a szentség első alkalommal a keresztség, 1azután, újabb sú
lyos bűn vagy bűnök esetén, a bűnbánat szentsége. 

Ha akarjuk, a súlyos bűnt felfoghatjuk halálos betegségnek is, 
melyet az akarat vagy a "természet" nem gyógyíthat, csak Jézus 
orvossága, a kegyelem, melyet a bűnbánat szentségében ad meg. 

De a betegségnél is jobban hasonlít a súlyos bűn a halálhoz, 
mert általa megszűnik bennünk az isteni élet. Csupán emberi 
akarattal életet támasztani? Ez természetes vonalon sem megy, 
h.ogyan sikerülhetne, ha természetfeletti, isteni életről van szó? 
új, isteni életet falkasztani csak Isten Szentlelke tud, ő pedig a 
szentségekben jön hozzánk. 

Ha súlyos bűneimtől szabadulni akarok, ha olyanná akarok is
mét lenni, akit magához ölelhet Isten, nincs számomra más út, 
csak a bűnbánat szentsége. 

3. A két Lélek 

A mai evangéliumban két Lélek szerepel, a Szentlélek és a go
nosz lélek. A Sz'entlélek a pusztába vitte Jézust, hogy imádság
gal és böjttel készüljön hivatására, amellyel az Atya bízta meg. 
A gonosz lélek pedig bűnre akarta vinni minden áron. 

Bennünket is ez a két Lélek akar vezetni. Tőlem függ, melyik
nek adom oda magam, és döntésemtől függ, Jézusé vagyok-e, 
vagy Jézus ellenségévé válok. 

Engem melyik Lélek vezet? Ismertetőjelek: A Szentlélek a kö
telességek útjára visz imádság és böjt által. A gonosz lélek a has, 
a kevélység, a harácsolás szellemét akarja belémplántálni. Tehát: 
Mit szeretek jobban? A hasamat vagy az önfegyelmet? A köteles
séget vagy a harácsolást? A kevély istenesdit vagy az alázatos Is
tenhez alkalmazkodást? 

Vigyázz! Nem szalgálhatja senkimind a két Lelket. Minden
kinek választania, döntenie kell. A nagyböjt az önmagunkkal va
ló tisztábajövés és a helyes beállítódás ideje. Használd fel ezt a 
kegyelmi időt! 

"Vadállatok közt élt, de angyalok szalgáltak neki." Mi is bűnös 
vágyaink és rossz példák vadállatai között élünk, de ha a Szent-
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lélek vezetése alá adjuk magunkat, nekünk is angyalok szolgál
nak. 

Csak akiket a Szentlélek vezérel, azok Isten gyermekei, tehát 
csélik azok öröklik lsten országát. 

4. Kísértés 

A kísértést senki el nem kerülheti. Tehát vigyáznom kell. 
A 'kísértés jöhet ezer formában. Lehetkönnyűvagy nehéz, hir

telen vagy lassan kifejlődő. Tartós - gyorsan tovat\ínő. Gyakori 
-ritka. Belső- külső. Akart- véletlen. Nyílt -leplezett. Elő
relátott - meglepetésszerű. Utolérhet mindenhol: Templomban, 
otthon, mun'kahelyen, utcán, bárhol. Jöhet szórakozás, munka 
vagy ima közben. Eléri a jó és a gonosz embert egyaránt, fiatalt 
is, vénet is. Hozhatja szerencse és tragédia, egészség és betegség, 
gazdagság és szegénység. 

Okai: A gonosz lélek irigysége, a világ gonoszsága, saját rossz
rahajló természetem, rendezetlen hajlamaim. 

Miért engedi Isten? Büntetésül. A szeretet próbájaként. Vagy 
hogy tökéletesebbé tegyen. Michelangelo: "A kísértés sötét órái
ban születik a szent." 

Mit tegyek? Ima, már előre. Bizalommal bújok Jézushoz, Szűz
anyához. A kárhozat lehetőségére gondolok. Feltárom a gyónás
ban. Gyakori áldozás. Amennyire lehet, kerülöm. Felkészülök rá. 
Önfegyelmezési gyakorlatok, böjt. 

Vigasztalás: Erőmön felül nem érhet, és mindig készen Isten 
kegyelme. 

C) 

l. Zsengeáldozat 

Isten megparancsolta egykori választott népének: "Vedd min
den termésedből a zsengét, tedd kosárba, és járulj a pap elé!" (5 
Móz 26,2-3) Imát is írt elő, amelyben az áldozatot bemutató el
ismeri, hogy a) Isten alkotta népét, b) ő szabadította ki a rabság
ból (Egyiptom) és c) ő hozta be a "tejjel és mézzel folyó" földre. 
Ennek elismeréséül nyújtja át Istennek a papon keresztül a zsen
geáldozatot. 

Mi vagyunk az új, örök választott nép. Bennünket is lsten al
kotott, az egyház mintegy Jézus oldalsebébőllépett elő. ű szaba-
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dított ki minket a bűn rabságából. Ö ajándékozta nekünk az üd
vöt jelentő Isten országát. Tehát nekünk is be kell mutatnunk a 
zsengeáldozatot. Ez pedig nem más, mint az Emberiség Elsője, 
Zsengéje, az úr Krisztus. A szentmisében Jézus a választott Isten 
népe, az egyház kezébe adja magát, hogy áldozatunk legyen. 

Ha úgy akarunk résztvenni a misén, hogy kedve teljék benne 
Atyánknak, meg kell találnunk a szentmise lényegét. Vagyis 
nemcsak imádkozunk, énekelünk, predikációt hallgatunk, hanem 
tudatosítjuk·azt, hogy áldozatot mutatunk be. Az Emberiség Zsen
géjét helyezzük az oltárra, de vele magunkat is. Mert az Egész 
Jézus az egyház, az Isten népe, amely egy Jézussal, a titokzatos 
Fővel. A szentségekben kapott és a tiszta élettel őrzött kegyelem 
által Jézusban vagyunk valamennyien. 

Kérjük az Urat, fogadja el áldozatunkat, Jézust, és általa, vele, 
benne bennünket is, Isten szent népét. 

2. A hit üdvözít 

A:z evangéliumokban találkozunk olyanokkal, akik ragaszkod
tak Jézushoz, de nem hittek benne: Tamás, az emmausziak stb. 
Lelkesedtek, szerették, sokat vártak tőle, istenítették, jól érezték 
magukat a közelében, de tulajdonképpen nem hittek benne. Sok
szor mondta: Megölnek, de harmadnapon feltámadok. Húsvétkor 
derült ki, hogy legkevésbé sem hitték. Ha Jézus szinte erőszako
san nem ragadja őket magához, elvesznek. 

Minden vallásához ragaszkodó embernek állandó lelkiismeret
vizsgálata kell legyen: Hiszek én? Vagy csak ragaszkodom meg
szakott vallásomhoz? Mert a vallásos élet lehet beleneveltség, 
megszokottság, babonaízű félelem, a vallásos ösztönnek átlagos
nál magasabb foka, egyházi közösséghez, egyházi személyekhez 
való ragaszkodás stb. Mindez nem baj, csak kevés az üdvösséghez. 
Aki nem hisz, elkárhozik. 

Hogy hogyan állok a hittel, azt meglátni a kegyelem művé. 
Imádkoznom kell tehát világosságért és természetesen erős hi
tért, hitem növekedéséért. Gyakorolnom is kell hitemet. És nem
csak azt belőle, ami jólesik. Főleg azt, ami nehéz, amit "nem ne
kem találtak ki", amiről más a véleményem. 

A hit az első, a döntő. Legyen állandó problémám, vágyam, éle
tem! "Mindenki, aki segítségül hivja az úr nevét, üdvözül." Se
gítségül hívom, hogy hitem valódi és teljes legyen, elegendő az 
üdvösségre. 
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3. Az ördög zongorája 

Jézus megkísértésénél reménytelen volt a Sátán helyzete. Nem 
volt mibe "belekapaszkodnia". Velünk szemben viszont már van
nak esélyei. Némelyik ember lelkén úgy zongorázik, a:hogyan ne
ki tetszik. Ahogy zenénkben hét alaphang van, hét billentyű vár
ja az ördögöt is lelkünkben, a hét főbűn. 

A "fő" nem azt jelenti, hogy ezek a legnagyobb bűnök, hanem 
hogy ezek a gyökerei a bűnöknek, belőlük burjánzik elő a bűnök 
sokasága. 

Az eredeti bűn következtében a főbűnök velünk születtek, ha 
nem is egyformán erősek minde!l embernél, és nem mindegyik 
egyenlő erejű. Ezért nem kell a gyermeket bűnre tanítani, tudja 
azt "magától" is. Neveltetésünktől és a magunk viselkedésétől 
függ, hogy életünk folyamán erősödnek vagy gyengülnek-e ezek 
a bűngyökerek 

Világos ebből a szülők és nevelők felelőssége. Tervszerűen kell 
gyengíteni ezt a hét alapvető hajlamot a bűnre. 

Magunk pedig ne csak kerüljük a bűnöket, de támadjuk meg 
bűneink gyökereit is. Ennek nagy eszköze a gyakori szentáldozás. 
Másik fegyverünk az önként vállalt, következetes önmegtagadás. 
Akiben pl. túl erős a torkosság, vagyis a hajlam a mértéktelen 
evésre, szeszfogyasztásra, a túlzott élvezetvágyra, féktelen szó
rakozásra, orvosságszedésre stb., az ne csak az ezzel kapcsolatos 
bűnöket kerülje, hanem a megengedettben is tagadja meg magát. 
így önfegyelemre tesz szert, és gyengíti ösztöneinek káros erejét. 
Ismét másik eszköz az ún. részleges lelkiismeretvizsgálat. Vagyis 
különösen szemmel tartom legveszélyesebb főbűnömet, naponta 
többször gondolok rá, vétettem-e vele kapcsolatban, újra és újra 
felkeltem a bánatot, kezdem újra és kérem Isten kegyelmét. 

A főbűnöket egészen kiirtani nem lehet, a velük kapcsolatos 
harcot bevégezni nem lehet. De a kegyelem és a jóakarat csodá
kat művel. 

4. Keresztúti ájtatosság 

Pogány fejedelem mondta valamikor, hogy ott lett volna, nem 
engedi bántani Jézust. Ez persze naivság. Ilyesfajta segítséget 
megkísérelt Péter is, de Jézus nem fogadta el. De vigasztaló mel
léállást elfogadott volna. Ha ott lettem volna ... Szerencsére még 
ma is melléállhatok, vigasztalhatom. Annak ellenére is, hogy ma 
már nem szorul vigasztalásra az Atyaisten dicsőségében. 
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A vérizzadásos gyötrődésben angyal jött vigasztalni. Mivel vi
gasztalta? Talán a jövendő évezredek embereinek vigasztalását 
hozta elővételezve. Ilyen vigasztalás, melléje-állás a keresztúti 
ájtatosság. Elkísérjük Golgotára lépteit, ez nemcsak jelképes 
beszéd. Valamiképpen valóság, mindenképpen egyenlő értékű 
azzal, mintha valóban ott lettem volna. 

Mennyire fáj nekünk, ha elhunyt szeretteinkkel kapcsolatban 
úgy érezzük, hogy betegségük idején nem tettük meg értük mind
azt, amit kellett volna. Most már nem tudunk ezen változtatni. 
Jézussal kapcsolatban lehet. Még az akkori emberek mulasztását 
is jóvá tudjuk ma tenni. 

Szép a keresztúti ájtatosság? Igen, de ez nem fontos. Biztosan 
nem olyan szórakoztató, mint filmet nézni, és nem olyan kelle
mes, mint sétálni vagy beszélgetni, muzsikát hallgatni. De minél 
inkább nincs kedvem hozzá, vagy minél inkább máshoz lenne 
kedvem, annál inkább lesz vezeklés, ha mégis résztveszek rajta. 
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A) 

NAGYBÖJT 2. VASARNAPJA 

I. SZENTÍRÁS 

I. OLVASMÁNY (l Móz 12,l-4a): "Ama napokban mondta 
az úr Abrámnak: Eredj ki földedről, rokonságod közül és 
atyád házából s menj arra a földre, amelyet majd mutatok 
neked. F:s nagy nemzetté teszlek és megáldalak, s naggyá 
teszem neved és áldott leszel, - megáldom azokat, akik ál
danak téged, s megátkozom azokat, kik átkoznak téged s ben
ned nyer áldást a föld minden nemzetsége. Elindult tehát 
Abrám, ahogy az úr megparancsolta neki." 

Ábrahámnak, az Isten népe atyjának meghívatását beszéli el 
az olvasmány. Isten hívását csak hittel követheti Ábrahám; el kell 
hagynia a biztos jót és életét lsten szavára kell alapoznia. Azt 
sem tudja, hova megy, nincs is más biztosítéka, hogy érdemes 
ezt megtennie, mint lstenének ígérete. Lényegében három ígére
tet kap Istentől: földet kap, népes utódot és a Messiás ősatyja 
lesz. Ábrahám ment: földjéről- emberi megítélésszerint- ide
genbe, - lsten ígérete szerint saját földjére. Családja köréből, 
rokonsága közül emberi megítélés szerint a pusztulásba, viszont 
Isten ígéreteszerint a nagy néppé válás felé. A látszat és az em
beri meggondolás nem támasztotta alá Isten ígéretének hitelét. 

II. OLVASMÁNY (2 Tim 1,8b-10): "Kedvesem, vállald az 
evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten 
erejében, aki megváltott és a szent hivatásra meghívott min
ket. Nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából s ke
gyelméből, melyet Krisztus Jézusban örök idők óta nekünk 
ajándékozott, s amely most nyilvánvaló is lett üdvözítőnk, 
Jézus Krisztus megjelenésével. O legyőzte a halált s felra
gyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangé
liummal." 
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Amint Abrahároot meghívta Isten, úgy hív minket is érdemein~ 
ket megelőzve, örök üdvözítő terve alapján. Jézus Krisztusban, 
szenvedésében és halálában vált elsősorban nyilvánvalóvá az 
Atya örök terve. Aki hittel fogadja Krisztust, az elnyeri az életet 
és halhatatlanságot, melyet ő ragyogtat fel előttünk húsvét fé
nyében. Ennekelnyeréséért vállalnunk kell a szenvedéseket: Ti
móteus Pállal, ill. Krisztussal együtt vállalja az evangéliumért 
a szenvedéseket, hiszen Isten ereje mellette áll. A nekünk szóló 
isteni hívás még több áldozatot kíván tőlünk, mint amennyit Ab
rahámtól kívánt Isten szavának követése, mert életünk feláldo
zására is késznek kell lennünk, de az ígért jutalom is nagyobb. 

AZ EVANGÉLIUM (Mt 17,1-9): "Az időben Jézus maga 
mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s felvitte 
őket külön egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca 
fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fény. Az
után megjelent nekik Mózes meg Illés és beszélgettek vele. 
Ekkor megszálalt Péter s e szavakkal fordult Jézushoz: 
»Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek ide három 
sátrat, neked egyet, Mázesnek egyet és Illésnek egyet.•• Míg 
beszélt, fényes felhő borult rájuk, és hang jött a felhőből: 
»Ez az én szeretett fiam, kiben nekem kedvem telt, őt hall
gassátok.•• Amíkor a tanítványok ezt hallották, arcra borul
tak s igen megrémültek. Jézus hozzájuk lépett, megérintette 
őket és mondta: »Keljetek fel, ne féljetek.•• Felemelték sze
müket, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül." 

A három kiválasztott tanítvány előtt Jézus felragyogtatja di
csőségének előlegzett fényét. Mózes és Illés jelennek meg mellet
te és Lukács szerint a rá váró szenvedésről beszélnek vele. (Lk 
9,31) Mózes által adta Isten a törvényt, mely előkészítette az em
bereket a Messiás fogadására, Illés pedig úgy szerepelt, mint aki
nek visszatérte megelőzi és előkészíti a Messiás fellépését. Péter 
-amint természetének ismeretében várható is- megszélalt és 
bár terve irreális, mégsem haszontalan a beszéde: ha már Jézus 
földi, korlátozott megdicsőülése is ilyen gyönyörüséggel töltötte 
el az apostolokat, hogy szerették volna megállítani az időt, mi
lyen lesz az örök boldogság?! 

A napot természetes felhő takarja el, a homályban feltűnik egy 
fényes felhő, mely mindig Isten jelenlétét jelképezi. A felhőből 
Isten szózata hallatszik, mely a Jordán melletti szózatna:k kibőví
tése: Öt hallgassátok! Még nem jött el az örvendezés, gyönyörkö
dés ideje. A Jézuson bemutatott végső állapotig még sokat kell 
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szenvedni. Jézusra kell hallgatnia annak, aki vele együtt meg 
akar dicsőülni is. 

Az evangéliumban tehát némi ízelítőt kapunk abból, amire 
végső soron hív bennünket Isten. Életünkben is vannak ilyen lel
kesítő élmények, amikor szinte amenny előízét érezzük. A döntő 
azonban az, hogy Krisztusra, ill. az egyházra hallgassunk. Ennek 
tudatában mondom ma a Hiszekegyet. 

B) 

I. OLVASMÁNY (l Móz 22,1-2+9a+l0-13+15-18): 
"Ama napokban próbára tette az Isten Ábrahámot. Mondta 
ugyanis neki: Ábrahám, Ábrahám! ű azt felelé: Itt vagyok. 
Mondá neki az Isten: Vedd egyszülött fiadat, kit szeretsz, 
Izsákot s menj el a Gondoskodás földjéres áldozd fel ott egé
szen elégő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd mutatok 
néked. 
Eljutottak arra a helyre, amelyet az Isten mutatott neki. Az
zal kinyújtotta kezét s megfogta a kardot, hogy levágja fiát. 
De íme kiáltott az úr angyala a mennyből, mondván: Ábra
hám, Ábrahám. ű azt felelé: Itt vagyok. Mondta erre néki: 
Ne nyuljon kezed a gyermekhez s mit se csinálj neki: most 
már tudom, hogy féled az Istent s kedvemért egyszülött fiad
nak sem kedveztél. 
Felemelte erre Ábrahám a szemét s meg.látott maga mögött 
egy kost, mely szarvával megakadt a bozótban; elhozta és 
azt áldozta fel egészen elégő áldozatul a fia helyett. Erre is
mét szólította az Úr angyala Ábrahámot a mennyből, mond
ván: Önmagamra esküszöm,- mondja az úr,- hogy mivel 
ezt megtetted s kedvemért egyszülött fiadnak sem kedvez
tél, megáldalak s megsokasítom ivadékodat, mint az ég csilla
gait s mint a tengerpart fövenyét: ivadékod fogja bírni ellen
ségeinek kapuit s ivadékodban nyer áldást a föld minden 
nemzete, mivel engedelmeskedtél szavamnak." 

A súlyos próba, mely elé Isten Ábrahámot állította, nemcsak 
engedelmességét és istenszeretetét, hanem hitét is próbára tette. 
Ha ugyanis Izsák meghal, hogyan lesz népes Ábrahám ivadéka 
és hogyan származik tőle a Messiás? A Zsidókhoz írt levélben ezt 
olvassuk: "Abrahám hittel áldozta föl Izsákot, amikor az Isten 
próbára tette. Készen volt rá, hogy föláldozza Egyszülöttét, ő, aki 
ígéretképpen kapta és hallotta: "Izsák által lesznek utódai d." 
Biztosra vette, hogy az Isten képes a halottakat is feltámasztani. 
Ezért vissza is kapta mintegy előképül." (11,17-19} 
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II. OLVASMÁNY (Róm 8,31b-34): "Testvéreim, ha Isten 
velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk 
vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? 
Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki 
meghalt, sőt föl is támadt és az Isten jobbján közbenjár ér
tünk?" 

Amit Isten Ábrahámtól nem fogadott el, azt ő maga megtette: 
saját Fiának sem kegyelmezett. Ezért teljes a bizalmunk, mert 
aki ezt megtette értünk, üdvösségünkért, az mindent megad, ami 
szükséges az üdvösség elnyerésére. Krisztus nemcsak meghalt 
értünk, hanem fel is támadt, ezzel bizonyítva, hogy eredményes 
volt megváltói tevékenysége, az Atya jobbján ül és minket is fel 
akar vinni országába és most is szüntelenül közbenjár értünk. 
Egészen természetes tehát, hogy a bizalom tölti el szívünket. A 
kicsinyes aggódás sértés Istennel szemben, aki ilyen tékozló sze
retettel ölelt magához bennünket. 

AZ EVANGELIUM (Mk 9,1-9): "Az időben Jézus maga 
mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük felment 
egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ra
gyogó fehér lett, hogy a földön ványoló sem képes így ruhát 
kifehéríteni. Egyszerre Illés meg Mózes megjelent nekik és 
beszélgettek Jézussal. Péter ezzel fordult oda Jézushoz: 
»Mester! Olyan jó itt lenni. Hadd verjünk három sátrat: 
Egyet neked, egyet Mázesnek és egyet Illésnek.« Nem is gon
dolt rá, mit mond, annyira meg volt ijedve. Ekkor felhő 
ereszkedett le s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből százat 
hallatszott: »Ez az én szeretett Fiam, rá hallgassatok.« Mire 
körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust. 
A hegyről lejövet megpamncsolta nekik, hogy senkinek ne 
mondják el, mit láttak, amíg az Emberfia a halálból jel nem 
támad." 

Vö. A) év. 
Ábrahám még nem tapasztalta, milyen áldozatosan szeret az 

Isten. Előlegezte a bizalmat. Nekünk már kinyilvánult Jézus ha
lálában Isten szeretetének magassága és mélysége. Tőlünk vi
szonzást vár. A szentmise megjeleníti Jézus áldozatát, megerősí
ti bizalmunkat, hiszen átéljük Istenszeretetét-de egyben meg
adja a lehetőséget is, hogy Jézussal egyesülve áldozatos szeretet
ben átadjuk magunkat a mennyei Atyának. Urunk színeváltozása 
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szemünk elé állítja a jövendő dicsőséget. Az oltáriszentség, a 
szentáldozás jövendő megdicsőülésünk záloga. Jézus újból és új
ból nekünk adja magát és így rásegít, hogy mi is neki, és rajta 
keresztül a mennyei Atyának adhassuk magunkat. 

C) 

I. OLVASMÁNY (l Móz 15,5-12+17-18): "Ama napokban 
kivezette az úr Abrahámot a szabadba és azt mondta neki: 
Nézz fel az égre s számláld meg a csillagokat, ha tudod. És 
azt mondta neki: Épp így lesz az ivadékod. Hitt Abrám az 
Úrnak s ez igazságul tudaték be neki. 
Mondta erre az Úr neki: Én vagyok az úr, ki kihoztalak Kal
deus-Urból, hogy neked adjam ezt a földet birtokul. Am ő 
azt mondta: Uram Isten, miről tudhatnám meg, hogy birto
kom lesz? Felelvén erre az úr, azt mondta: Hozz nekem egy 
háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét s egy há
romesztendős kost, továbbá egy gerlét meg egy galambot. 
Erre ő elhozta. mindezeket s középen kettévágta őket s lerak
ta a két darabot egymás ellenébe; a madarakat azonban nem 
vágta ketté. Es ragadozó madarak szálltak a húsokra, de Ab
rám elűzte őket. Mikor aztán a nap leszállóban volt, mély 
álom fogta el Abrámot s nagy rettegés és sötétség szállt reá. 
Mikor pedig a nap lenyugodott, sűrű sötétség lett s megje
lent egy füstölgő kemence meg egy tüzes fáklya s átvonult 
ama húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetsé
get Abrámmal, mondván: Ivadékodnak adom majd e földet, 
Egyiptom folyójától egész a nagy folyóig, az Eufráteszig." 

Isten szerződéssel kötelezi magát arra, hogy ezt a földet Abra
hámnak adja. Szokás volt az, hogy a szerződő felek véres utcát 
formáltak feláldozott állatok tetemeiből és áthaladtak közöttük 
azt fejezve ki ezzel: így járjak, ha a szerződést meg nem tartom. 
Istent Abrahám extatikus álmában füstölgő kemence és tüzes 
fáklya jelképezi, amik lényegében azonosak a későbbi, a pusztá
ban szereplő tüzes felhőoszloppal. 

II. OLVASMANY (Fil3,17-4,1 ill. 3,20-4,1): "Testvérek, 
kövessétek a példámat mindnyájan. Nézzétek azokat, akik 
úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen - mint már 
többször mondtam, most pedig könnyezve mondom - sokan 
úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a 
pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyaláza-
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tukra válik, s eszüket a földi dolgokon járatják. A mi ha
zánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt 
is, Urunkat, Jézus Krisztust. ű azzal az erővel, ameflyel min
dent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket és ha
sonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Ezért szívből szeretett 
testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, 
szeretteim." 

Fájdalommal látja az apostol, hogy a keresztények között is 
vannak olyanok, akik életmódjuk szerint Krisztus keresztjének 
ellenségei. Megfeledkeznek az égi hazáról, sajnálják az érte járó 
áldozatot, pedig féllábunkkal már a mennyországban vagyunk: 
Krisztus testében már végbement a megdicsőülés - aminek elő
vételezése volt a színeváltozás - és mi annyira hozzátartozunk, 
hogy megdicsőülését saját megdicsőülésünk kezdetének tekint
hetjük. 

AZ EVANGELIUM (Lk 9,28b-36): "Az időben Jézus kivá
lasztotta Pétert, Jánost és Jakabot és fölment velük a hegyre 
imádkozni. Míg imádkozott, teljesen átváltozott, ruhája fe
hér lett és ragyogó. Egyszerre csak két férfi beszélgetett ve
le: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg és a haláláról 
beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. 
Pétert és társait elnyomta az álom. Felébredvén, látták, di
csőségét és mellette a két férfit. Mikor ezek menni készültek, 
Péter így szólt Jézushoz: »Mester, jó itt lenni! Hadd csinál
junk három sátrat, neked egyet, Mázesnek egyet és Illésnek 
egyet.« Nem tudta, hogy mit beszél. Közben felhő támadt és 
elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhő
ből százat hallatszott: ,,Ez az én választott Fiam, őt hallgas
sátok.« Mire a százat elhangzott, Jézus ismét egyedül volt. 
Hallgattak és senkinek sem árultak el semmit abból, amit 
láttak." 

Vö. A) év. 
Lukács azt is megirJa, hogy Jézus a Jeruzsálemben rá vara 

szenvedésről beszélt Mázessel és Illéssel, és így - legalább köz
vetve - rámutat a szenvedés és megdicsőülés összefüggésére. 
Egyébként is a szenvedés témájában szakértő mindkettő: Mózest 
az Ap.csel. úgy jellemzi, mint meg nem értett, visszautasított 
szaigáját az Istennek (7,17-44), Illés is arról panaszkodott az 
úrnak, hogy életére törnek. (l Kir 19,10) Megjelenésük azért is 
érthető, mert mindkettőt úgy tartották számon, mint akiket az 
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égbe ragadott az úr. A naimi ifjú feltámasztása az Illéssel, a ke
nyérszaporítás a Mázessel való párhuzamot már amúgyis előké
szítette. 

A felhőből hallatszó százat világosabban utal Jézus messiási 
voltára, mint a másik két szinoptikusnál olvasható "szeretett 
fiam." lzaiás (42,1) a kiválasztott fiúról jövendöl. "Öt hallgassá
tok"- utalás Mózes jövendölésére az eljövendő prófétáról: "Pró
fétát támaszt neked az Úr, a te Istened a saját nemzetségedből s a 
te testvéreid közül, úgy, mint engem: arra hallgass." (5 Móz 
18,15; l. még 18) 

Péter lelkesültségében meggondolatlan javaslatot tesz, de ta
lán jól tapint rá mégis a dolog lényegére; lehetséges, hogy nem 
csupán tartóztatni akarja a gyönyörű pillanatot, hanem megsejti, 
hogy Isten nyilvánult itt ki, tehát sátrat kell építeni, amint ősei 
építettek a pusztában. 

Per crucem ad lucern- ezt hirdeti ma a liturgia. Erre figyel
meztetnek a szentségek is, főleg a keresztség és az oltáriszentség. 
Mindkettő Krisztus halálában is részesít bennünket, hogy feltá
madásának és dicsőségének is részeseivé tehessen. Mózes és Illés 
arról beszéltek Jézussal, milyen szenvedések várnak rá Jeruzsá
lemben. Beszélgessek én is Jézussal szenvedéseimről- a jelen
legiekről és azokról, melyektől félek- de a Táborhegy fényében. 
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II. TEOLÖGIA 

Múzsád zengi, hogy Isten mint könyörült meg a népen. 
Költészet, hogy a nép csak könyörülnivaló? 
Nagyböjt az alázatnak és bűnbánatnak ideje. Schillernek ez az 

epigrammája azonban óvatosságra int a megalázkodást illetően 
(Schiller: Magasztos téma). Prédikációkban és imádságokban 
sokszor megtalálhatjuk ezt a "magasztos témát". Isten nagyságát 
úgy gondoljuk leginkább kieme~hetőnek, ha a magunk alacsony
ságát hangoztatjuk. Vajon ezt várja-e tőlünk Isten? 

A helytelen megalázkodás 

Az az alázat, amely Istent a mi ócsárlásunkkal akarja dicsőí
teni, nagyon kétes értékű dicséret. Szinte észrevétlenül átvezet 
az intendicséretből a káromlásba. Ha a gondolkodó ember ilyent 
hall prédikációban, vagy istentiszteleten: "Te vagy, Urunk, a 
végtelen fölség, mi pedig a te gyarló, bűnös teremtményeid", -
akkor felszisszen és ingerülten kérdi: Miért nem teremtett min
ket különbnek az Isten? Mi örömét találja abban, hogy Ö meg
játssza a nagyot, míg minket törpének alkotott? 

De nemcsak a gondolkodó (mi esetleg úgy gondoljuk; cinikus) 
embert bosszantják ezek a megfogalmazások, hanem Istent ma
gát is. Isten ugyanis az embert saját képére és hasonlatosságára 
teremtette. Isten az emberért Fiát is elküldte, és Krisztus min
denben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. Istent gyalázzuk te
hát akkor, amikor teremtményeit ócsároljuk. 

Az ilyen szólamok, lealázkodó imádságok különben sem igazi 
élményből, őszinte szívből fakadnak. Az ilyen imádságok nem 
azt fejezik ki, amit valójában érzünk. Nem a rajongó odaadás 
diktálja őket, mint inkább a hízelgés, a "tudom én, mi kell ma
gának" mentalitása. Azt hisszük, Isten éppúgy örömét leli a hí-
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zelgő kifejezésekben, mint mi emberek. Gabriel Marcel, a kiváló 
katolikus bölcselő írta le még jóval a zsinat előtt ezeket a sorokat, 
melyek akár Assziszi szt. Ferenc lelkéből is fakadhattak volna. 
"Az az én legbenső és rendíthetetlen meggyőződésem - mégha 
eretnek gondolat is, ami annál rosszabb az igazhivők számára, -
hogy Isten, bármit mondjanak is a lelki vezetők, egyáltalán nem 
akarja, hogy Ot teremtményeivel szemben szeressük, hanem pont 
általuk és belőlük akar megdicsőülni. Ezért olyan elviselhetetlen 
számomra sok lelki olvasmány. Az az Isten, aki magát szembeál
lítja teremtményeivel, és a saját alkotására irigy, az előttem nem 
más, mint bálvány. Felszabadulást jelent számomra, hogy ezt 
egyszer megírhattam. :f:s most, amíg nem kaptam még figyelmez
tetést, kijelentem, hogy ha később valami ezzel ellenkezőt állí
tanék, azt nem őszintén teszem." 

Az ember kicsisége és nagysága 

Nem szabad tehát a nyomorék ember torzult öntudatával kér
kedni elesettségünkkeL Más kérdés azonban, és ezt feltétlenül 
tisztázni kell: valóban kicsik vagy nagyok vagyunk-e? 

A kicsiség és nagyság relatív fogalmak. Egy hangyához képest 
a veréb is óriás. Hogy mi emberek kicsik vagyunk-e vagy nagyok, 
az attól függ, hogy mivel hasonlítjuk magunkat össze. Ha nálunk 
hatalmasabbal hasonlítjuk össze magunkat, természetes, hog~ 
törpéknek tűnünk Isten azonban nem összehasonlítási alap! O 
kívül áll a teremtett létezők körén. Nem mondhatjuk azt, hogy 
Istenhez képest kicsik vagyunk. Ez éppoly ostobaság, mintha azt 
mondanánk, hogy Petőfi a Mátrá:hoz képest kicsi. Ahogy nem 
mérhető össze a művészi nagyság a kiterjedésbeli nagysággal, 
ugyanúgy nem mérhető össze a Teremtő teremtményeiveL Még
csak azt sem mondhatjuk, hogy Isten szemében kicsik vagyunk. 
Az ismerettárgy ugyanis a megismerőben a megismerő létmódja 
szerint létezik; így a mi létünk az isteni tudatban jelentősebb, 
mint embertársaink szemében. 

Igaz ugyan, hogy a Szentírásban rengetegszer szerepel az em
ber kicsisége, akár tényként, akár követelményként, hogy ti. le
gyünk alázatosak. Ezek a textusok azonban majdnem mindig ösz
szefonódnak a bekövetkezendő nagyság ígéretével. "Aki magát 
megalázza, felmagasztaltatik." Nemcsak alázatról van szó a 
Szentírásban, hanem felmagasztalásról is. Ha ezt a kettőt össze
vetjük, akkor derül fény a mi kicsiségünkre. N em Isten előtt va
gyunk kicsik, hanem Istentől kapott feladatunk előtt. Kö:zönséges 
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emberi feladatainkhoz képest kellően megtermettek vagyunk, de 
Isten tovább akarja lendíteni az embert, fel akarja emelni egy 
magasabb szintre. Az ember kicsinek érzi magát Istentől kapott 
rendeltetése, mondhatjuk így: új, Istentől akart önmaga előtt. 
Persze fordítva is fogalmazhatunk: az ember önmaga fölé nőhet, 
óriássá válhat Isten tervei szerint. 

Dinamikus egzisztencia 

A kicsiség (és nagyság) dinamikus fogalom. Nem a tényállást 
rögzíti, hanem egy feszültségnek a regisztrálása. A kicsiség ér
zete Isten kihívása: ember, légy nagyobb! S mihelyt megszűnik 
a kicsiség élménye, vagy mihelyt az ember tudatosan - gőgből 
vagy kifáradásból - feladja, megszűnik az előrehaladás is. Az 
ember szeretné magát nagynak érezni, szeretne önelégülten hát
ratekinteni, babérain megpihenni, de ez a gesztus azt jelenti, 
hogy az ember beletörődött kicsiségébe, hogy már jól érzi magát 
benne. És itt tulajdonképpen nem is csak arról van szó, hogy az 
ember megelégszik egy közbenső állapottal, hanem arról, hogy 
megreked egy nem neki való fokon. Egy 4-5 éves gyerek bájos 
jelenség, de egy 50 éves gyerek már torzszülött! Egy aggastyán, 
aki úgy viselkedik, mint egy kamasz, beteges tünet! Mindenki
nek el kell érnie saját mértékét. A kicsiség élménye végigkísér 
életünkön, mert a kibontakozás útja határtalan. Ez az élmény a 
haláltusában ijesztően nagyra nő, mert a végtelenbe, a betelje
sülésbe kell kaput nyitnia. 

Nem szabad azonban úgy felfogni ezt a lendületet, mintha Isten 
hajszolná az embert, s mintha az volna az ideális keresztény, aki 
fogcsikorgatva, összeszorított ököllel küzdené végig életét. Az 
Isten nem munkaadó, nem felügyelő, hanem Atyánk, aki velünk 
együtt munkálkodik a mi "felnőtté válásunkon". Az Istentől ka
pott feladat nem a számonkérés és rettegés gondolatát hozza ma
gával, hanem Istennel való kapcsolatunkat. Az alázatnak, a küz
désnek át kell csapni a reménybe. 

Optimista aszkézis 

Nagyböjt az aszkézisnek is ideje. Teilhard de Chardin szépen
foglalja össze a fentieket és vázolja fel az örömteli aszkézis útját: 
"Tömjén nélkül nincs tömjénfüst. Föláldozott nélkül nincsen ál
dozat. Hogyan adhatná magát az ember Istennek, ha sajátmaga 
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nem léteznék? Ha üres volna keze, akkor elszakadása révén mi
lyen tulajdonát szublimálhatná, milyen értékét emelhetné föl ma
gasabb fokra? -Ez a józan észre támaszkodó megfigyelés segít 
elvben megoldani ezt az elég rosszul, de sokszor fölvetett kérdést: 
Mi jobb a keresztény számára: a tett, avagy pedig a szenvedőleges 
magatartás? Az Elet- vagy a halál? A növekedés- vagy a csök
kenés? A kifejlődés - avagy a visszahúzódás? A birtoklás -
vagy a lemondás?- Az általános válasz így hangzik: Miért kel
lene szétválasztani és egymással szembeállítani ugyanannak az 
erőfeszítésnek két természetes fázisát? Legfőbb kötelességtek és 
vágyatok: Istennel egyesülve legyetek! Tehát fejlesszétek ki ma
gatokat, vegyétek hatalmatokba a Világot, hogy legyetek. Ezután 
pedig mondjatok le önmagatokról, fogadjátok el a leépülést -
azért, hogy másé legyetek! íme, a keresztény aszkézisnek kettős, 
de egyetlen szabálya." (Benne élünk. 76-77. o.) 

Az idézett szöveg nemcsak összefoglalás, hanem továbblépés 
is. Rámutat arra, hogy a fejlődés nemcsak aktív lehet, hanem el
fogadást is jelenthet. Isten nem akarja, hogy az ember öregkorá
ban is lázas tevékenységben éljen, hanem hogy mindig nyitott 
legyen feladatai felé. 

37 



III. HOMlLIA VÁZLATOK 

A) 

l. Abrahám pátriárka 

Isten örök és legnagyobb terve az emberrel: A Fiú megtestesü
lése, földreszállása, hogy életáldozatával kiérdemelje nekünk 
Isten Szentlelkét, aki igazzá tesz a kegyelem által, és így alkal
massá Isten országára. Szent Fiának megtestesülését Atyánk szá
zadokon át készítette elő. Ennek az előkészítésnek volt első lépé-
se Ábrahám kiválasztása. · 

A Messiás eljövetelének előkészítése lényegében egy nép meg
alkotása volt. Az akkori pogány, bálványimádó tengerben egy 
népet akart magának az úr, amely az övé, amelyet ő maga oktat 
és nevel, hogy alkalmassá váljék Fia fogadását a. Ennek az Isten 
népének szent magjául választotta ki az Úr Ábrahámot. Megpa
rancsolta neki, hogy menjen ki rokonsága köréből, telepedjék le 
Kánaán földjén, mert ezt a földet neki adja, hogy ott legyen Isten 
népének lakóhelye. Megígérte Ábrahámnak, hogy népet. támaszt 
utódai ból, ő maga fog vigyázni erre a népre, és hogy ez a nép áldás 
lesz a földkerekség minden nemzetének, mert belőle születik a 
világ Megváltója. 

Ez volt Ábrahámnak és népének hivatása, mely lejárt a nagy 
ígéret teljesedésével, midőn eljött az Eljövendő. Isten nem dobta 
el népét, mikor már nem volt szüksége rá. Maga a nép nem akarta 
vállalni a további nagy feladatot, hogy drága Kincsét, aki belőle 
született, átadja minden népnek. A Megváltót csak maguknak 
akarták volna, és földi elképzelésekbeteljesítését várták tőle. Mi
vel Jézus nem akart csak egy népé és csak földi céloké lenni, népe 
elvetette, keresztre vitte. 

Kár, hogy Ábrahám népe nem értette meg, amit pedig már az 
űsatyának megmondott az úr: "Benned nyer áldást a föld min
den nemzetsége." Ha minden nép áldása lesz, akkor nem lehet 
egyetlen nép felmagasztalója a többi ellenében. 

Magunk részére a tanulság: Elveszett Isten számára, aki a maga 
gondolatait akarja .ráerőszakolni az Úrra. Csak Isten gondolatai 
üdvözítenek 
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2. "Szent hivatásra meghívott minket" (2 Tim. 1,9} 

Mind a három olvasmányban meghívottakról van szó: Abra
hám, Pál apostol, Timóteus, a színeváltozás tanúi. Mivel mi vala
mennyien, akik Isten népéhez tartozunk, meghívottak vagyunk, 
próbáljuk kiolvasni a Szentírás e ,részleteiből, mit kíván válasz
tottjaitól az úr. 

Abra!hámnak ezt parancsolta: "Eredj ki földedről, rokonságod 
közülés atyád házából." Nem szabad átvennünk a "világ" stílu
sát, környezetünk földies gondolkodásmódját, életfelfogását Mi 
is ezen a földön élünk, dolgozunk, de bizonyos értelemben már 
az ígéret Földjén vagyunk, gondolatainkat, tetteinket Isten or
szága törvényeihez igazítjuk. Aki nem "gyűlöli" apját, anyját 
Jézusért, az nem lehet méltó hozzá. 

Pál Timóteusnak: "Vállald az evangéliumért a szenvedéseket 
velem együtt." Az evangélium által az élet és halhatatlanság ra
gyogott fel nekünk, tehát a legnagyobb, amit ember kívánhat. A 
vallásosság nem a kényelmes élet biztosítója, hanem a szenvedé
sek, a kereszt vállalása az evangéliumért. 

Mindehhez erő kell, kegyelem, kegyelemben fogant élmények. 
A mi lelkünkben is fel-felragyog időnkint a táborhegyi Jézus fé
nyessége, lenyűgöző édessége. Buzgó imával, szentséglátogatá
sokkal, az istentiszteletbe való intenzív bekapcsolódással, elmél
kedéssel adjunk alkalmat Urunknak, hogy erősítő, lenyűgöző, 
édes kegyelmeiben részesítsen bennünket. 

Közös szent hivatásunk Isten országának építése. Adjuk oda 
magunkat ehhez az úrnak olyan lélekkel, mint nagy Példaképe
ink! 

3. lsten szép 

A világ tele van szépséggel. A mai evangélium azt mondja: Van 
a világ szépségeinél valami végtelenűl szebb, maga az Isten. 
Ö nem is lehet más, csak végtelenűl szép, ha ennyi szépet alko
tott. Igaz, hogy emberi alkotásoknál nem lehet a mű szépségéből 
az alkotó szépségére következtetni, de Istennél igen. A művész 
ugyanis azért tud szépet ,alkotni, mert már látott szépet. Isten a 
teremtéskor csak egyetlen modell után alkothatott, és ez ő maga. 
A teremtés előtt ugyanis nem volt semmi, rajta kívül. 
Így a világ szépségei egyenként és összességükben csillámlásai 
Isten végtelen szépségének. 

Isten elrejti előlünk szépségét, hiszen megpillantani, az már a 
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mennyország lenne. A táborhegyi jelenésben sem Isten végtelen 
szépségét látta a három apostol, de mégis többet, mint amennyit 
Isten szépségéből a teremtett világ elárul. 

Boldog, aki észreveszi és élvezi a világ szépségeit. Ezerszer bol
dogabb, aki vágyva vágyik megpillantani Isten végtelen szépsé
gét, mert az maga a véget nem érő, számunkra most még elkép
zelhetetlen boldogság lesz. Azért testvérünk a halál, mert első lé
pése ennek a boldogító látásnak. Kisgyermek a színházban gyö
nyörködve nézte a vasfüggöny színes hirdetéseit. Sírt, amikor fel
húzták a függönyt. Nem tudta, hogy a színpadon sokkal szebbet 
fog látni. Hasonló a halál: Szebb hazába vezet. 

Jézus célja a táborhegyi látomással az volt, hogy megerősítse a 
három tanítványt a szenvedés idejére. Mi is próbáljunk szenve
dés, kísértés idején az Örök Szépségre gondolni, aki vár bennün
ket, ha minden körülmények között hűségesek maradunk. 

4. Szereted a szépet? 

Az apostolok mindig tudták, hogy Isten végtelenü! hatalmas, 
erős, fenséges, igazságos. Tábor hegyén megtudták azt is, hogy 
kimondhatatlanul szép. És megértették azt is, hogy szépségét él
vezni lenyűgözően boldogító. Pedig a Végtelen Szépséget magát 
nem is látták, csak annak elfátyolozott sejtelmét. 

Boldog, aki szereti és élvezni tudja a földi szépséget: a táj, a 
ruha, a lakás, az épületek, a művészi alkotások, az emberi test, a 
muzsika szépségét. A mennybe cs.ak az mehet be, aki élvezni tud
ja a mennyei szépséget, másnak nem is lenne érdemes. Vannak, 
akik vakok a földi szépségek iránt. Vannak, akikamennyeit sem 
tudnák élvezni. Az előbbi nagy, az utóbbi tragikus veszteség. 

Én tudnám élvezni a menny szépségeit? Megsejtem a választ, 
ha felelek magamnak erre: Tudom-e élvezni azokat a szépsége
ket, amelyek természeti és művészi szépségeknél sajátosabban 
visszfényei a mennyei szépségnek? Tehát a békés családi élet, a 
hűség, a becsület, a lelki tisztaság, nemesség, a jószívűség, az ön
fegyelem, a szelídség, a megbocsátás stb. szépségét. Boldog, aki 
ezeket szépnek, örömforrásnak látja, vágyik rájuk. Szerencsétlen, 
aki nem ezeket, hanem éppen ezek ellenkezőjét tartja szépnek, 
kívánatosnak, aki lenézi a jóságot stb. Aki abban gyönyörködik, 
az után vágyik, ami piszok és ocsmányság Isten szemében. 

Boldog, aki a szépet keresi és látja meg embertársai életében, 
jellemében. Szerencsétlen, aki a piszokban szeret turkálni, az 
ocsmányságon csámcsog, aki másokban a csúnyát látja meg. Min-

40 



den ember jellemében van szép és csúnya. Tőlem függ, melyiket 
keresem, melyiknél időzöm. Ezen lemérhetem, a mennyre va
gyok-e hangolva, vagy a gyehennára(= szemétlerakóhely). 

Aki a mennybe akar jutni, szeresse a szépet az életben, az em
berekben. Azt a szépséget, mely Isterit tükrözi. És valósítsa meg 
aszépet egyéni és közösségi életében. Ne rontsa el veszekedések
kel, irigykedéssel, gyűlölködéssel, kapzsisággal, szeretetlenség
gel, önzéssel, tisztátalanságga!, kéjsóvársággal, becstelenséggeL 

Isten a Végtelen Szépség, amenny az ő boldogító élvezete. fgy 
a mennybe csak az juthat, akinek szeme, szíve, érdeklődése, egész 
élete a szépre van beállítva, és aki önmagában is legyőzte a mocs
kot, az erkölcsi szépséget valósította meg életében. 

B) 

l. Isten nem változik 

Abrahám juthatott volna arra a gondolatra, hogy Isten nem 
következetes. Hiszen az Úr megígérte, hogy nagy népet támaszt 
utódaiból, most pedig nehezen, csodával született fiát akarja vele 
feláldoztatni. De Abrahám bízott Istenben, bízott abban, hogy nem 
változtatja meg szavát. 

Isten nemcsak szavához marad hű, de nem változik ő maga sem. 
Ezért igaz Sik Sándor versének címe: Az Isten fiatal. Nem fejlő
dik és nem öregszik. Isten mindig és változatlanul maga a végte
len Teljesség, Tökéletesség. Bármilyen változása Istennek azt je
lentené, hogy vagy eddig nem volt tökéletesen teljes, vagy veszít 
telj essé g éből. 

Sokminden következik ebből. !gy pl. az, hogy semmit sem ad
hatok neki, semmit el nem vehetek tőle, őt boldogabbá vagy bol
dogtalanná nem tehetem. Amit kéi' vagy követel tőlünk, azt nem 
a maga "javára" kéri, hanem miértünk. Mi leszünk gazdagabbak, 
boldogabbak az által, amit neki adunk, amit kedvéért teszünk. fgy 
Abra'hámnak volt jó, hogy hajlandónak mutatkozott a nagy áldo
zatra. O maga vált ezáltal olyanná, aki képes a nagyon nagy bol
dogságra. 

Isten tehát nem tartozik köszönettel, hálával nekem, bármi
lyen vallásos vagyok és bármit teszek Isten ügyéért. Haszontalan 
szolga maradok. Valóban "haszontalan", mert mi "hasznot" hajt
hatnék az úrnak? 

Ha vétkezem, ha gonosz vagyok, nem Istennek ártok, csak ma
gamnak. Hozzá nem ér fel semmiféle káromkodás, istengyalázás, 
ökölrázás. 
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Isten szavára lehet építeni. Nem vesz vissza egy vesszőcskét 
sem evangéliumábóL Csalódni benne nem lehet. 

Minden megváltozhat bennem és körülöttem. Megváltozhatnak 
körülményeim, anyagi helyzetem, egészségem, megváltozhatik 
irányomban mások szíve, magatartása. Egy valaki nem változik: 
lsten. Változatlanul szeret, változatlanul vár, hogy örökre magá
hoz öleljen. 

Skoszor beleszédül az ember, úgy dobálja a sors. Tengeri be
tegségben szenvedőknek ajánlják, nézzék mindig a messze látó
határt, ahol ég és föld találkozik, mert ott nincs mozgás. Az élet 
viharos hullámzásában Istenre kell gondolnom, reá figyelnem, 
hozzá kell ragaszkodnom. 

2. Szeretet és hit 

A főparancs a szeretet. Abrahám egészen hősies módon bizo
nyította szeretetét. Eszre kell vennünk, hogy ennek a hősies sze
retetnek alapja a feltétlen hit volt. Gondolkodjunk el azon, hogy 
hit nélküllehetetlen is helyesen szeretni Istent. Mert: 

Nem a valóságos Istent szeretem, ha nem hiszek Jézusban, ha
nem a magam elképzelése szerintit. Ha valakit nem ismerek, vagy 
félreismerek, azt nem tudom a valóságnak megfelelően szeretni. 

Aki nem hisz, nem tudja, milyen szeretetet kíván Isten. Nem 
tudja azt sem, miben kell ennek a szeretetnek kifejezésre jutnia. 

Isten nem pusztán emberi, embertől telő szeretetet kíván, ha
nem isteni fokú szeretetet, természetfelettit. Ez nem lehetséges 
másképp, csak ha a Szentlélek szeret bennem és általam, ha be 
vagyok kapcsolva az isteni élet, a kegyelem áramkörébe. Ennek 
pedig alapfeltétele a hit. 

Az embereket sem szerethetem helyesen hit nélkül. Mert: 
Nem tudom hit nélkül, mit kíván a teljes emberszeretet, hiszen 

csak a saját vélekedésemre, a közvéleményre, emberi okoskodá
sokra vagyok utalva. 

Szeretetemben hit nélkül nincs meg az üdvösségkívánás, pedig 
egész szeretetem más lesz, ha elsősorban üdvét kívánom azoknak, 
akiket szeretek. 

Nem pusztán emberi szeretetet kíván tőlünk Isten az ember
társak iránt. Sőt, tulajdonképpen az emberek is emberfeletti sze
retetet várnak tőlünk. Tehát emberszeretetemnek is be kell kap
csolódnia a szentháromsági szeretet áramkörébe. Jézus Lelke kell 
szeressen bennem, általam. Az embereket sem nézhetem és sze-
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rethetem úgy, mint pusztán embereket, hanem Jézust kelllátnom 
bennük. Vagyis bennem, emberszeretetem által is, Isten akarja 
szeretni Istent, az Atya és Fiú egymást a Szentlélekben. Hit nél
kül ezt nemcsak tenni, de még felfogni sem tudom. 

Imádkoznunk kell, hogy a hitben megértsük a természetfeletti 
szeretet titkát. 

3. Jézus áldozata 

Isten nemcsak azért kívánta Ábrahámtól Izsák feláldozását, 
hogy valami nagyon nagyot kívánjon. Jelképes volt Isten áldozati 
parancsa. Ábrahámot családtaggátette az úr azáltal, hogy aMes
siás, a megtestesült Isten Fia ősatyjává tette. Méltónak akarta 
tehát tudni a Szentháromság családjához, mert az Istenség kebe
lén belül is elhatározott dolog volt a Fiú áldozata. Isten méltónak 
akarta Ábrahámot önmagához, aki szintén feláldozta Fiát. 

Miért is volt Jézus áldozata, kereszthalála? 
Azt a szakadékot, amely elválasztja a Teremtőt teremtményei

től, Isten az emberrel kapcsolatban áthidalta a kegyelem révén, 
mely által az ember istenivé lett. De az ember az eredeti szaka
dékot nemcsak visszahozta bűnével, de súlyosabbá tette, mert ez 
az új szakadék nemcsak a régi természetes távolsága Teremtőnek 
és teremtménynek, hanemsértés a visszautasított Istennel szem
ben, és egyben kárhozat az ember számára. 

Isten és ember között a szakadéket ember nem hidalhatta át, a 
sértést ember el nem feledtethette, a kárhozat rémét el nem há
ríthatta. Isten tehette meg. És meg is cselekedte úgy, hogy az Is
ten Fia ember lett. A szakadékot engedetlenség okozta, tehát a 
halálig való engedelmesség szüntethette meg. Ha Isten nem tu
dott olyan parancsot adni az embereknek, amelyet meg ne szeg
tek volna, Jézusnak viszont nem tudott olyat parancsolni, amit 
meg ne tett volna, egészen a kínhalálig. Az ember nem akarta 
Istennek áldozni életét, hanem ő maga akart isten lenni. Jézus 
Istennek áldozta életét, ez az áldozat érte el tetőpontját a Golgo
tán. Jézus áldozata méltó módon megengesztelte a haragvó Atyát, 
és kiérdemelte számunkra a kárhezattól való megmenekülést. A 
Kereszt áldozata megszüntette a szakadékot, Isten végleg magá
hoz ölelt bennünket. 

Nemcsak Ábrahám lett családtagja Istennek, hanem mi vala
mennyien. Isten gyermekei, a Fiú testvérei vagyunk, Isten Szent
lelke él bennünk. Tehát nekünk is méltókká kell lennünk Isten
hez. Készeknek kell mutatkoznunk a legnagyobb áldozatra is. 
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Ennek kifejezője a szentmise. Benne Jézus megújítja keresztáldo
zatát, hogy mi is bekapcsolódhassunk abba. A misén Jézussal 
együtt átadjuk magunkat, mindenünket Istennek. 

4. Unalmas amenny? 

Aki a mennyet valamiféle végnélküli templomi szertartásnak 
gondolja, joggal fél attól, hogy unc.lmas lesz. Jézus szerint inkább 
lakodalomhoz hasonlít, vagyis bőség és vidámság. De nem szabad 
földi örömök végtelen sorának sem tekinteni a mennyet, mert az 
éppenolyan unalmassá válna. A menny tulajdonképpeni örömét 
elképzelni sem tudjuk, még sejteni sem. Szem nem látta ... 

Mégis valamit megsejtet a mai evangélium. Hogy tulajdonkép
pen mit látott a három apostol, leírni nem tudják, csak dadogó 
nyelvvel mondanak valamit. Pedig nem is Istent látták, hanem 
csupán egy tompított sugarát annak a fénynek, amely a mennyet 
boldoggá teszi. Leírásuknál (hó, Nap) többet mond viselkedésük. 
Földreesnek eltakarják szemüket? Péter alig tud egy-két szót 
kinyögni. Vagyis lenyűgözi, megrémíti őket a látvány. Túl erős 
élmény embernek. Es mégis valami kimondhatatlan gyönyörrel 
jár. Örökre ott akarnak maradni: :E::pítsünk hajlékot! Nem érdek
li őket többé a család, a munka, a földi örömök, a hatalomvágy 
(Jézus jobb- és baloldalán ülni), semmi. Csak itt akarnak maradni 
és látni. Pedig csak egy halvány sugár tompított fénye volt. Mi 
lesz majd, ha színről-színre látjuk Istent! Új, természetfeletti 
képességet kell kapnunk, hogy kibírjuk, a gyönyörűségtől meg 
ne semmisüljünk Unalomról pedig szó sem lehet. Isten szépsége 
nemcsak egyvonalú végtelenség, hanem változatossága is kime
ríthetetlen. Csömört csak a gyönyörűség okoz, amelyik nem tud 
többé új lenni. Isten az örökkévalóság végtelenségében is, ha min
dig ugyanaz is, mégis mindig teljesen új. 

Aki bármilyen tilos földi örömért feláldozza a menny gyönyö
rűségét, rosszabbul jár, mint Ezsau a lencsével. Semmilyen áldo
zat nem sok azért, hogy megláthassuk öt. 
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C) 

l. A pátriárkák 

Kik voltak? A Messiást szülő választott Isten-népének ősatyái. 
Isten kiválasztottjai az akkori pogány tengerben. Párhuzamok 
sokaságát fedezhetjük fel köztük és köztünk. 

Olyanok között éltek, akik Istent nem ismerték. Mégis ragasz
kodtak hozzá, ígéretét számontartották, övéinek vallották ma
gukat. Ez szent, -de nem másokat lenéző- öntudatot adott 
nekik. 

Bármilyen kevesen voltak (egyetlen család a nagyvilágban), 
bármilyen senkik voltak, mégis övék volt a jövő. Mert Istentől 
volt ígéretük, hogy belőlük származik az Eljövendő. Ami "kisded 
nyájunk" ugyanilyen vágyakozással és öntudattal várja másod
szor, a véglegesen eljövö Megváltót 

Isten szövetségesei, Isten népe voltak. Mi vagyunk az új, az 
örök szövetségesei Istenünknek, az ő népe. 

Magatartásunk is legyen hasonló az övékéhez: Feltétlen hűség, 
feltétlen engedelmesség. Es mint ők, adjuk tovább fiainknak az 
ígéretet. Erőért imádkozzunk a Pátriárkák Királynőjéhez. 

2. Két életstílus 

Az egyik életfelfogás azoké, akik Krisztus keresztjének ellen
ségei. 

Nem akarják elismerni Krisztus keresztjét, mert az annyit je
lentene, mint elismerni, hogy boldogságunk Istentőllehet csupán, 
és egyedüli forrása a Kereszt. Elnyerni a boldogságat csak a Ke
resztrefeszített bölcsessége szerint lehet. 

Nem akarják vágyaikat Krisztus keresztjére feszíteni. Istenük 
a hasuk, földi dolgokat hajhásznak. Az ember sár és arany. Ök 
csak sár-mivoltuknak felelnek meg. Dicsekvésük az, ami tulaj
donképpen szégyenük. Azzal dicsekszenek pl., hogyan sikerült 
bosszút állni, "könnyű" haszonhoz jutni, házastársukat megcsal
ni, másokat kijátszani stb. 

Ebből az életstílusból van valami minden emberben. Bennem 
is. A másik életstílust megvalósítani feladat, amely előttem áll, és 
biztos, hogy tökéletesen még nem sajátítottam el. 

A másik életstílus jellemzője, hogy igazi hazájának amennyet 
tartja és érzi. Test vagyunk, tehát ennünk, innunk, szaporadnunk 
kell. De nem ez a főcél, és nem öncél. Isten lehelete él bennünk, 
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tehát többre van hivatásunk. Elünk, dolgozunk, szenvedünk, örü
lünk, szórakozunk, mint a többiek, de mindezt összefogja, min
dennek lelket ad az örök élet hite és vágya. Mindent keresztre
feszítünk, ami ennek ellene van. 

Lelkünk biztosan jobban jár, ha Jézus életstílusát követjük. 
De jobban jár keresztrefeszített testünk is, mert a feltámadásban 
hasonlóvá válik Jézus dicsőséges testéhez. 

3. "Eszüket földi dolgokon járatják" (Fil. 3,19) 

Szent Pál szemrehányó szavait nem úgy kell értenünk, hogy 
nem lehetnek vágyaink, álmaink, terveink a munkánkkal, érvé
nyesülésünkkel, családunkkal, a földi élet szebbé, kellemesebbé, 
könnyebbé tételével kapcsolatban. Nem jelenti azt sem, hogy ne
künk nem gondunk ez a földi élet, a társadalmi igazság vagy a 
gazdasági problémák. A földi életre vonatkozó gondolatok, vá
gyak nem szükségképpen "földi vágyak és földi dolgok". Lehet 
a földi életre vonatkozó vágy mennyei vágy is. Csak akkor nem 
az, ha végleg semmi köze Isten országához, sőt esetleg egyenesen 
ellentétes azzal. 

A földi életre vonatkozó vágyaink egybeesnek Isten elgondo
lásaival és akaratával. ű tette kötelességünkké, hogy hajtsuk 
uralmunk alá a földet, hogy igazságosan osszuk szét magunk 
között a földi javakat. Alkotásainkkal, szép családi életünkkel, 
az igazságosságért vívott harcunkkal, az élet szebbétételéért való 
küzdelmünkkel Isten országát építjük, bizonyítjuk, hogy értékes 
emberek vagyunk, alkalmasak a mennyre, mely a beteljesedett 
Isten országa. 

"Ami hazánkamennyben van", vagyis mindenbe számítsuk 
bele, mint legfőbbet, Istent. Különböző vágyaink végcélja az le
gyen, hogy tetszésére legyünk Urunknak. Földi vágyainkban ne 
legyen semmi bűnös és nemtelen. 

Minden, ami igazság, ami nemes, ami igazságos, ami valóban 
szép, Istenhez vezet. Nem azt kívánja tőlünk Pál apostol, nem azt 
kívánja Isten, hogy földi dolgokra ne is gondoljunk, hanem csak 
imádkozva várjuk a mennyet. Azt kívánja, hogy földi gondjaink 
ne földi gondok legyenek, hanem örök gondok. N erncsak nem 
von el földi dolgainktól Urunk, hanem minden földi ügyünknek 
örök jelentőséget akar adni. Aki a mennyre gondol, az jobban 
végzi minden földi feladatát. 
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4. Ragyogjon át testeden a szép lélek! 

Színeváltozás: A ragyogóan szép lélek sugárzott át a testen. Hi
vatásunk erre az állapotra eljutni. A feltámadáskor testünk szel
lemi test lesz, vagyis a lélek sugárzik át rajta. A ragyogó lelkű 
ember teste is megdicsőül. A bűnöktől roskadozó lélek visszata
szítóvá teszi majd a kárhozatra feltámadt testet. 

Már földi életemben meg kell szoknom, hogy a lélek szépsége 
sugározzék belőlem, életemből, tetteimbőL Van testi szépség, le
het sajátja a gonosz embernek is. De már most van lelki szépség, 
amely valamiképpen ott ragyog a testen. A legtöpörödöttebb 
anyákán is ott ragyoghat a tisztaság, jóakarat, megértés, szeretet 
glóriája. 

Munkámból, bármi legyen az, sugározzék a lélek. Ne az unott
ság, ne a pénzszerzés vágyának kizárólagossága, ne a kényszer 
vagy a kapzsiság. Viselkedésemre is nyomja rá bélyegét a lélek 
szépsége, ne a kéjvágy, gyűlölet, önzés sugározzék belőlem. A 
házaséletet, a gyermeknevelést is hassa át a lélek. A szórakozást, 
a tréfálkozást is. Amit megkezdek a földön, az fog kiteljesedni az 
örökkévalóságban. 
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A) 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

I. SZENTÍRÁS 

I. OLVASMÁNY (2 Móz 17,3-7): "Ama napokban mind
jobban szomjazott a nép a víz hiánya miatt és zúgolódott 
Mózes ellen, mondván: Miért hoztálkiminket Egyiptomból? 
Azért-e, hogy szomjan veszíts minket, gyermekeinket és bar
mainkat? Ekkor Mózes az úrhoz kiálta és mondá: Mitévő 
legyek e néppel? Kis híja és megkövez engem! Mondta erre 
az úr Mózesnek: Vonulj el a nép előtt s végy magad mellé 
néhányat Izrael véneiből, aztán vedd kezedbe botodat, mely
lyel a folyóvízre ütöttél és jöjj. Íme én majd odaállok elég a 
Hóreb sziklájára s üss a sziklára és víz fakad belőle, hogy 
ihassék a nép. Úgy cselekedett Mózes Izrael vénei előtt, a 
helyet pedig elnevezte Kísértésnek és Perelésnek, Izrael fiai
nak perelése miatt, meg azért, mert megkísértették az Urat, 
mondván: Köztünk van-e az Úr, vagy sem?" 

Az ígéret földjére tartó nép szenved a szomjúságtól és rögtön 
megrendül bizalma Mózesben, sőt végső soron Istenben. A meg
próbáltatás miatt kérdésessé vált előttük, hogy köztük van-e az 
Úr. Isten csodás módon gondoskodik az életet jelentő vízről, de 
tanúkat is rendel a vízfakasztáshoz. Az itt elbeszélt esemény mé
lyebb értelmét a két következő olvasmány bon_tja ki. 

II. OLVASMÁNY (Róm 5,1-2+5-8): "Testvéreim, mivel 
a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, 
Urunk, Jézus Krisztus által. Altala jutottunk hozzá a hitben 
a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a remény
séggel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. A remény 
pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlé
lekkel kiáradt szívünkbe az Istenszeretete. Amikor még erőt
lenek voltunk, Krisztus alkalmas időben meghalt a bűnö-
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sökért. Pedig az igazért is alig hal meg valaki. Legföljebb jó 
emberért vállalják a halált. Isten azonban azzal tesz tanúsá
got irántunk való szereteté1·ől, hogy Krisztus meghalt ér
tünk, amikor még bűnösök voltunk." 

Számunkra az Ígéret földje az örök élet. Afelé törekszünk, de 
elérésére erőnk elégtelen. Isten szívünkbe önti Szentlelkét, sze
retetét. Krisztus megnyitott oldalából, mint a Mózes által meg
ütött sziklából, a kegyelem éltető forrása fakad. Amikor még is
tentelenek voltunk, akkor meghalt értünk Krisztus, mert nagyon 
szeret bennünket. Minden okunk megvan tehát a reményre. Ha 
megpróbáltatások és áldozatok kísérik is útunkat, bizalmunk nem 
rendül meg. 
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AZ EVANG:E:LIUM (Ja 4,5-42 ill. 5-15+19b-26+39a + 
40-42):"Az időben Jézus megérkezett SzamariaSzikar nevű 
városához, közel ahhoz a földhöz, melyet Jákob fiának, Jó
zsefnek adott, s ahol Jákob kútja volt. Mivel Jézus útközben 
elfáradt, leült a kútnál. Ekkor körülbelül hat óra volt. Köz
ben odajött egy szamaritánus asszony, hogy vizet merítsen. 
Jézus megszólította őt: »Adj innom.«- Tanítványai ugyan
is elmentek a városba, hogy élelmet vásároljanak. - A sza
maritánus asszony azonban azt válaszolta neki: >>Hogyan 
kérhetsz te zsidó létedre éntőlem, szamaritánus asszonytól 
italt?« (A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamaritánusok
kal.) Jézus így felelt neki: >>Ha ismernéd Isten ajándékát és 
azt, hogy ki az, aki italt kér tőled, te kérted volna őt, s ő adott 
volna neked élő vizet.« >>Uram - szólt az asszony -, még 
vödröd sincsen, a kút pedig mély: Honnan vennéd tehát az 
élő vizet? Csak nem vagy te nagyobb Jákob atyánknál, aki 
nekünk e kutat adta, melyből ő maga ivott s fiai, meg állatai 
szintén?« Jézus erre azt felelte: >>Mindaz, aki ebből a vízből 
iszik, újra megszomjazik, aki azonban abból a vízből iszik, 
melyet én nyújtok neki, nem szomjazik soha többé! A víz 
pedig, melyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz 
benne« >>Uram -felelte neki az asszony - add nekem ezt a 
vizet, hogy ne szomjazzam és ne kelljen idejárnom meríte
ni« >>Menj- szólt (Jézus)-, hívd a férjedet és jöjj ide!« Az 
asszony erre azt válaszolta: »Nincs férjem.« Jézus így foly
tatta: ,,Jól mondottad, hogy nincs férjed. Volt ugyan öt fér
jed, de akid most van, az nem a férjed. !gy igazat mondot
tál.<< >>Uram,- szólt az asszony -látom, hogy próféta vagy. 
A mi atyáink ezen a hegyen tartották az istentiszteletet, ti 



pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol az is
tentiszteletet tartani kell.<< ,.,.Higgy nekem asszony, - felelte 
neki Jézus- eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem 
Jeruzsálemben nem fogtok imádkozni az Atyához. A ti isten
tiszteletetek a nem ismerésen alapszik, a mienk azonban az 
ismereten, mert a megváltás a zsidóságból származik. Eljön 
azonban az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók 
lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is 
ilyen imádókat keres. Lélek az Isten, s az imádkozóknak lé
lekben és igazságban kell őt imádniok.<< Az asszony azt felel
te erre: ,.,.Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent. Mikor 
majd eljön, tudtunkra ad mindent.<< ,.,.EJn vagyok az, aki ve
led beszélek<< - válaszolta neki Jézus. Eközben visszajöttek 
tanítványai és csodálkoztak, hogy asszonnyal társalog. Egyi
kük sem kérdezte azonban: >->-Mit akarsz tőle- vagy miért 
beszélsz vele?<< Az asszony pedig otthagyta korsóját, vissza
ment a városbas azt mondta az embereknek: ,.,.Jöjjetek, lás
sátok meg azt az embert, aki mindazt rámolvasta, amit csak 
tettem. Talán ő a Messiás?<< Kimentek erre a városból és 
hozzá tódultak. Közben a tanítványok kérték őt: >->-Mester, 
egyél!<< ő azonban azt felelte nekik: ,.,.van nekem ennivalóm, 
amiről ti nem tudtok.<< A tanítványok erre tanakadtak egy
más között: >->Talán hozott neki valaki ennivalót?<< ,.,.Az én ele
delem az,- magyarázta nekik Jézus- hogy annak akara
tát cselekedjem, aki engem küldött, s hogy elvégezzem az ő 
művét. Ugye ti azt mondjátok: ,még négy hónap és itt az ara
tás!' En azonban azt mondom nektek: emeljétek föl szeme
teket és nézzétek a szántóföldeket, hogy már fehérek az ara
tásra! Az arató mármost megkapja bérét és termést gyűjt az 
örök életre, hogy együtt örüljön a vető az aratóval. Abban 
ugyanis igaza van a közmondásnak, hogy más, aki vet és más, 
aki arat. En aratni küldöttelek titeket azt, amit nem ti mű
veltetek meg; mások dolgoztak és ti az ő munkájukba állta
tok be.<< 
- Abból a városból pedig sokan hittek benne a szamaritá
nusok közül a tanúságtévő asszony szavára, hogy ,föltárta 
nekem mindazt, amit csak cs~lekedtem'. Amikor tehát hozzá 
érkeztek a szamaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk. 
Ott is maradt két napig és prédikációjára még többen hittek. 
Az asszonynak meg azt mondották: ,.,.Most már nem a te be
széded alapján hiszünk, mert mi magunk is hallottuk és tud
juk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.<<" 
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Jézus a szokástól eltérően beszédbe elegyedik a szamaritánus 
asszonnyal, de úgy, hogy az asszony megsejthesse, nem közönsé
ges emberrel áll szemben. Egyrészt szellemi értelemben használ
ja a leghétköznapibb dolgokat jelentő szavakat: inni, szomjazni 
stb., másrészt világosan megmondja, hogy igazánban nem ő szo
rul rá az asszony szolgálatára, hanem annak van szüksége arra a 
vízre, melyet ő tud adni. Mivel az asszony a magasabb, lelki ér
telmet nem tudja felfedezni Jézus szavaiban, más utat választ az 
Úr, hogy szemét megnyissa: feltárja előtte házaséletének viszon
tagságait. Mindenképpen rá akarja döbbenteni az asszonyt, hogy 
életének döntő fordulata érkezett el. Eleinte talán kellemetlenül 
érínti az asszonyt a tudat, hogy ez az idegen így a szívébe lát. El
ismeri, hogy próféta, és ezzel egyben elvi jellegű kérdésre tereli 
a szót: hol kell az istentiszteletet tartani. Jézus azonban a konk
rét állásfoglalás felé irányítja szívét: felfedi előtte, hogy ő aMes
siás. Az asszony készséges a hitre, sőt a kijelentés hatására meg
feledkezik arról is, amiért tulajdonképpen a kúthoz jött és siet 
hírül adni a falubelijeinek, hogy kivel találkozott. Jézus megelé
gedéssel látja, hogy milyen sokan jönnek ki a faluból, ott is ma
rasztalják. Az aratás valóban gazdagnak ígérkezik. De fontos az 
is, hogy az igehirdető ne amindennapi kenyeret tartsa legfonto
sabbnak, hanem küldetése lelkiismeretes teljesítését; legyen ön
zetlen az apostoli munkában tudva azt, hogy mások vetését arat
ja le és viszont az ő vetését is esetleg mások fogják learatni. 

A vasárnap liturgiájában az "örök életre szökellő forrás" gon
dolata a legfontosabb. A lélek vágyát, az Isten képmására alko
tott ember szívének boldogság-igényét csak Isten képes kielégí
teni. Kegyelme révén Isten örök életének, boldogságának válunk 
részeseivé és többet kívánni sem tudunk. 

B) 
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I. OLVASMANY (2 Móz 20,1-17. ill. 1-3+7-8+12-17): 
"Ama napokban kihirdette az úr mindezeket az igéket: Én, 
az úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom 
földjéről, a rabszolgaság házából. Rajtam kívül más istened 
ne legyen. Ne csinálj magadnak faragott képet, se valamely 
képmást arról, ami fenn az égen, vagy lenn a földön, vagy a 
föld alatt, a vizekben van. Ne imádd s ne szolgáld ezeket, 
mert én, az úr, a te Istened, erős és féltékeny vagyok s meg
torlom az atyák vétkét azoknak a gyermekein meg a harma
dik és negyedik nemzedékén, akik gyűlölnek engem, de ir-



galmasságat gyakorolak ezredíziglen azokkal, akik szeret
nek engem és megta·rtják parancsolataimat. 
Ne vedd hiába az Or, a te Istened nevét: mert nem hagyja 
büntetlenül az Or azt, aki hiába veszi az Or, az ő Istene ne
vét. 
Emlékezzél meg arról, hogy a szombat napját megszenteljed. 
Hat napon dolgozzál és végezd minden dolgodat, a hetedik 
napon azonban az Ornak, a te Istenednek szombatja van: 
semmiféle munkát se végezz azon se te, se fiad, se leányod, 
se rabszolgád, se rabszolgálód, se barmod, se a jövevény, ki 
kapuidon belül van. Hat napon alkotta ugyanis az Or az eget 
és a földet meg a tengert és mindazt, ami bennük van, de a 
hetedik napon nyugodott: azért áldotta meg az Or a szombat 
napot és azért szentelte meg. 
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszúéletű légy azon a 
földön, amelyet az Or, a te Istened majd neked ad. 
Ne ölj! 
Ne paráználkodjál! 
Ne lopj! 
Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen. 
Ne kívánd meg felebarátod házát, ne kívánd meg feleségét, 
se rabszolgáját, se rabszolgálóját, se marháját, se szamarát: 
semmijét se, ami az övé." · 

Az ószövetség alapokmánya a tízparancsolat. Lényegében az 
Isten által tételekbe foglalt és külön is szentesített természettör
vényt tartalmazza. A törvény megtartása biztosítja a nép számára 
Isten támogatását, hathatós oltalmát. 

II. OLVASMANY (l Kor 1,22-25): "Testvérek, a zsidók cso
dajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi 
azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. ő a zsidóknak 
ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, a meghívot
taknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten 
ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a »balgasága« 
bölcsebb az embereknél és Istennek a ••gyöngesége« erősebb 
az embereknél." 

"A törvényt ugyanis Mózes közvetítette, a kegyelem és igazság 
azonban Jézus Krisztus által valósult meg." (Jn 1,17) Sem a tör
vény megtartása, sem a bölcsesség, sem a zsidók által várt mes
siási világuralom nem szerez megváltást az embernek. Isten az 
erejét gyengeség mögé, bölcsességét oktalanság mögé rejtette. A 
pogányok fennakadtak Krisztus szenvedésén, hiszen lehetetlen-
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nek tűnt számukra, hogy a szenvedésben megváltás, erő lehet. 
Isteneik tiszteletében is jelentős motívum volt a szenvedés elke
rülésének vágya. A zsidók pedig töviskoronás királyt nem tudtak 
elképzelni, akinek a kereszt a trónja. Irodalmuk jól tükrözi fel
fogásukat: sem a Targum (szentírásmagyarázat), sem a jeruzsá
lemi Talmud nem beszél az eljövendő Messiás szenvedésről. A ba
biloni Talmud tud a Messiásra váró szenvedésről, de azt írja, hogy 
azokat a Messiás még országának átvétele előtt fogja elszenved
ni. Az lzaiásnál megjövendölt szenvedéseket (53. f.) leginkább 
úgy tekintették, mint a világegyetem megrendülésének - mely 
a Messiás fellépésekor következik be - jelképes leírását. 

AZ EVANGELIUM (Jn 2,13-25): "Az időben, a zsidók hús
vétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A temp
lomban ökör-, juh- és galambárusokat talált, valamint ott ülő 
pénzváltókat. Ekkor ostort font kötelekből és kiűzte a temp
lomból mindegyiket a juhokkal és ökrökkel együtt, a pénz
váltóknak pénzét pedig szétszórta és asztalaikat feldöntötte. 
A galambárusoknak meg azt mondotta: »Vigyétek el innen 
ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!« Akkor 
ráemlékeztek tanítványai az Irás szavára: »A házadért való 
buzgóság emészt engem.<< 
A zsidók azonban azt mondották neki: »Micsoda jelet mu
tatsz nekünk, hogy ezt mered cselekedni?<< Jézus azt vála
szolta nekik: »Bontsátok le ezt a templomot, s három nap 
alatt fölépítem azt.<< A zsidók erre azt mondták: »Negyven
hat esztendeig épült ez a templom és te három nap alatt épí
tenéd újjá?!<< ű azonban saját testének templomáról mondot
ta ezt. A.mikor tehát föltámadt a halálból, tanítványai visz
szaemlékeztek, hogy ezt előre megmondotta, hittek is ezért 
az Irásnak és Jézus tanításának. Mialatt Jézus a húsvét ün
nepe alkalmával Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek 
benne, mert látták az általa művelt csodákat. Jézus azonban 
nem hagyatkozott rájuk, me·rt ő ismerte mindnyájukat. ő 
sem szorult rá arra, hogy bárki is fölvilágosítsa az emberről, 
ő ugyanis tudta, mi lakozik az emberben." 

Jézust elszomorította, majd felháborította az Isten házában ta
pasztalt kufárság. Valóban megérett a templom arra, hogy átad
ja helyét Krisztusnak és az Atyát lélekben és igazságban imádók
nak. Krisztusban lakozik az istenség egész teljessége, benne ta
lálkozhat az ember Istennel, rajta keresztül mutathatja be az Is
tennek valóban kedves áldozatot. Lebonthatják a templomot
lebontják, lerombolják majd testének templomát - a jeruzsále-
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mi templom nem épül fel, mert nincs továbbra hivatása, de az ő 
teste feltámad, harmadnapra felépül. A zsidók Jézustól is jeleket 
kértek (vö. II. Olv.), hogy küldetését előttük igazolja. A Jézustól 
adott, a jövőben bekövetkező jel teljes mértékben igazolja majd 
eljárását, de a jel helyes értelmezése lelkület kérdése. 

Vallásasságom nem lehet bizonyos kötelességek teljesítése, 
sém adásvételi szerződés Istennel. Istennek a szívem kell. Vajon 
Jézus rámbízhatja-e magát? Hitem, ragaszkodásom nem külső
séges, felszínes-e? A csodák nemcsak annál tévesztenek célt, aki 
miattuk Jézust azzal vádolja, hogy az ördöggel cimborál. 

C) 

(A B) és C) évben is olvashatók az A) év olvasmányai.) 

I. OLVASMANY (2 Móz 3,1-8a+13-15): "Ama napokban 
Mózes apósának, Jetrónak, Mádián papjának juhait legel
tette. Egyszer, mikor behajtotta a nyájat a puszta belsejébe, 
eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ekkor megjelent neki 
az úr, tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta 
ugyanis, hogy a csipkebokor lángol, de nem ég el. Mondta 
tehát Mózes: Odamegyek s megnézem ezt a különös látványt, 
miért nem ég el a csipkeboko1·. Mikor az Úr látta, hogy oda
megy megnézni, szólította a csipkebokor közepéből és azt 
mondta: Mózes, Mózes! ű azt felelte: Itt vagyok. Mondta ek
kor az úr: Ne közelíts ide. Oldd le lábadról sarudat: mert a 
hely, amelyen állsz, szent föld. Majd mondta: Én vagyok 
atyád Istene, Abrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. 
Eltakarta erre Mózes az arcát, mert nem mert az Istenre néz
ni. Mondta neki továbbá az úr: Láttam népem nyomorúsá
gát Egyiptomban s hallottam kiáltását a munkatisztek ke
gyetlensége miatt s ismerem szenvedését; leszállottam tehát, 
hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből s kivezessem 
arról a földről jó és tágas földre, tejjel s mézzel f-olyó földre. 
Mondta erre Mózes az Istennek: Ime, én elmegyek Izrael fia
ihoz s azt mondom nekik: Atyáitok Istene küldött engem 
hozzátok. Ha ők azt mondják nekem: Mi a neve? - mit 
mondjak nekik? Mondta az Isten Mózesnek: Én vagyok az 
»Aki vagyok«. Majd mondta: Ekképp mondd Izrael fiainak: 
Az »Aki van« küldött engem hozzátok. Mondta továbbá az 
Isten Mózesnek: Ezt mondd Izrael fiainak: Az Úr atyáitok Is
tene, Abrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött 
engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, s ekképp ern
legessenek engem nemzedékről nemzedékre." 
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Mózest az égő csipkebokor kíváncsivá teszi. Amikor megtudja, 
hogy Istent jelzi a tűz (mint többször is a bibliában), tisztelet és 
félelem támad szívében. Isten levéteti vele saruját is (a keletiek 
mezítláb, ill. saru nélkül mennek a szent helyre.) Isten üzenetét 
kell majd tolmácsolnia a fáraónak is, meg a népnek is, ezért azt 
is megmondja Isten, hogy mi a neve. Nevének jelentése tulaj
donképpen: én az vagyok, akimindigott van, ha hívják, segítsé
gét kérik; akit senki sem keres hiába. Most is megjelenik, mert 
népének szüksége van hatalmas erejének megmutatására. 

II. OLVASMÁNY (l Kor 10,1-6+10-12): "Nem szeret
ném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink 
mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren és 
mind megkeresztelkedtek Mózesben, a felhőben és a tenger
ben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki 
italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, 
s a szikla Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve az 
Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa 
lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők 
megkívánták. 
Ne is zúgolódjatok, mint néhányan zúgolódtak, ezért a pusz
tító angyal lesújtott rájuk. Mindez előkép a mi számunkra. 
ami okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki 
tehát azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék." 

Isten valóban "ott volt" a zsidókkal a pusztában. Felhő, azaz 
füstoszlop által vezette őket, mannát adott nekik, vizet fakasztott 
számukra. A rabbik szerint ez a szikla csodálatos módon a ván
dorlás alatt követte mindenhová a zsidókat. Mózesben való meg
keresztelkedésüket úgy érthetjük, hogy Mózes előképe volt 
Krisztusnak (az ószövetség közvetítője, aki által Isten olyan ja
vakat adott választottainak, melyek az újszövetségi javakat, a ke
resztséget és az oltáriszentséget jelképezik) és igy vezetésének 
elfogadása, a hozzá való tartozás szinte in voto a Krisztushoz va
ló tartozást, ajándékaiban való részesedést jelentette, amennyire 
ez akkor lehetséges volt. A "lelki" jelző az étel, ital és szikla mel
lett arra utalhat, hogy kegyelmi ajándék is rejlett ezekben. 
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AZ EVANGÉLIUM (Lk 13,1-9): "Épp jött néhány ember s 
azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az 
áldozat vérével vegyítette. ű hozzáfűzte: »Azt hiszitek, hogy 
ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, 
azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tar-



totok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti ismind.Vagy az a ti
zennyolc ember, akire rádölt Siloámban a torony és agyon
zúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeru
zsálem lakói közül bárki? Mondom nektek: nem! De ha nem 
tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.« 
Aztán egy példabeszédet mondott: »Egy embernek a sz öle
jében volt egy fügefa. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de 
nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Három év óta min
dig jövök, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem 
találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így vála
szolt neki: Uram, hagyd még egy évig. Körülásom és megtrá
gyázorn, s hátha terem a jövőre. Ha mégsem, akkor majd ki
vágod.«" 

Jézusban "itt van" az Isten azért is, hogy a megtérést sürgesse. 
Akiket áldozatbemutatás közepette öletett meg Pilátus, vagy 
akikre a torony dőlt, nem voltak bűnösebbek a többieknél. A töb
bieket éppen úgy utol fogja érni az ítélet. A természeti kataszt
rófák, háborúk stb. jelei, hírnökei az ítéletnek. Isten vár, szere
tetből még próbát tesz az eddig terméketlen fákkal is, de Jézus
ban jelent meg az utolsó alkalom az üdvösség biztosítására. A víz
özön, Szodoma és Gomorra pusztulása. Jeruzsálem pusztulása 
megrázó erejű előképei az isteni ítéletnek. (vö. ítéletidő.) Az Úr 
itt van kegyelmével, de itt van az ajtóban ítéletével is. 

A szentmisében átéljük, hogy "itt van" az Úr. Itt van azért, 
mert összegyűltünk nevében. Itt van, mert a kenyér és a bor szí
nében megújítja áldozatát. Itt van, hogy imára indítson és segít
ségéről biztosítson. De itt van azért is, hogy az erejében termett 
gyümölcsünkben kedvét találhassa. Azt akarja, hogy kegyelme ne 
legyen hiábavaló bennem. Jézus halálára emlékeztet a szentmise, 
az őt ért ítéletre. Ez az ítélet az én bűneim miatt érte, a büntetést 
helyettem viselte. A szentmise is, meg egyéni életem és a termé
szet vagy a társadalom életének katasztrófái, megrázó eseményei 
is figyelmeztessenek az engem is váró ítéletre. 
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II. TEOLOGIA 

A bűn egyike a legbizonytalanabbá vált fogalmaknak. Hogy 
mi a bűn, hogy a cselekedet mikor bűnös és mennyiben: ez sok
szor tisztázatlan az emberek előtt. A bűnnel kapcsolatban jófor
mán csak egy biztos ismeretünk van: az, hogy létezik bűn. Még
pedig az ember mindenkori kísérőjeként létezik. 

A bűntudat hiányának okai 

Franz Böckle mai morálteológus így látja a problémát: "A mai 
teológiamorális problémája lényegében a norma problémája. He
lyesebben így fogalmazam: az a helyzet, amellyel ma a morálteo
lógia szemben találja magát, az a társadalmi normák konkurren
ciája. Es ez éppen "az" erkölcsi probléma ... A mai idők jellegze
tes problémája, hogy egészen különböző normák állnak az em
berek előtt érvényes normaként. Abból adódik a tulajdonképpe
ni erkölcsi probléma, hogy különböző normák állnak egymás mel
lett, s az ember benne áll a normák konkurrenciájában, hogy 
mintegy az élet és társadalom piacán az embernek választania 
kell a kínálatból." (Mérleg, 1967. 3. 224-225. o.) 

A történelem tanúsága szerint különböző korok és társadal
mak különbözőképpen értelmezték a bűnt. Főleg primitív közös
ségekben a bűn legfőbb kritériuma a közösségellenesség volt. 
(Így kell értelmezni az ószövetségi választott nép sok kegyetlen
ségét is.) Ismeretes a hedonisták, vagy a sztoikusok felfogása a 
bűnről éppúgy, mint a felvilágosodás és szabadkőművesség fi
lantróp értelmezése. A modern km: a cselekedetek értékelésénél 
a fejlődést, a haladást is figyelembe veszi: bűnös az, aki a hala
dással szembeszegül. De mindezek az eltérő irányzatok ma -
mint fentebb láttuk - egyszerre jelentkeznek, s így objektív ne
hézséget képeznek a bűnfogalom tisztázásában. 
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Az objektív nehézségeknél sokkal nagyobb problémát okoznak 
a szubjektív tényezők. Egy konkrét emberi cselekedet gonoszsá
gát megítélni szinte lehetetlen. Ha már a normák is ingatagok, 
még inkább ingatag az egyén. A legtöbb hétköznapi bűnre ugyan
úgy kimondhatnánk a teljes elítélést, mint a teljes felmentést. 
Jézusnak a kereszten kimondott szavaihoz fűzi Karl Rahner ér
dekes szavait: "Uram, ha nem veszed rossz néven, kimondom: Te 
a legkevésbé hihető mentséget hozod fel érdekükben - hogy nem 
tudják (mit cselekszenek). Nagyon is jól tudtak ők mindent. De 
nem akarták tudomásul venni. És amiről az ember nem akar tud
ni, azt mégis tudja az ember szívének legmélyebb, legeldugot
tabb rejtekében. Az ember azonbao gyűlöli azt és azért nem en
gedi tudatába feltörni. És Te azt mondod, hogy ők nem tudják, 
mit cselekszenek. Egyet azonban biztosan nem tudtak: a te sze
retetedet irántuk, mert ezt csak az ismerheti, aki maga is szeret 
téged." (Meditationen zum Kirchenjahr. 202. o.) 
· lme a dilemma: Krisztus az emberek bűnéért és az emberek 
bűne következtében hal meg, s mégis mentséget talál számukra. 
A kivégzést előidéző és végrehajtó zsidók bűne kétségtelen való
ság, de Jézusnak szava mintha kétségessé tenné bűnüket. Ki is
meri itt ki magát? 

Nyilvánvaló, hogy Isten ismeri a bűn sötét misztériumát, és a 
kinyilatkoztatásban a bűnről is szó van. Ezért a következő kér
dés: 

Hogyan látja Isten a bűnt? 

Sokszor úgy gondoljuk, hogy Isten felségsértésnek tekinti a 
bűnt, az ő tekintélye elleni lázadásnak. Innen ered az aggályosok 
rettegése, a gyónásnak Isten haragja elleni óvszerül való haszná
lata. Sok imádságos és elmélkedési könyvben megtalálható ez a 
gondolat, - amely azonban teljesen téves. Ha Isten lázadásnak 
tekintené a bűnt, akkor nem megváltót, hanem megtorlót küldött 
volna a bűnösökhöz. Ha a bűn következtében Isten megsértőd
nék, s várná a kiengesztelést, akkor nem léteznék kegyelem. Kü
lönben is elképzelhetetlen, hogy Isten magatartása irányunkban 
cselekedeteink szerint váltakozik: minden bűnünk után megha
ragszik (napjában ki tudja, hányszor!), s a bocsánatkéréskor me
gint kiengesztelődik. 

Létezik azonban ennek a téves nézetnek ellentéte is, - ami 
ugyanúgy tévedés, - amikor azt gondoljuk, hogy Isten tulajdon
képpen csak pedagógiai okokból haragszik a bűnre. E szerint az 
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elképzelésszerint Isten valahogy úgy viszonylik a bűnhöz, mint 
a szülő kisgyermeke huncutságához: befelé talán mosolyog, vagy 
jelentéktelennek tartja, de a gyerek felé haragos arcot mutat ne
velési célzattal. Ez az elképzelés kap hangot a vallásos emberek 
ajkán is többször felhangzó mondásban: "Ezért nem haragudhat 
a jó Isten." Ezzel a védőburokkal látjuk el sokszor a legutálato
sabb bűneinket is. - Nyilvánvaló viszont Jézus kereszthalálá
ból, hogy Isten előtt nem ilyen semmiség a bűn. 

Nincs arra lehetőség, hogy a kinyilatkoztatás összes bűnre vo
natkozó adatát végigtekintsük, itt meg kell elégednünk azzal, ha 
megnézzük a Szentírásban az ember első találkozását a bűnneL 
Az ősszülők bűnének elemei: isteni rendelkezés, emberi válasz
tás, Isten akaratának elutasítása és a bűnhődés. Mindezek az ele
mek azonban összetartoznak, egymást feltételezik, illetve egy
másból következnek. Így azt lehet mondani, hogy a végkifejlet 
vet fényt a megelőző mozzanatokra. A bűn következménye (amit 
nem szabad külön aktussal kirovott "ítélethozatalnak" tekinteni) 
érteti meg az emberrel választásának és az isteni parancsnak tel
jes súlyát és értelmét. A büntetésben, vagyis a bűn rosszaságának 
kibontakozásában nyilvánítja ki Isten az ő véleményét a bűnről. 
A bűn büntetése nem egyszerűen a szenvedés, hanem a hiábava
lóság: a férfi küzdeni fog, hogy uralma alá hajtsa a földet, a föld 
pedig tövist terem neki; az asszony vágyakozik férj és gyermek 
után, de pont ezáltal éri őt a legérzékenyebb csapás; az ember dol
gozik a megélhetéséért, de végül mégiscsak visszatér a porba. A 
sátán büntetése is ez: harcolhat az ember ellen, de harca kudarc
ra van ítélve. A büntetés és a bűn lényegi vonása tehát a meddő
ség. A vétkező ember nem egyszerűen "rosszalkodik", vagy "fel
lázad", hanem vergődik. Küszködik, alkot, de - az elmúlásnak, 
a célba-nem-érésnek, a csődnek. A bűnben találkozik az ember 
az elmúlássaL Isten szava a teremtő "Legyen!", amely létet és éle
tet fakaszt, a bűnös szava, választása viszont a halált fakasztja 
fel. Olyant alkot, mely elmúlásra van ítélve. (Ugyanez a gondolat 
csillan fel a bábeli toronyépítőknél, s erre az igazságra sejtett rá 
a mitológia is Sziszifusz alakjában.) A megváltás ennek az ellen
téte: ott minden (még a szenvedés, az el bukás is) értelmessé, cél
rairányítottá válik; a halálból is élet támadhat. 
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Polaritás a gondolkodásban és az életben 

Az emberi gondolkodás jellegzetesen poláris: szeretünk ellen
tétpárokban gondolkodni, s egy-egy ismerettárgyat ellentétével 
szembeállítva megragadni. Az ókori bölcselőktől megfogalmazott 
logika alapelvei ezt tükrözik csakúgy, mint a modern elektroni
kus agyak kettős információ-rendszere. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a tárgyi világ is a kettősség jegyében van megalkotva. 
Mi pl. ellentéteket látunk különböző színek vagy hőmérsékletek 
(hideg, meleg) között, a fizikai valóságban azonban ezek egyálta
lán nem egymás ellentétei, hanem egyszerűen más rezgésszámú, 
erősségű, vagy irányú mozgások. Ugyanígy logikailag a jó és a 
rossz ellentétek, de az életben a jó és a rossz nemcsak ebben a le
egyszerűsített formában jelentkezik, hanem több dimenzióban. 
Ugyanaz a létező lehet egyik szempontból jó, a másikból rossz. 

Ezért van az, hogy a bűnt olyan nehezen ismerjük fel. Mi a 
bűnben - sajátos logikánknak megfelelőerr - valamiképpen "a 
rosszat" keressük, ami kibékíthetetlen ellentétben áll "a jóval". 
Márpedig az életben ilyen tiszta ellentétpárt nemigen lehet ta
lálni. A bűn is mutat fel jó vonásokat és a jó is rosszba ágyazód
hat. J ól jellemzik a helyzetet Louis Evely szavai: "Az emberiség 
egész történelme félrecsúszott, törést kapott Ádám helytelen is
tenfogalma miatt. Olyan akart lenni, mint Isten. Remélem, ti so
hasem ebben láttátok Ádám bűnét ... Nem erre hívta-e meg őt 
Isten maga? Ádám csupán az eszményképben tévedett. Azt hit
te, hogy Isten egy független, autonóm, önmagának elegendő lény, 
és hogy hozzá hasonló legyen, fellázadt és engedetlenséget tanú
sított. 

Amikor azonban Isten önmagát kinyilatkoztatta, amikor meg 
akarta mutatni, hogy kicsoda ő, akkor úgy jelent meg, mint sze
retet, finomság, mint önmaga örömének kiárasztása másba. Mint 
vonzódás és mint függőség. Engedelmesnek mutatta magát, en
gedelmesnek a halálig. 

Abban a hiszemben, hogy Istenné válik, Ádám teljesen elha
jolt Tőle. Visszahúzódott saját önállóságába, Isten viszont közös
ség." (Manifest der Liebe. Der Vaterunser 26.) 

Ádám törekvése bűnös volt, s ezt törekvésének csődje, hiába
valósága mutatta meg. Választása nem a logikai jó és rossz között 
zajlott le, nem az okosság döntötte el cselekedetének értékét. A 
bűn illetve az erény kérdése nem ügyességi verseny, melyen meg 
kell találnunk a kedvező megoldást. A jó és a rossz nem előttünk 
áll, kívülünk valósul meg, hanem bennünk. S ez a jó annál telje
sebb bennünk, minél igazibba kapcsolatunk a legfőbb Jóval. 
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III. HOMILIA VÁZLATOK 

A) 

l. "újra megszomjazik." (Jn 4,13) 

A nagyon várt öröm mindig csalódást kelt. Bármennyit fogad
jon be az ember a világból, mindig megmarad a kielégítetlenség 
érzése. A habzsolás is legfeljebb csömört hoz, nem jóllakottságot. 
Soha senki nem maradék nélkül kielégült és boldog. Legfeljebb 
percekig tartó illúziója ez. 

Miért? Mert a világ egyszerűen nem tartalmaz annyit, ameny
nyire vágyik, szomjazik az ember. A legszebb zenében sincs any
nyi, amennyire a lélek tulajdonképpen vágyik. "A fül nem tud 
betelni a hallással." Bármennyire hmyűgözőek a természet szép
ségei, vagy magávalragadó valamely művészi érték, "a szem nem 
tud jóllakni a látással." Érzi az ember, hogy nem elég, sohasem 
lesz elég. 

Ha arra gondolunk, hogy az ember a végtelen Bölcsesség műve, 
nem értjük, miért adott olyan vágyakat és befogadóképességet az 
úr, amelyhez nem teremtett elégséges "táplálékot". 

A kinyilatkoztatás ad feleletet: Természetfeletti örömöket rej
teget számunkra Atyánk. Nem is annyit, amennyi betölti vágya
inkat és befogadóképességünket, annál sokkal többet. Természet
feletti vágyakat kelt bennünk, az üdvözülteknek természetfelet
ti befogadóképességet ad, a kegyelem, az érdem, a szeretet nagy
ságának megfelelően. 

A világ bármely öröme apró kóstoló csak. úgy éljünk tehát a 
világ örömeivel, hogy azok étvágygerjesztők legyenek az igazi 
boldogságra, ne étvágyronták Az ételek helytelen élvezete gyo
morbajt okoz, a földi örömök bűnös élvezete az egész ember bol
dogságfeldolgozó képességét teszi tönkre. Meg kell tanulnom le
mondani a "lakoma" kedvéért. 
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2. A lélek két élete 

A két víz, amelyről Jézus beszél, jelképe lelkünk két életének. 
Mert nem hasonlat, nem is csupán képes beszéd, hanem valóság, 
hogy lelkünknek két élete van. Egyik a természetes, "rendes" 
élete. Születéskor csak ez az egy életünk volt. A keresztségben 
emellett egy új életünk fakadt, és ez már természetünket megha
ladó, isteni élet. Szentté tett bennünket. 

Valódi élet ez is. új síkba emel bennünket, Isten gyermekeivé 
tesz. új, más szemet, értelmet ad. A hit szemét, hogy Isten sze
mével tudjuk nézni a dolgokat. A hitetlen és a hivő másszemmel 
nézi a világot, a dolgokat, a szerencsét, szenvedést, pénzt, munkát, 
házasságot, emberi viszonylatokat stb. 

Az új élet új, másszívet ad, mely felül tud emelkedni a termé
szetes szereteten, föléje tud lendülni a közönséges emberi ön-, 
hitvesi, szülői, baráti, embertársi szeretetnek. Isten szívével tud 
szeretni. Es Istenhez méltó módon tudja szeretni Istent. 

Új erőt ad, a kegyelem erejét, melyben meg tud tenni olyan 
dolgokat, amelyek különben meghaladnák képességeit. Hősies 
fokon, tűzön-vízen keresztül is hűséges tud maradni Istenéhez. 

Ez az élet tesz Isten gyermekévé. Akiben megvan, arra nem 
mint teremtményre, alattvalóra, szolgára tekint az úr, hanem 
mint gyermekére. 

Ez a "másik" élet új, más cél felé tör, amely túlmutat a földi jó
léten, és nem elégszik meg kisebbel, mint a részvétellel a Szent
háromság életében. 

A lélek halála ennek a természetfeletti életnek a halála. A ha
lálos bűn olyan rögöcske, amely természetfeletti érelzáródást 
okoz. 

Milyen "állapotban" van bennem az isteni élet? Elsorvadt, 
meghalt? Vagy növekszik, kiteljesedik? Terméketlen vagy gyü
mölcsöt hozó? A keresztségben hozzájárulásom nélkül kaptam 
meg a kegyelem életét. De tőlem függ, hogy életem folyamán el
hal-e, vagy lesz "örök életre szökellő vízforrás." 

3. Engem is megszólít 

Jézus megszólította a szamariai asszonyt, bár ezt hitetlennek 
gondolták legközelebbi ismerői, az apostolok is. úgy beszélgetett 
vele, hogy nagy igazságokra, talán az üdvösségre vezette. Bár
mennyire hihetetlen, engem is megszólít Jézus, sokszor életem 
folyamán. 
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Az élet eseményeiben tulajdonképpen mindig Isten szól hoz
zánk. Csak legyen fülünk és értelmünk hozzá, hogy észrevegyük: 
Szólít, kérdez, oktat az Isten. 

Példák: A súlyos bűn utáni csömörben, kiábrándultságban, 
szorongásban azt kérdezi: Erdemes volt? Megérte? Nem jobb az 
Isten útja? A szenvedésben azt kérdezi: Bízol bennem? Hajlan
dó vagy velem szenvedni, engesztelni, vezekelni? Ha megsérte
nek, megszólnak, rágalmaznak, megszégyenítenek, azt kérdi: Es 
te meg vagy elégedve magaddal? Nincs semmi igaz abban, amivel 
vádolnak? Van-e benned több szeretet, mint gyalázóidban? 
Tudsz-e megbocsátani? Földi sikertelenségben vagy a sikerek 
utáni csalódottságban ("többet vártam") azt kérdezi: Még mindig 
azt hiszed, hogy itt találhatod meg a mennyet? 

Ha kérdez az élet, Istentől kell kérnem, súgja meg a helyes fe
leletet. Aki imádságaiban nemcsak kéri, de kérdezi is Istent, és 
őszintén készséges lélekkel várja a választ, annak felel az Isten. 

4. Ne nézz le senkit! 

Mindig akad az ember számára egy csomó másik ember, akit 
lenézhet. Sőt, majdnem minden emberben találunk valamit, ami 
miatt lenézhetjük Ezt az alkalmat nem is szaktuk elszalasztani. 
Önbecsülésünk mintha kizárólag mások lenézésén tudna felépül
ni. 

A mai evangélium szamariai asszonyát három okból nézték le 
a zsidók: Mert asszony volt, szamaritánus félpogány volt, erkölcs
telen életű volt. Jézus nem nézte le, elbeszélgetett vele. 

Másokat, bárkit lenézni bűn és roppant veszedelmes dolog. Is
ten jogait próbálom elrabolni, ha lenézek valakit is, hiszen ítélek: 
En értékesebb vagyok nála. Az ítélet Istené. Istenesdit ne játssz! 
Mások lenézése azért is veszedelmes, mert megnyugtat, hamis ön
elégültségre vezet. Megöli így az alakulás, tökéletesedés, előre
haladás vágyát. Ennek a lelkületnek eredménye roppant sok 
szenvedés. Isten, mert szeret, formálni akar, alkalmassá tenni a 
mennyre. Belátás hiányában kénytelen a szenvedés eszközéhez 
nyúlni, itt is, a tisztítótűzben is. Még jó, ha a szenvedés némileg 
észretérít, és megmenekülök a kárhozattól. Sokkal hasznosabb 
lenne másokban azt keresni, amiben fölöttem állnak, hogy minél 
inkább érezzem tökéletlenségeimet, és a kegyelem erejében pró
báljak alakulni. 

Még ennél is veszélyesebb mások lenézése a szeretet szempont
jábóL Szeretet nélkül nincs üdvösség. Márpedig, akit lenézek, 
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azt nem szeretem. Vagy egyszerűen megvetem, vagy leereszke
dem hozzá, és "mégis szeretem". Hogy ez nem sze re tet, és hogy 
ebből senki sem kér, azt könnyen megtapasztalom, ha én élvezek 
másoktól ilyen "szeretetet". Nem értéktelenségük ellenére kell 
szeretni az embereket, hanem meg kell találni bennük az értéke
ket (mindenkiben sok van!), és úgy szeretni. 

Jézus többször beszélt arról, hogy az elsőkből utolsók lesznek, 
és megfordítva. A szamariai asszony hitt, és tulajdonképpen hit
hirdetője lett falujának. És mi lett az őt lenézőkből? Istengyilkos. 

Legjobb mindenkinél utolsóbbnak tartanom magam, senkit 
magam mögé helyeznem, hogy tudjon mit kezdeni velem Isten. 

B) 

1. Mi ad meggyőződést? 

Sokszor szeretné az ember, ha teljesen biztos lehetne hitében, 
a mennyben, pokolban, feltámadásban, az egyház tévedhetetlen
ségében. Lehetek biztos? Igen, mégpedig száz százalékos bizo
nyossággal. 

Ezt a bizonyosságat nem észérvek vagy tudományos kutatás 
adják. A következtetés, a tudomány csak annyit mondhat ki: Hi
tünk tanítása nem ellenkezik a józan ésszel, sőt sokminden szól 
amellett, hogy ellehet és el is kell fogadnunk. De pusztán ésszel 
bizonyosságat szerezni lehetetlen, az is lesz mindig. Viszont a hit 
képtelenségét sem lehet soha tudományosan bizonyítani. 

A csodák sem döntő bizonyítékok. Azokkal kapcsolatban is ma
rad sok-sok "hátha" és "talán". A zsidó nép sok csodát látott, 
Lourdes-ban ma is sok csoda történik, mégis, a szemtanúk is csak 
kis része hitt és hisz. És nem is lehet mindenki szemtan ú. Ha min
denki előtt történnének a csodák, nem is tartanák már csodának, 
akár a természet csodáit. 

Hogyan lehetek tehát biztos? A kegyelemadta hit által, amely 
egyre mélyülhet, erősödhet a hit szerinti élet nyomán. Ha tartom 
Isten parancsait, biztos leszek benne, hogy valóban tőle származ
nak azok. 

A mai evangélium szereplői csodát vártak Jézustól, hogy ezzel 
igazolja, jogosan cselekedett. Pedig ha jóakaratú, istenszerető 
emberek lettek volna, akkor rájöhettek volna, hogy Jézus helye
sen, jogosan, az Úr szellemében cselekszik. És hát csodát is láttak. 
Mert nem csoda, hogy Jézus egyszál egyedül tömeget űzött ki a 
templomból, a tömérdek pap és a templomőrség ellenséges szeme-
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láttára? A megelőző napokban, hetekben pedig ugyancsak láthat
tak, hallhattak csodákat. 

Aki biztos akar lenni, imádkozzék hitért, és éljen hite szerint. 
Tökéletesen biztos lesz abban, hogy valóban Istennek hisz. 

2. Büntet, mert szeret 

Isten sokszor és méltán haragszik ránk. Haragszik, de szeret, 
akkor is szeret, mikor büntet. Sőt, azért büntet, mert szeret. Is
ten maga a Szeretet, mindent szeretetből tesz. A büntetéssel sem 
összetörni akar, hanem jóvá, nemessé tenni bennünket. 

Mert boldog csak az lehet, aki jó, aki nemeslelkű. Isten a saját 
boldogságában akar részeltetni bennünket. Azt pedig képtelen 
más élvezni, mint aki maga is olyan, mint Isten. Ezért van az. 
hogy csak a szelidek, irgalmasok, békeszeretők, tisztaszívűek, igaz 
életre vágyók, bűnbánók, boldogok. Aki letér erről az útról, letér 
a boldogság útjáról. A büntetéssel észretéríteni akarja az úr. 
Hogy megtérjen és éljen. Ha nem fenyítene Isten, az azt jelente
né, hogy ölbetett kézzel nézi, hogyan rohanunk a végső boldog
talanságba. A pokol fenyegetése is (nem üres fenyegetőzés!) Isten 
jóságos kezének erőteljes terelő mozdulata a boldogság felé. A 
bűn a boldogságnak ablakon való kihajítása, ettől akar minden
képpen visszatartani. Mindenképpen, csak erőszakkal nem. 

A süket a zenét, a vak a színeket, a bűnös a mennyet élvezni 
képtelen. Ezért akarja Atyánk kioperálni belőlünk a bűnt. Bár 
megértenénk őt! 

Jézus szeretetből ragadott korbácsot. Azért, hogy legalább a 
templomban Istent találják meg a kereskedők is. Köszönjem meg, 
ha maga felé terel az úr, még ha korbáccsal teszi is! 

3. Ne engedd bántani! 

Jézus korbácsot ragadott, mert olyat látott, ami súlyosan bánt
ja az Atyát. Szomorú, ha valakinek nem fáj, ha bántják Istenét, 
pl. ha káromolják. Szomorú, ha nem tesz ellene semmit. Annak 
jele lenne ez, hogy nagyon kevés benne a legszükségesebb, a sze
retet. 

Lehet valamit tenni a káromkodás ellen? Igen, nagyon sokat. 
Először is nem szabad szó nélkül hagyni. De ez a szó legyen jó
akaró, szelíd, okos és komoly. Ne parancsoló, türelmetlen, durva, 
gúnyos, fölényes, lekezelő. Fakadjon Isten és ember igaz szere-
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tetébőL Legyen felemelő, ne ledorongoló. Az alkalmat is jól kell 
megválasztani, amikor fogékony az illető lelke. Előtte szívedben 
nagyon kérd Jézust, hogy az ő Lelke száljon belőled! 

Akinek valóban fáj, ha bántják Istent, az nem felháborodik, 
hanem engesztel. Felnőtt társaságban felháborodottan tárgyalták 
a Szűzanya súlyos meggyalázását. A kislány, aki ezt hallotta, 
székre mászva levette a falról Mária képét, csókolgatni kezdte, 
hogy megvigasztalja. Mérhetetlenül többet tett azoknál, akik 
csak botránkoztak. 

4. Szenvedélyesség 

Istenünk nem szereti a langyos embereket. Kiköpi őket a szá
jából, mint a Jelenésekben írja Szent János. A langyos ember tu
lajdonképpen nem érti sem a világot, sem az életet, sem Istent. 
Csak a maga önző kis érdekét ismeri. A beszűkült óvatosság, a 
kockázatmentesség nem keresztény tempó. 

Jézus, a tökéletes önfegyelmű Istenember, milyen szenvedé
lyes! Gondoljunk a templom megtisztítására, a farizeusi lelkület 
kárpálására, Heródes magatartásának elítélésére ("az a róka!"), 
Péter apostol visszautasítására, midőn a szenvedéstől akarta őt 
visszatartani. Vágyva vágyta az utolsó vacsorát, visszautasította 
a kábítószert a Golgotán. 

A bűnnek milyen szenvedélyesen tudjuk átadni magunkat! A 
bűnös szerelem, a bor, a gyűlölet, a pletyka, a pénzhajhászás hogy 
magával ragad! Ez még nem lenne végső tragédia. Magdolna is 
ilyen volt. De azután nagyon, szenvedélyesen szerette is Istenét, 
a tisztaságot, a jóságot, a vezeklést. 

Viharosan vagy csendesen, de a bűnhöz mindenki tud ragasz
kodni. De Istenhez és a jó ügyhöz? Ha nem tudok, az annak a jele, 
hogy veszélyben a lelkem, az örök életem. Isten útját nem lehet 
andalogva járni. Önző kisszerűség nem talál helyet a mennyben. 
Az a nagylelkű, mindent odaadó szentek országa. Vagy ilyen le
szek, vagy kiköp Isten. 

Viharban jött a Szentlélek. Mindent elsöprő szeretetet adj ne
kem, Uram! 
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C) 

l. Féld Istenedet! 

Csúnya, de elterjedt szó: Istenke. Sokak szívében talizmán, ap
ró zsebbálvány, szerencsepatkó lett az Úr. Nem az igaz vallás Is
tene, hanem a babona istenkéje. Templomjárók értékelésében is 
gyakran inkább valami ködös, bizonytalan erő, amellyel ugyan 
számolni kell, de semmiképp az élet és a világ teljhatalmú Ura, 
Parancsolója, Bírája. 

Nézd Mózest! Leborul, saruját leveti, szemét eltakarja. Lelké
ben valóban úr az úr. A Felséges, a Szent, a Mindenható, a Vég
telen, az Egészen Más. Egy férfi, a történelem egyik legnagyobb
szabású egyénisége hódol, és tulajdonképpen akarata ellenére, 
meghódol. 

Megmondja nevét is az úr: ö az, aki van. Nemcsak olyan ér
telemben, hogy a pogány bálványistenek nincsenek, ő az egyedüli 
Isten, aki létezik, aki valóság. Azt is jelenti, hogy az egész világ
mindenségben ő az egyedüli, aki valóban "van". Minden és min
denki rajta kívül csak azért létezik, csak addig létezik, mert és 
ameddig ő akarja. ö teremtett és tart fenn mindent. Minden tör
ténés is csak azért van, mert ő akarja. Porszemnyi lét, villanásnyi 
tett sem lehetséges nemcsak akarata ellenére, de létrehozó min
denhatósága nélkül sem. Ezért egyedül ő "van", hozzá képest 
minden más "nincs", tehát semmi. 

Szeret bennünket, lehajolt hozzánk, sőt lett egy közülünk a mi 
Istenünk. De pajtáskodni nem lehet vele, lekezelni, félvállról ven
ni sem. Aki nem gondolkozik reálisan az életről, a dolgokról, an
nak nem sikerülhet az élete. Elsősorban Istenről kell a valóságnak 
megfelelően gondolkoznom, hogy sikerüljön az életem. 

2. "Azt hiszitek, hogy ezek bűnösebbek voltak?" (Lk 13,2) 

Megértettük, hogy nem szabad káromkodni, rabolni, házassá
got törni. De meg kell értenünk egy alapvető dolgot is: Nem sza
bad önelégülteknek lennünk. Miért? 

Mert önbecsapás. Nincs ember, aki elégedett lehetne önmagá
val. Mindenki nagyon messze van a tökéletességtőL Természete
sen mindenki találhat magában sok értéket, jótulajdonságot. De 
hiba lenne csak ezeket nézni, ezekben tetszelegni. Bármilyen kel
lemetlen, észre kell vennem hibáimat is. Mert hogy vannak, még
hozzá számosan, ennél biztosabb nincs a földön. Ha nem látom 
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őket, abból csak az következik, hogy képmutató, öntelt farizeus 
vagyok, még önmagam előtt is képmutató. Olyan hazug, aki maga 
is elhiszi hazugságát. Ennél biztosabb útja nincs annak, hogy elő
ször is megutál tassam magam az emberekkel. Semmit sem tűrünk 
el egymástól kevésbé, mint az önteltséget. Bennem is ezt nem sze
retik Aztán az önteltség biztos útja annak is, hogy egyre rosszabb 
és hitványabb legyek. Aki nem halad, visszacsúszik. De ha még 
csak nem is látom hibáimat, hogyan fogok haladni? Az önteltség 
nagyon sok szenvedést zúdít a saját fejemre. És ezek a szenvedé
sek, ha az önteltség megmarad, nem is vis~nek közelebb Istenhez, 
hanem "ezt érdemeltem?" alapon inkább eltávolít. Vagyis az ön
elégültség biztos út a kárhozatba. 

Nyugodtan, "békességgel" csak az távozhat a templomból, aki 
nagyon őszintén tudja imádkozni: Bocsáss meg, Uram. "Ha nem 
tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan." 

3. A bűn ma is bűn 

Idősebbek szívesen emlegetik, hogy régen jobbak voltak az em
berek, főleg jobb volt a fiatalság. De az ő apáik és nagyapáik is 
ugyanígy beszéltek. Ha ez igaz lenne, akkor valamikor nagyon 
régen egészen tökéleteseknek kellett lenniök az embereknek, és 
úgy látszik, minden generáció romlik egy csomót. Ez természete
sen nem így van. Sőt! 

Egy dologban azonban mintha valóban jobbak lettek volna a ré
gebbi századok emberei. Talán több volt bennük a bűntudat és a 
bűntől való szabadulás vágya. Minden kornak megvoltak a ma
ga bűnei, súlyos, égbekiáltó bűnei. De érezték, hogy a bűn rossz, 
hogy szabadulni kell tőle. A tengeri kalózok erőszakkal hurcoltak 
magukkal papokat, hogy haláluk előtt meggyónhassanak. 

Ma a legtöbb bun nem is számít bűnnek. A káromkodásoa• mo
solygunk, hogy "milyen jól elkanyarította", és "igen jól tudja cif
rázni". A csaló és sikkasztó "ügyes ember". A tékozló, mértékte
len, parázna "tud élni". A házasságtörő "megtalálta az igazit", 
vagy egy kicsit "szórakozott". A- bűnpártolóan hallgató "okos em
ber". 

Az emberek nagy többsége ma másképp gondolkodik a bűnről, 
mint akár nagyapáik De nem gondolkodik másképp Isten. És ez 
a döntő. Mert ő ítél, és számára nem lehet új törvényeket hozni, 
és őt nem lehet rávenni, hogy azokat ne vegye olyan komolyan, 
mint régebben. Egy pontot sem enged el az i betűről. Aki t~hát 
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könnyebben veszi a bűnt, attól még nem lesz bűntelenebb, csak 
könnyelműbb, és a vesztébe rohan. 

Senki nem kárhozott el még csak azért, mert bűnt követett el. 
A kárhozat kizárólag azok osztályrésze, akik megmaradnak bű
neikben. Aki könnyen veszi a bűnt, könnyen meg is marad ben
ne. De ez a félvállról vett "semmiség" elrontja életét, és kárhozat
ba viszi örök életét. Mert az Úr, az ftélő Bíró ma is bűnnek nézi 
a bűnt, a súlyos bűnt súlyos bűnnek, és ma is változatlan szigor
ral bünteti. A pokol sem ment ki a divatból. Uram, igaz bűntuda
tot és bűnbánatot adj nekünk! 

4. Isten büntet 

Vannak balesetek, testi és lelki nyomorúságok, sorstragédiák. 
Mi hisszük, hogy Isten nélkül semmi sem történhet. Ezek sem 
függetlenek tőle. A Szentírás lapjairól újra és újra azt olvassuk, 
hogy Isten büntet. Büntet a földi élet csapásaival, és büntet "oda
át". 

Ha bűnt követek el, ezzel akarva-akaratlan vállalom a bünte
tést is. Ezen még a "majd meggyónom" sem segít. Nemcsak azért, 
mert ez nem valami biztos lehetőség, hiszen gyónás előtt meghal
ni is lehet, de a sok "majd meggyónom" bűn úgy eldurvíthatja a 
lelket, hogy nem lesz belőle gyónás. De ezen felül a gyónás még 
nem veszi le vállamról a büntetés terhét. A jól gyónónak elengedi 
ugyan a poklot az Úr, de a büntetést csak részben. Az megjön ha
marosan, de legkésőbb a tisztítótűzben. Tehát minden bűn ostoba 
könnyelműség, esetleg végzetes könnyelműség. A büntetés min
denesetre nagyobb, mint a bűn gyönyöre. fgy szó sem lehet ar
ról, hogy "megéri". 
Bűnt elkövetni, és abban bízni, hogy talán nem ér el a földi igaz

ságszolgáltatás, ebben esetleg van némi esély. Vannak, akik 
"megússzák". Mégsem "ússza meg" senki, soha. Isten büntet, és 
ez alól nem lehet kivétel senki. El kell hinnem: Még énvelem sem 
tesz kivételt az Úr. 

Isten természetesen nem büntet.mindig azonnal és látványo
san. Ez ugyanis kényszer lenne. Ki merne káromkodni, ha mindig 
azonnal jönne a mennykőcsapás? Isten nem kényszerít, mert sza
bad döntést akar, szeretem-e vagy sem. De mindenről tud, sem
mit nem felejt, és örökké igazságos marad. - Szent Efrém egy al
kalommal igazságtalanul került börtönbe. Kesergése közben fel
hangzott szívében az isteni szózat: Efrém, gondolj a tehénrel Ka
maszkorában ugyanis halálra hajszolt játékból egy idegen tehe-
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net, és az soha nem derült ki. Most bűnhődik tehát a régi bűnért. 
Mi is minden szenvedésben könnyűszerrel találhatunk okot bűn
hődésünkre, csak egy kicsit kell gondolkoznunk régebbi bűnein
ken. 

Lehet-emenekülni a büntető Isten elől? Igen, de csak úgy, ha 
odafutok az irgalmas Istenhez, a bűnbánat és a vezeklés útján. 
Minél őszintébb, mélyebb a bűnbánatom, minél buzgóbb önkén
tes vezeklésem, annál több büntetést enged el az úr. 

Isten azért ültette el életemet a földön, hogy gyümölcsöt hoz
zak. Ha a tiszta, becsületes, fegyelmezett élet gyümölcsét nem te
remtem, akkor teremjem legalább a bűnbánat és vezeklés gyü
mölcsét. Lehet, hogy mint a példabeszéd fügefájának, nekem is 
ez az utolsó évem, utolsó nagyböjtöm. úgy kellene indulnom 
minden napomnak, sőt minden órámnak, hogy ez az utolsó. 
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A) 

NAGYBÖJT 4. VASARNAPJA 

I. SZENTÍRÁS 

I. OLVASMÁNY (l Sám 16, lb+ 6-7+ 10-13a): "Ama 
napokban így szólt az Úr Sámuelhez: Töltsd meg szarudat 
olajjal s jer, hadd küldjelek a betlehemi Izájhoz, mert annak 
a fiai közül szemeltem ki magamnak királyt. Mikor odaért, 
meglátta Eliábot és mondta magában: Nemde máris az Úr 
előtt áll felkentje? Am az úr azt mondta Sámuelnek: Ne nézd 
külsejét, se termete magasságát, mert én elvetettem őt! En 
nem aszerint ítélek, amire az ember néz: az ember ugyanis 
azt nézi, ami látszik, az Úr azonban a szívet tekinti. Hét fiát 
vezette így oda Izáj Sámuel elé, de Sámuel azt mondá Izáj
nak: Ezek közül nem választott az Úr! Majd mondta Sámuel 
Izájnak: V ég e van már fiaidnak? Az felelé: Hátra van még a 
legkisebbik, az a juhokat legelteti. Mondta erre Sámuel Izáj
nak: Küldj érte s hozasd el, mert addig nem telepszünk le, 
míg az el nem jön. Érte küldött tehát és elhozatta. Vörös volt, 
szépszemű és csinos külsejű. Mondta ekkor az Úr: Kelj fel, 
kend fel, mert ez az! Erre Sámuel vette az olajos szarut s fel
kente őt testvérei közepette és ettől a naptól fogva az Úr lel
ke Dávidra szállt." 

Az Úr azt választja, akit akar: Dávidot nem megnyerő külseje 
miatt választotta, hiszen ő a szíveket vizsgálja, de amellett is an
nak adja ajándékait, akinek akarja. Dávidra száll az úr Lelke és 
ezért lesz képes a Sault búskomorrá tevő gonosz lelket elűzni. 

Bennünket is szabadon választott az Úr és kent fel Szentlelké
vel Krisztus, az Ö felkentje révén. 

II. OLVASMÁNY (Ef 5, 8-14): "Testvérek, valaha sötétség 
voltatok, most azonban világosság az úrban. Éljetek úgy, 
mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, 
igazságosság és egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az 
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úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, 
inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis titokban tesznek, azt 
még kimondani is szégyen. Mindarra, amit elítéltek, fény de~ 
rül, s ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják: 

Ebredj, ki alszol, támadj fel holtodból 
És Krisztus rád ragyog." 

A sötétség és a világosság gyakran szerepel a szentírásban mint 
a bűnnek ill. tisztaságnak, istennélküli vagy istenellenes életnek, 
ill. az Istennel való közösségnek jelképe. A keresztség megvilá
gosította, fénnyel árasztotta el a keresztények szívét, méltán vár
ja el tőlük tehát az Isten, hogy a világosság cselekedeteit tegyék. 
Ha valóban elítélik korábbi, sötétségbeli tetteiket, akkor azokra 
is fény derül és fényforrássá lesznek, másokat is Istenhez segíte
nek. Szent Agoston elítélte a sötétség sugallta tetteit és ezáltal 
azokat is a világosság tetteivé, forrásaivá avatta. 
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AZ EVANGELIUM (Jn 9,1-41; ill. 1+6-9+13-17+34-
38): "Egyszer Jézus útközben látott egy vakon szülött embert. 
Tanítványai megkérdezték őt: ••Mester, ez vagy pedig szülei 
vétkeztek, hogy vakon született? « Jézus azt felelte: »Sem ő 
nem vétkezett, sem pedig a szülei, hanem az Isten művének 
kell megnyilvánulnia rajta. Nekem addig kell végbevinnem 
annak műveit, aki engem küldött, amíg nappal van, eljön az 
éjszaka, amikor senki sem működhetik. Amíg e világban va
gyok, világossága vagyok ennek a világnak.« Miközben eze
ket mondotta, a földre köpött, sarat csinált a nyállal s a sarat 
rákente a vak szemére, majd azt parancsolta neki: »Menj, 
mosakodjál meg a Siloe fürdőben (ennek értelme: küldött)«. 
Az pedig elment, megmosakodott s amikor visszatért, már lá
tott. A szomszédok, s azok, akik látták azelőtt koldulni, mon
dogatták egymás közt: »Nem ő az, aki itt ült és koldult?« 
Egyesek azt mondották, hogy ő az, mások viszont erősköd
tek, hogy nem ő, csak hasonlít hozzá. ű azonban kijelentette: 
»En vagyok az!« Erre megkérdezték tőle: »Hogyan nyílt meg 
a szemed?« ű aztán elbeszélte: »Az az ember, akit Jézusnak 
hívnak, sarat csinált, be kente szememet s azt parancsolta: 
Menj a Siloe fürdőhöz, mosakodjál meg. En meg elmentem, 
megmosdottam és látok.« Erre tudakolták tőle: .. Hol van ő?« 
De ő azt felelte: »Nem tudom.« 
Ekkor elvitték a volt vakot a farizeusokhoz, mert aznap, mi
kor Jézus a sarat csinálta és megnyitotta szemét, szombat 
volt. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan nyerte visz-



sza szemvilágát. Nekik is elmondotta: »Sarat kent a szemem
re, megmosdottam és látok.« Egyesek erre azt mondották: 
»Ez az ember nem Istentől való, mert nem tartja meg a szom
batot!« Mások azonban így érveltek: »Hogyan művelhet bű
nös ember ilyen csodajeleket?« 1gy szakadás támadt közöt
tük. Erre tovább faggatták a volt vakot: »Mit tartasz te róla, 
hiszen visszaadta szemed világát?« >>Hogy próféta«, válaszol
ta ő. A zsidók viszont erre sem akarták elhinni, hogy vak volt 
és visszanyerte látását, ezért elhívatták a volt vak szüleit és 
azoktól kérdezték: >>Ez a ti fiatok, akiről ti azt állítjátok, hogy 
vakonszületett? miképp lehet, hogy most lát?« Szülei azt fe
lelték: >>Azt tudjuk, hogy ez a mi fiúnk, azt is, hogy vakon 
született. Hogy azonban most miként lát, azt nem tudjuk. 
Hogy ki adta vissza szeme világát, azt sem tudjuk. Kérdezzé
tek meg tőle, megvan hozzá a kora!« Szülei azért beszéltek 
így, mert féltek a zsidóktól, akkor ugyanis már elhatá1·ozták, 
hogy aki Messiásnak vallja őt, azt kizárják a zsinagógából. 
Ezért mondották a szülők, hogy >>megvan a kora, kérdezzétek 
meg őt!« Másodszor is hivatták azért az embert, aki vak volt 
és követelték tőle: >>Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy 
ez az ember bűnös.« '0 viszont azt válaszolta: >>Hogy bűnös-e, 
azt nem tudom, de egyet tudok: vak voltam, most pedig lá
tok.« Erre újra faggatták: »Mit csinált veled? Hogyan adta 
vissza szemed világát?« >>Már elmondtam nektek- válaszol
ta ő -, de nem vettétek figyelembe. Miért akarjátok újból 
hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni?« Erre szidal
mazták és azt mondották: >>Te légy az ő tanítványa! Mi azon
ban Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mázessel 
beszélt az Isten, erről azonban nem tudjuk, honnan való.« ••Az 
az érdekes, - válaszolta az ember - hogy ti nem tudjátok, 
honnan való, pedig ő visszaadta szemem világát. Tudjuk vi
szont, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, de ha va
laki istenfélő és megteszi az ő akaratát, azt meghallgatja. 
Sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy 
vakon szülöttnek a szeme világát. Ha ő nem Istentől való vol
na, nem tehetett volna semmit.« Erre ráförmedtek: ••Te tel
jesen bűnben született, te akarsz oktatni minket? !« és ezzel 
kidobták. 
Jézus megtudta, hogy kidobták, s mikor találkozott vele, 
megkérdezte tőle: >>Hiszel te az Emberfiában?« >>Ki az -
kérdezte az ember,- hogy higgyek benne?« Jézus ekkor azt 
válaszolta: >>Hiszen látod őt, aki veled beszél, ő az!« >>Hiszek, 
Uram!«- kiáltotta ő és leborult előtte. Jézus ekkor megje-

75 



gyezte: ,.Jtéletre jöttem e világba, hogy akik nem látnak, lás
sanak, a látók pedig megvakuljanak.« Amikor a körülötte 
lévő farizeusok meghallották ezt, hozzá fordultak: »Talán 
mi is vakok vagyunk?<< »Ha vakok volnátok,- felelte Jézus 
- bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy ,Mi látunk' 
s ezért bűnötök megmarad.«" 

Jézus nem akarja kétségbe vonni a bűn és a csapások közti ösz
szefüggést, de rámutat arra, hogy jelen esetben nem ezen az úton 
lehet eljutni az igazsághoz. Isten művei, a Megváltó világosságot 
hozó működése kell, hogy nyilvánvalóvá váljék ezen az emberen. 
A gyógyulás jelképes erejű is: hirdeti, hogy Jézus a világ vilá
gossága. A vak kétszeresen gyógyul meg: szemevilágát is meg
kapja, meg a hit világosságát is. A vezetők önhibájukból vakok: 
nekik kellene legjobban tudniuk, hogy Jézusban beteljesednek 
az Írások. Am a nyilvánvaló csodánál is többet nyom a latban 
előttük az, hogy a gyógyítás szombaton történt (sőt a sárkészítés 
is, ami egymagában is bűn). A meggyógyított embert is nyilván 
azért kérdezik, hogy szavaiból, elejtett megjegyzéseiből vádat 
kovácsolhassanak Jézus ellen. A második kihallgatáskor már eskü 
alatt ("Adj dicsőséget Istennek!") kell vallania a fiatalembernek. 
Ezzel is megingatni, megfélemlíteni akarják. Az igazság, világos
ság elleni tusakodásuk azonban egészen nevetségessé teszi őket; 
magatartásuk fonáksága még a fiúnak is feltűnik és van bátor
sága gunyoros hangon beszélni velük. Minél meggyőzőbben mu
tatkozik meg az igazság, ők annál jobban elvakulnak. 

Soha nem teljes bennünk a világosság. Szükségünk van arra, 
hogy Krisztus világossága egyre teljesebben árasszon el bennün
ket. Ez történik a szentmisében: az Ige olvasásakor és a szentál
dozáskor elsősorban. De mindkettő csak akkor eredményes, ha 
megfelelő lelkülettel végezzük. Különben elvakultságunk foko
zódik. A farizeusok is ismerték az Írásokat és úgy vélték, eljárá
suk igazolását találhatják meg bennük. Mert nem az igazságot 
keresték alázatos szívvel, hanem önmaguk igazolását. Aki való
ban befogadja a világosságot, az meglátja azt is, hogy szívében 
még mennyi homály van. 

B) 
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I. OLVASMÁNY (2 Krón 36,14-16+19-23): "Ama napok
ban még a papok valamennyi elöljárója meg a nép is hűtle
nül a nemzetek valamennyi undokságát követte, s megszent
ségtelenítette az Úr házát, amelyet az úr magának szentelt 



Jeruzsálemben. Az úr, atyáik Istene elküldötte ugyan hoz
zájuk koveteit, s a reggeli felkeléstől fogva állandóan figyel
meztette őket, mert kímélni akarta népét s a maga lakóhe
lyét, de ők kigúnyolták az Isten követeit, fel sem vették be
szédeit, s kinevették prófétáit, úgy hogy az Úr haragja végül 
is felgerjedt népe ellens nem volt többé számukra mentség. 
Az ellenség felgyújtotta az Isten házát, lerombolta Jeruzsá
lem falát, mind felégette tornyait s elpusztította minden drá
gaságát. Aki megmenekedett a kardtól, azt Babilonba hur
colták s szolgája lett a királynak s fiainak, míg uralomra nem 
jutott a perzsák királya s be nem teljesedett az Úrnak Jere
miás szája által mondott beszéde s az ország meg nem ünne
pelte szombatjait: elhagyatottságának egész ideje alatt 
ugyanis szombatot tartott, míg el nem telt a hetven eszten
dő. 

Cirusnak, a perzsák királyának első esztendejében azonban 
felébresztette az Úr Cirusnak, a perzsák királyának lelkét, 
hogy beteljesedjék az Úr ama beszéde, amelyet Jeremiás S-?á
ja által mondott. Erre ő kihirdette egész birodalmában írás
ban és szóban: Ezt üzeni Cirus, a perzsák királya. A föld vala
mennyi országát nekem adta az Úr, az ég Istene, s ő megpa
rancsolta nekem, hogy házat építsek neki a judea i Jeruzsá
lemben. Kicsoda való közületek az ő népéből? Legyen vele az 
Úr, az ő Istene és menjen fel." 

Az Úr nem sietett kiróni a megérdemelt büntetést: kímélni 
akarta népét és templomát. De a próféták szavát - főleg J ere
miásra kell itt gondolnunk - gúnnyal és megvetéssei hallgatták. 
Ezért- amint Jeremiás megjövendölte -hetven évig tartó fog
sággal sújtotta népét az Úr. lgy aztán megtartották a szombatot 
és a szombatévet, mely utóbbin a földet pihentetni kellett. De a 
szabadulásra vonatkozó ígéretét is beváltotta az úr. Hiszen nem 
a pusztulás volt a gondolata, hanem a javulás és nyomában az 
élet. 

II. OLVASMÁNY (Ef 2,4-10): "Testvérek, az irgalomban 
gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, 
hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halotta
kat is, - így kegyelemből kaptátok a megváltást; föltámasz
tott minket és maga mellé ültetett a mennyben, hogy az el
jövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyel
mének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából. 
Kegyelemből részesültünk a megváltásban, a hit által, ez te-
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hát nem a magatok érdeme, hanern Isten ajándéka. Nem 
tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az 
ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre tererntett 
rninket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük él
jünk." 

Krisztus nemcsak annyiban lett sorstársunk, hogy magára vet
te az emberi életet minden nyomorúságával a bűnt kivéve, ha
nem úgy is, hogy ami benne, az ű testében végbement, az alap
jában a mi sorsunkká is tette: feltámadtunk mi is vele együtt, 
uralkodunk is vele a mennyben - csak majd később fog ennek 
valósága kinyilvánulni. 

Ebben a krisztusi sorsban kegyelemből részesültünk, nem ér
demeink alapján. Mindenesetre a bennünk is meglévő életnek 
gyümölcsöket kell teremnie, de az életerő, a gyümölcsöt termő 
erő Isten ajándéka bennünk. Lényegében Isten adja azt, amit kí
ván tőlünk. 

AZ EVANGELIUM (Jn 3,14-21): "Az időben így szólt Jé· 
zus Nikodémushoz: Ahogy Mózes fölernelte a kígyót a pusz
tában, úgy emelik majd föl az Ernberfiát is, hogy aki benne 
hisz, az el ne vesszen, hanern örök élete legyen. Mert úgy 
szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanern örök élete legyen. 
Nem azért küldötte ugyanis Isten az ő Fiát a világra, hogy 
elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. 
Aki őbenne hisz, nem esik itélet alá, aki pedig nem hisz, már 
ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Ez 
pedig az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek 
jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az 
ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mindenki ugyanis, aki go
noszat cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem rnegy ki a 
fényre, nehogy nyilvánosságra kerüljenek tettei. Aki azon
ban az igazságot cselekszi, kimegy a fényre, s így nyilvánossá 
válik, hogy tetteit Istenben művelte." 

A IL Olv.-ban hallott gondolatot bővíti ki az evangélium. Aki 
üdvözülni akar, annak hittel kell a megfeszített Krisztusra te
kintenie. Amint a pusztai vándorlás idején a zsidók a kígyómarás 
okozta fájdalomtól és fenyegető haláltól úgy menekülhettek 
meg, hogy bűnbánó és hivő lélekkel a fán felemelt rézkígyóra te
kintettek, úgy az őskígyó okozta sebtől és örök haláltól az értünk 
megfeszített Krisztusba vetett hit ment meg bennünket. Krisz-
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tus az elszenvedett halállal megszerezte az örök dicsőséget, fel
magasztaHatást is: a kereszten történő felmagasztaltatásának 
folytatása, következménye a mennyekbe történő felmagasztalta
tása. Az égi dicsőségben lévő Krisztusra is irányul hivő tekinte
tünk és így sorstársai is vagyunk. Mennyei létünknek megfelelő 
cselekedetekre törekszünk és örülünk, ha Krisztus fényében még 
tisztábban tudjuk azokat megítélni és egyre tisztultabb szándék
kal végezni. Akik a bűnhöz ragaszkodnak, nem akarják tettei
ket Krisztus tanításának és példájának fényénél megítélni. 

A szentmise: feltekintés hittel a felemeltetett Krisztusra. Ál
dozatának, szeretetének fényében megvizsgáljuk saját tetteinket 
is: mekkora szeretettel végeztük, mennyire adtuk át általuk is 
magunkat Istennek. 

(A B) és C) évben is olvashatók az A) év olvasmányai.) 

C) 

I. OLVASMÁNY (Józs 5,9a+10-12): "Ama napokban azt 
mondta az úr Józsuénak: Ma vettem le rólatok Egyiptom 
gyalázatát. 
Miközben Izrael fiai Galgalában tartózkodtak, a hó tizenne
gyedik napján, estefelé, Jerichó mezőségén elkészítették a 
fázét és másnap az ország terméséből ettek kovásztalan ke
nyeret és azon esztendei árpadarát. Miután pedig ettek a föld 
terméséből, megszűnt a manna és Izrael fiai nem éltek többé 
ezzel az eledellel, hanem Kánaán földjének azon esztendei 
terméséből ettek." 

Arpadara helyett a héberben pörkölt gabonáról van szó. 
Isten népe az Ígéret földjére jutva megünnepli az első "hús

vét"-ot. Vége a szolgaságnak, a választottakhoz méltatlan álla
potnak. A bárányvacsora elkészítésével felidézték a szabadulás 
éjszakájának emlékét. 

II. OLVASMÁNY (2 Kor 5,17-21): "Testvéreim, mindaz, aki 
Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami 
új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kien
gesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szalgála
tával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött 
a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a 
kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében já
runk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevé-
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ben kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel. ű azt, aki bűnt 
nem ismert, »bűnné« tette értünk, hogy általa Isten igazsá
gossága legyünk." 

A feltámadt Krisztusban új teremtés zsengéje jelent meg a föl
dön. Aki Krisztusban van, az szintén új teremtmény. A zsidók 
új állapota: szolgaságból szabadság csak halvány előképe annak 
az új teremtménynek, arnivé Krisztusban leszünk. Bűnösökből 
igazakká, Isten ellenségeiből barátaivá leszünk. Ennek az újjá
alakulásnak szolgái az apostolok. Istennek hisznek, akik az apos
toli igehirdetést elfogadják, Isten ereje működik azokban, akik 
Isten követeiként fogadják őket. Amit semmiféle önmegtagadás
sal, önfegyelmezéssel el nem lehetne érni, azt Krisztus megsze
rezte nekünk: az ember Isten éldének részesévé válik. 
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AZ EVANGÉLIUM (Lk 15,1-3+11-32): "Az időben a vá
mosok és bűnösök mind Jézushoz jöttek, hogy hallgassák. 
A farizeusok és az írástudók emiatt méltatlankodtak: »Ez 
bűnösökkel szóba áll, sőt eszik is velük« - mondották. Erre 
m'ondott nekik egy példabeszédet: »Egy embernek volt két 
fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki 
nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztotta köztük 
vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte min
denét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve el
tékozolta vagyonát. Mikor már mindenét elpazarolta, az or
szágban nagy éhínség támadt, nélkülözni kezdett. Erre el
ment és elszegődött egy ottani polgárhoz. Az kiküldte a ta
nyájára kondát őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az ele
dellel csillapíthatta volna, amit a disznók ettek, de még azt 
sem adták neki. Ekkor magába szállt: Apám házában a sok 
napszámos bővelkedik kenyérben - mondta - én meg itt 
éhen halok. útra kelek, haza megyek apámhoz és megval
lom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy 
fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak úgy tarts itt, 
mint egyik béresedet.<< 
»Csakugyan útrakelt és visszament apjához. Apja már mesz
sziről észrevette és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a 
nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám, 
vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak ne
vezz, már nem vagyok méltó. Az apa odaszólt a szolgáknak: 
Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára 
húzzatok gyűrűt és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt 
borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott 



volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni 
kezdtek.« 
»Az idősebbik fiú kinn volt a mezőn. Amikor hazatérőben 
közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt 
az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Ez pedig így 
felelt: Megjött az öcséd és apád levágta a hizlalt borjút, hogy 
egészségben előkerült - felelte. Erre az megharagudott és 
nem akart bemenni. Ezért az apa kijött és kérlelte. De ő sze
mére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked 
és egyszer se szegtem meg parancsodat. És nekem még egy 
gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a baráta
immal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat 
rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. Az csi
tította: Fiam, te mindig itt vagy velem és mindenem a tied. 
Kellett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt 
és életre kelt, elveszett és megkerült." 

A két fiú a két népet jelenti: az idősebbik a zsidóságot, a fia
talabbik a pogányságot. A pogányok eltékozolták istenadta örök
ségüket, bálványimádásba süllyedtek (ezt a próféták gyakran 
jelképezik paráznasággal) és a lehető legmélyebbre jutottak. Ezt 
fejezi ki a zsidók szemében megvetett állatokkal, a sertésekkel 
való közösködés. Az idősebb testvér szűkkeblűsége a zsidók ma
gatartását jelképezi, akiket felháborított az isteni irgalom. 

A szentmisében átéljük Isten irgalmát. Ha bűnbánó lélekkel 
közeledünk hozzá, a kegyelem új ruháját adja ránk, a hűség gyű
rűjét húzza ujjunkra. Visszafogad családjába. De nekünk is át 
kell vennünk Atyánk lelkületét, aki jobban örül egy megtérő bű
nösnek, mint kilencvenkilenc igaznak, akiknek nincs szükségük 
bűnbánatra. Az otthonmaradt testvér lelkületét le kell vetnünk. 
Örüljünk annak, ha Isten kegyelme nagyobb botlásoktól, hűtlen
ségektől megőrzött bennünket. Bennünk így volt hatékony az 
Atya szeretete, másokban meg úgy, hogy a bűn útjáról visszaté
ríti őket. Örüljünk szeretete győzelmének, ill. imádkozzunk azért, 
hogy minél több bűnös szivében győzzön az Atya szeretete. Örül
jünk mi is annak, aminek Atyánk örül. Bízzunk szeretetének és 
irgalmának győzelmében. Bűnbe tévedt embertársaink az Atya 
lelkületét érezzék rajtunk. Minden megtérő bűnös dicsősége az 
Atyának. Valamiképpen Krisztus feltámadása ismétlődik a bű
nös megtérésében. Isten új szívet teremt belé. Az Isten gyermeke 
meghalt és életre kelt. Az élet győzött a halál felett, Isten a sá
tán felett, a kegyelem a bűn felett. 
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II. TEOLOGIA 

A megújult teológia a gyónás revízióját is felvetette. A praxis
ban minden lelkipásztor tapasztalta, hogy a gyónás körül problé
mák vannak. Hogy ezek a problémák nemcsak a mai hivők, vagy 
papok helytelen viselkedéséből származnak, azt az egyháztörté
nelem igazolja, hiszen kimutatja, hogy a bűnbocsánat az idők 
folyamán más és más formákban valósult meg. 

Történeti áttekintés 

Az ősegyházban nyilvánvalóan fontosabb volt a bűnbánat és 
bűnbocsánat gyakorlata, mint elmélete. Egészen természetesnek 
érezték, hogy a bűnös megtérése hozza magával az Isten bocsá
natát, szó sem lehet semmiféle mechanizmusról, amely helyette
síthetnéa megtérést. Az érvényesség kérdése fel sem merült. Az 
ősegyház is ismerte és gyakorolta a papi abszoluciót, szükséges
ségét nem is vitatták, de szerepét nem tisztázták. Aquinoi szent 
Tamás találta meg a logikai és teológiai formulát a kettő szere
pének tisztázására. Szerinte a bűnös és bűnbánó aktusai képezik 
a gyónás szentségének quasi matériáját, míg a papi feloldozás 
a formát. Ez a megfogalmazás megőrzi a szentségnek mind sze
mélyes, mind pedig szakramentális jellegét. Kidomborítja azt a 
sokszor elhanyagolt szempontot is, hogy Isten kegyelme nem va
lahonnan felülről ereszkedik ránk, hanem - az őskegyelemhez, 
a megtestesüléshez hasonlóan - időben, térben lép mellénk, a mi 
adottságainkból nő ki. 

Szent Tamás után hamarosan a bűnbánat szentségének jogá
szi átértékelése, a jurisdikció kiemelése következett be. Ennek 
következménye lett később a kazuisztika kivirágzása is, amely 
a gyónást szinte modern bűnvádi eljárásnak, bírái tárgyalásnak 
tekintette. :Es végül ebből született meg a hivek körében a gyó
nás automataként való elképzelése. 
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A modern teológiai felfogás 

A bánatot illetően két elhanyagolt mozzanatra hívta fel a fi
gyelmet a megújult teológia. 

Az egész gyónás - miként a többi szentség is - közösségi vo:
natkozással rendelkezik. A szentségeket csak az veheti fel, aki 
tagja az Egyháznak: ezt eddig is tudtuk. Nem tudatosodott azon
ban az, hogy az Egyház lényegileg közösség, Isten kegyelmét csak 
mint e közösség tagja és e közösség közvetítésével kapunk. A 
megigazulás nem magánügy, nem történhet az Egyház kizárásá
val. Az Egyház bekapcsolása azonban nem jelenti csupán azt, 
hogy a paptól kapjuk a feloldozást, hanem a bűnbánó aktusainak, 
a gyónás quasi matériájának is hordoznia kell a közösségi vonást. 
Így a bánat sem maradhat intim ima Isten és az ember között, ha
nem a bocsánatkérés a megsértett közösséghez intézendő. Minden 
bűn az egész Egyházat sérti, de van konkrét vonatkozása is: meg
határozott embereket különösen érint a bűnünk. A bánatba bele 
kell venni a konkrét módon megsértett embereket is .. 

A bánattal kapcsolatban a másik átértékelés a bánat motivá
ciójánál következett be. Ismeretes a megkülönböztetés tökéletes 
és tökéletlen bánat között, amely megkülönböztetést jelentett a 
bánat hatásában is. A motívum túlságos kiemelése azonban az
zal a veszéllyel járt, hogy a bánatban az érzelmi elem került elő
térbe. A bűn Isten akaratának tényleges megszegése; - a bánat 
ennek megfelelőenIsten akaratának tényleges elfogadása, a bűn 
effektív visszavonása. Csak ezen múlhat az, hogy elnyerjük-e Is
ten kegyelmét, nem pedig a motívumon. A motívumnak csupán 
annyiban van szerepe, hogy jobban megindíthatja lelkünket az 
igazi bánat felé egyik vagy másik motívum. 

Amikor a teológia a bánat motívumának ezt az átértékelését 
végrehajtja, nem jár el önkényesen, hanem inkább jobban figye
lembe veszi a szentírás adatait. A próféták sokszor kifogásolják, 
hogy a nép mély bűnbánati érzéseket produkál, de cselekvésmód
ja nem változik. Es ugyanakkor arra is sok példát hoz a zsidó nép 
története, hogy egy-egy tökéletlen motívumból (fenyegetés ha
tására) végrehajtott megtérés Isten bocsánatát váltotta ki. 

Oldás, vagy kötés 

Krisztus a bűnbánat szentségéről szólva mind a két lehetőséget 
megemlíti. Ez a kettősség volt az részben, ami a bírósági tárgya
lás formájára alakította a bűnbánat szentségét. Pedig a kapcsolat 
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a kettő között nem a "vagy-vagy", hanem a "nemcsak-hanem is". 
Az ősegyház így értette az oldási és kötési hatalmat. Amikor a 
bűnös nyilvánosan bevallotta bűnét, az Egyház is bűnösnek "is
merte el", megkötötte őt, hogy azután később feloldottnak is
merje el. 

Hogy a pap feloldoz-e vagy sem egy bűnöst, az nincs tetszésére 
bízva. Ha a bűnös megfelelő felkészültséget mutat, fel kell oldoz
nia. Ha pedig a bűnös megtérése hiányzik, akkor nem a pap ta
gadja meg a feloldozást, hanem egyáltalán szó sem lehet szent
ségről, hiszen annak matériája hiányzik. 

Mivel az oldás és kötés hatalmát így kell érteni, nem szüksé
ges a gyóntatót bírónak tekinteni, akinek nyomoznia kell a pon
tos és részletes tényállás után. Ma az egyházi gyakorlat nem kí
vánja a bűnbevallás és a feloldozás közötti vezeklési időt, éppen 
ezért a bűnös megkötése és feloldozása egybe esik, gyakorlatilag 
a másikon van a hangsúly: a gyóntató szerepe tehát a kegyelem 
közvetítése. 

A kegyelem közvetítése nem teszi feleslegessé a bűnök bevallá
sát. A gyóntatónak ugyan nem kell nyomoznia a tényállás fel
derítésére, de a bűnbánónak be kell vallania tetteit. Természete
sen nem Istennek van erre szüksége, hanem a bűnbánónak. A bű
nösnek kell feladnia eddigi álláspontját, helytelennek nyilvání
tania azt, amit ő maga tett. Ez a bevallás tesz pecsétet a bánatra, 
a megtérésre: a bűnbánó kidobja szívéből, megbélyegzi saját cse
lekedetét. 

Feltehető mégis a kérdés, hogy mi szükség van arra, hogy egy 
papnak, egy másik embernek is elmondja ezt az alázatos vallo
mását a bűnbánó? Egy ilyen vallomás annyira intim dolog, hogy 
azt nem lehet akárkire rábízni. Es bár a gyóntatónak nem szabad 
erről beszélnie, de egyáltalán mi szükség van erre? Igaz ugyan, 
hogy ami testi-lelki összetettségünknek jobban megfelel a szó
ban kimondott vallomás, mintha csak gondolatban fogalmazzuk 
meg, de vajon alkalmasnak látszik-e erre, vallomás meghallgatá
sára a pap? Ha komolyan gondoljuk végig a problémát, akkor 
megoldhatatlannak látszik. Isten jött az ember segítségére a di
lemma feloldására. Krisztusban elküldte azt az embert, aki méltó 
bizalmunkra, és aki egyben Isten is. A gyónásban a bűnbánó 
Krisztusnak teszi meg vallomását, de nem úgy kell érteni, hogy 
a pap Krisztus helyett hallgatja meg őt, hanem úgy, hogy Krisz
tus maga él tovább Egyházában. Ezt a hitigazságot is komolyab
ban kell venni. A gyóntató nem pszichológus, nem tanácsadó (ter
mészetesen ez is történhet a gyóntatószékben), a gyónó valóban 
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Krisztusnak teszi vallomását, amikor a bűnbánat szentségébeil 
részesül. 

Ez a pár megújult nézőpont rávilágít arra, hogy mennyire át 
kell nevelnünk hiveink gondolkodását a bűnbánat szentségével 
kapcsolatban. Tévedés lenne, ha új módszefleket látnánk ezekben 
az új szempontokban. Megfogalmazva, leírva új módszerek csu
pán, de megvalósítva új kegyelemforrások 
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III. HOMÍLIA V AZLATOK 

A) 

l. "Ne nézd külsejét!" (l Sám 16, 7) 

"En nem aszerint ítélek, amire az ember néz: az ember ugyan
is azt nézi, ami látszik, az Úr azonban a szívet tekinti." De nem
csak Isten, az ítélő Bíró miatt kelllelkileg szépnek lennem. Mert, 
ha az emberek általában a külsőt és amodort tekintik is, a huza
mos és közelebbi érintkezésben az emberek is a belső értékek sze
rint szeretnek vagy nem szeretnek. Vonatkozik ez elsősorban a 
házasságra. Aki szép családi életet óhajt, legyen erkölcsileg (ne 
a VI. parancsra gondoljunk!) sz ép az élete. 

A fiatal pár mindenre képes, csakhogy egymáséi lehessenek. 
Aztán egyszercsak elválnak. Mert közbejött a csalódás, kiábrán
dulás. Házasság előtt a vonzó külsőt és egy-két felszíni tulajdon
ságot láttak egymásból. A házasság megmutatja a belsőt, az igazi 
valóságot. Es hogy ez nem szakott előnyös lenni, mutatja az, hogy 
csak kevesen mondják: Minél jobban megismertem, annál jobban 
megszerettem. 

A jó házasélethez elengedhetetlen a belső szépség. Ez pedig 
egyenlő a krisztusi élettel. Ne valami felületes, pusztán jámbor
kodó vallásasságra gondoljunk. A krisztusi élet azt jelenti, hogy 
mindig, minden ügyemben, mozdulatomban, szavamban Jézus 
Lelke vezérel. Erdekes, hogy még a nem hivő emberek túlnyomó 
többsége is, bár nem tudatosan, olyannak óhajtja házastársát, 
amilyennek Isten is akarja. Erre kell tehát törekednem, erre kell 
ihletnem házastársamat, erre kell nevelnem gyermekeimet. A 
külső szépséget meg lehet unni, a belső sokkal tartósabb von
zású. 

Egy csúnyácska lánynak vágta oda anyja egy rossz órájában, 
hogy "Téged senki sem fog szeretni". A lány akkor elhatározta, 
hogy mindenkihez nagyon kedves és szeretetreméltó lesz. Boldog 
feleség és anya vált belőle. Férje ezt íratta sírjára: Eletem an
gyala volt. 
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2. Lelki vakság 
•)J 

Jézus testi vakot gyógyít a mai evangéliumban, de nem tudja 
meggyógyítani a lelki vakokat, mert nem engedik magukat. Pe
dig tulajdonképpen nem a testi vakért, hanem miattuk volt a 
csoda. 

Miért nem hittek? Sok minden vakította el őket. fgy pl. a 
sznobizmus. Nem a nagy embert nézték Jézusban, hanem az "ács 
fiát." Aztán vakká tették őket vágyaik, melyek teljesen földhöz
tapadtak voltak. Földi királyt óhajtottak Messiásnak, földi ural
mat. Aztán szerepet játszott a féltékenység. Meg az, hogy Jézus 
nem volt "elbűvölve" üres rítusvallásosságuktól, és igazi isten
szeretetre, emberszeretetre intette őket. Megváltozni nem volt 
ínyükre. 

Sok ilyen vak szerepel az evangéliumokban. A farizeusok, a 
főpapok, a tömeg, Pilátus stb. Ma is sok lelki vak van a vallásos 
emberek között. Néha úgy belegabalyodunk a magunk elgondo
lásaiba, ösztönös vágyaiba, hogy egyszerűen nem tudjuk felfog
ni az igazságot, Isten szavát. Vagy teljes értetienségbe burkoló
zunk, vagy ha meg is sejtünk valamit, ilyesfélékkel reagálunk: 
Nem kívánhatja ezt Isten; ami jólesik, az nem lehet rossz; de hát 
élni kell; nem értenek ehhez a papok; nem eszik olyan forrón a 
kását ... 

Lelki vakságot okoz minden szenvedély: Kapzsiság, bűnös sze
relem, gyűlölet, elvakult majomszeretet, önző kényelmesség stb. 
Aki lelkében vak, nem tudja megérteni, hogy az élet igazán szép 
csak Isten parancsainak útján lehet. Nem érti, hogy boldogítóbb 
a becsület, mint a gazdagság, az önfegyelem, mint a paráznaság, 
a megbocsátás, mint a gyűlölet, az önzetlenség, mint az önz€s. 
Isten világáig pedig egyáltalán nem tud felemelkedni. 

A lelki vakság tönkreteszi az életet, sokkal inkább, mint a testi. 
És a tönkretett élet folytatása a tönkretett örökkévalóság. Ha va
lamit kérek Istentől, az első kérésem ez legyen: Uram, hogy lás
sak! 

3. Csak a tettek tesznek boldoggá 

Boldog ember volt a mai evangéliumban szereplő vak. Nem 
azért, mert meggyógyult. Két ép szem még nem elég a boldog
sághoz, még egy addig vak számára sem. Boldogságának forrása 
két tette volt. Első tette a feltétlen, a veszélyeket is vállaló be
csületesség volt, amellyel kiállt Jótevője mellett. A másik tette, 
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hogy telj es meggyőződéssel felelte J é z us kérdésére: Hiszek, 
Uram. E két cselekedete nélkül látván is vak lett volna és bol
dogtalan. 

A vak szülei biztosan örültek fiuk szerencséjének, és a legjob
bat kívánták neki. De ők nem értették, hogy a boldogság titka: 
"Eljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csu
pa jóság, igazságosság és egyenesség." Ok megtagadták fiuk Jó
tevőjét, így akarták a kellemetlenségektől megkímélni magukat 
és gyereküket. Örök tévedése ez aszülőknek gyermekeik boldog
ságával kapcsolatban. 

Gyermekeinknek vagyont gyűjteni, őket taníttatni szép dolog. 
De tudnia kellminden szülőnek: Az ember nem azáltal lesz bol
dog, amije van, vagy amit tud, vagy hogy milyenek hozzá az em
berek, milyenek az életkörülményei. Mindenki csak tettei alap
ján lehet boldog, becsülete, hitből fakadó élete alapján. Tehát 
mindennél fontosabb olyan tettekre, olyan életre nevelni a gye
reket, amely biztosítja a jó lelkiismeretet és az üdvösséget. 

Ennek a nevelésnek Alfája, hogy a magam élete, a magam tet
tei is ilyenek. Nevelni csak életemmel tudok. De hát, a neveléstől 
eltekintve, én magam sem lehetek boldog másképp, csak tetteim 
alapján. Ha nem érzem magamban a boldogság csíráit, tetteim
mel van baj, nem mással. Nem a körülményeimmel, a "szeren
csémmel", nem az emberekkel. 

"Ebredj, ki alszol, és Krisztus rádmosolyog." 

4. A hálára nevelni kell 

Szülők vágyálma a hálás gyerek. A mai evangéliumban sze
replő szülők is biztosan hálásnak szerették volna fiukat. De min
dent megtettek, hogy ne legyen az. Nem voltak hálásak ők ma
guk, mert megtagadták a farizeusok előtt Jótevőjüket. Ezzel a 
fiuknak is szuggerálták, hogy ő is tegyen így, érdekből. Vajon 
milyen alapon vártak ezek után hálát a maguk számára. Hiszen 
- a beteg, tehetetlen - szülők iránti hála igazán nem érdek. 

Szülők tévedése: Azt hiszik, minél többet adnak gyermekeik
nek, minél többet megengednek nekik, annál jobban fogják sze
retui őket, annál hálásabbak lesznek. A valóság: Csak az a gyerek 
lesz hálás, akit megtanítanak, ránevelnek a hálára. Hogyan? Ezt 
elsősorban a szülői szívnek kell megsúgnia. Csak néhány gondolat 
ezzel kapcsolatban: 

Talán azzallehetne kezdeni, hogy nem mindig mindent adunk 
meg nekik, erőnkön felül is, vagyis nem szuggeráljuk nekik, hogy 
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az természetes, sőt el is várhatják, hogy aszülők őket a legtelje
sebben kiszolgálják. Valamiképpen meg kell éreztetni velük hogy 
semmi jó, amit kapnak, nem olyan nagyon magától értetődő, te
hát hálásaknak kell lenniök. 

Meséket is jó mondani nekik háláról, hálátlanságról. Némely
kor meg kell magyarázni, miért a "Köszönöm". Al!kalomadtán 
gyakoroitatni is kell a hálát, pl. azzal, hogy különös alkalmakkor 
ajándékot adjon, hangsúlyozva, hogy ezzel háláját akarja kimu
tatni. 

A legfontosabb, hogy maga a szülő is legyen hálás. Nem "meg
játszva" magát, hanem őszintén. Elsősorban saját szüleivel szem
ben. A gyerek mindent észrevesz, ha nem is hívjuk fel rá a fi
gyelmét. A hálát is, a hálátlanságot is, és beleivódik a lelkébe, 
amit lát. 

A rossz magától megterem a földben is, a gyermeklélekben is. 
A jót, így a hálát is, el kell ültetni benne, és természetesen gon
dozni. 

B) 

l. A szenvedés büntetés, vállalni kell 

A szenvedésben kérdezzük: Miért büntet Isten? Valóban, a 
szenvedés büntetés. Az ártatlan embereké is? Igen, még Krisztusé 
is. Nem a maga, hanem a "mi" bűneinkért. Krisztus ezért szen
vedett, Mária hozzátette a maga szenvedéseit, nekem is igy kell 
cselekednem. 

Mária bűntelen volt, mégis szívesen vállalta a büntetést, mert 
Krisztusban egynek érezte magát az emberiséggel, és mint Fia, 
ő is magára vállalta az emberiség bűneit. Ezzel magára vállalta 
a büntetést is. 

És én? Gondolom, nem igen van köztünk, akinek feltétlenül a 
"mi" bűneinkre kell gondolnia, ha utoléri a szenvedés. Vala
mennyiünknek megvan a maga bűnhalmaza. Tehát nyugodtan 
felfoghatjuk a legkeserűbb szenvedéseket is saját bűneink meg
érdemelt büntetésének. Persze leghevesebben azok lázadoznak az 
Úr sújtó keze alatt, akik legjobban rászolgáltak bűneikkel akár 
a legnagyobb kinokra. Senki sem bűntelen még attól, ha bűnte
lennek érzi magát. És senkinek a bűnei nem lesznek jelentékte
lenek attól, hogy ő maga nem érzi súlyosaknak őket. És megvan
nak azok a bűnök, ha én már esetleg nem is gondolok rájuk. Leg
okosabb a szenvedésben beismerni: Megérdemlem, bocsáss meg, 
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Uram. Még így van a legtöbb reményem, hogy szelídebben su
hog majd az ostor. 

De ezen felül nekem is vállalnom kell a büntetést a "mi" bű
neinkért is. Miért vezekeljek mások bűnéért? Tehetek én azok
ról? Azért, mert csak úgy fogad el Isten, ha egybenőttem Jézus
sal, ha az ő Szentlelke él bennem. Jézussal egybenőtten pedig 
egy vagyok az emberekkel. Ha Jézus magára vállalta a világ bű
neit, nekem is vállalnom kell, másképp nem ő él bennem. Külön
ben is, aki szereti Istent, az nem csak azért akar engesztelni, ami
vel ő bántotta meg, hanem minden bántásért. 

András apostol: "Üdvözlégy, szent kereszt, jóságos kereszt! 
Altalad legyek Jézusé, aki általad váltott meg engem!" 

2. Megváltottságunk 

Nietzshe: Akkor tudnék hinni a Megváltóban, ha hívein látnám 
a megváltottságot. 

Mitől váltott meg Jézus? Attól, hogy ellenséges viszonyban le
gyek Istennel. Attól, hogy értelmetlen legyen az életem. Megvál
tott bűneim szennyétől, az örök haláltól, a kárhozattól. A meg
váltás ajándéka, hogy lehetek Isten gyermeky, barátja, örököse, 
a Szentháromság boldogságának részese. 

Ha mindez tudatos bennem, meg !kell látszania rajtam, az éle
temen. A megváltottság tudata valami fénnyel kellene, hogy be
vonja az életemet. Meg kellene érződnie rajtam, hogy megvál
tottságom méltósága mássá, jobbá, vonzóbbá tesz. Vajon meg
érzi-e rajtunk valaki is, hogy "Isten Krisztussal életre keltett 
minket, föltámasztott minket és maga mellé ültetett a menny
ben"? 

Nagy hálátlanság lenne Isten iránt, nagy veszteség a magam 
számára, ha megváltottságom semmi lényegeset nem jelentene 
számomra, semmi kihatása nem lenne életemre, magatartásomra. 
Bár feltámadna bennem a hála, az öröm, a szeretet, a bizalom, 
az odaadás, a felelősségérzet magamért, másokért! Mennyivel 
könnyebb lenne jónak lenni, szenvedni és meghalni! 

Vallásilag teljesen tudatlan gyermeknek beszélt valaki Jézus
ról. A gyerek anyjához szaladt: "Anyu, az Úr Jézus meghalt ér
tünk a kereszten, és mi ezt eddíg nem is tudtuk." úgy kell élnem, 
úgy kell gondolkoznom, egész lényemnek sugároznia kell azt, 
hogy én tudom. 
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3. Aki megértette Jézust 

"Könnyű volt hinni az apostoloknak, hiszen csodák között éltek. 
Könnyű volt hinni Nikodémusnak, hiszen neki Jézus maga ma
gyarázott meg mindent." 

Nem ez a döntő. Döntő a kegyelem és az ember készsége. Akik 
látták a csodákat, igen gyakran nem hittek, sőt még azt sem vol
tak képesek megérteni, hogy mit kell hinniök. Számtalan példa 
van erre. Még a kereszt mellett álló, a legvégsőkig kitartó asszo
nyok is fűszereket vásároltak, és ezzel elárulták, hogy nem hisz
nek a harmadnapi feltámadásban. A Táborhegy látomásának ta
núi pedig nem valamiszépen viselkedtek nagypénteken, sőt hús
vét napján sem. Nem hittek a feltámadás hírét hozó asszonyok
nak, sőt este, Jézus jelenésekor, saját szemüknek sem hittek. 

Mindezekkel szemben áll a Jobblator. Nem látott csodákat, csak 
egy agyonkínzott haldoklót, mégis hitt benne. Nem ismerte Jé
zus tanítását, egészen mással volt elfoglalva, míg Jézus prédi
kált. Mégis tisztább hite volt, mint magának Péter apostolnak. 
Péter földi messiási országról álmodozott, János és fivére a dia
dalmas Krisztuskirály mellett akartak tróntülni. A Jobblator 
megérti, hogy Jézus halála általmegy be országába, és hiszi tel
jes szívéből. Ő az egyetlen az evangéliumok szereplői közül, aki 
lelki dolgot kér Jézustól, a mennyet. 

Kegyelem és jóakarat, ez a minden. 

4. "Nem tetteiteknek köszönhetitek." (Ef 2, 9) 

Ki jut a mennybe? A jók? Aki megtartja Isten parancsait? Aki 
imádkozik és misére jár? Mindez kell, de önmagában kevés "jó
nak lenni". Mert mennybe jutni azt jelenti, hogy Isten életét élem 
majd, és a Szentháromság boldogságát élvezem. Erre pedig kép
telen az ember, bármilyen jó és tökéletes, ha c s ak ember. Mint 
pl. egy kismadár nem tudná élni az ember életét, nem tudná él
vezni az emberi boldogságot, mert csak madár. Az emberi élet
hez, az emberi boldogság élvezéséhez emberré kellene válnia. Az 
embernek tehát istenné kell válnia, hogy a menny örömét élvez
hesse. Istenné válni, ez nem megy tettek, puszta jóság által. 

Hogy nem lehetetlen valamiképpen istenné válni, az isteni ter
mészetben részesülni, arról biztosít Isten szava, midőn újjászüle
tésről beszél, mely által beojtatunk Krisztusba. 

A keresztségben újjászületünk, vízből és a Szentlélekből. Midőn 
a keresztvíz homlokunkat érte, Isten Jézus Lelkét árasztotta lel-
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künkbe, és a Szentléleknek ez a sajátos jelenléte új életet fakasz
tott bennünk, isteni életet, a Szentháromság életében részesed
tünk. Ennek a csíraszerűen adott isteni életnek kell fejlődnie 
földi életünkben, hogy amennyben teljes virágjába boruljon. 
Mindebből világos, hogy ha üdvözülünk, azt nem tetteinknek 

köszönhetjük, hanem Isten ingyen adott kegyelmének. Cseleke
deteink nem önmagukban értékesek, hanem mert Jézusban cse
lekedjük őket, a megszentelő kegyelem állapotában. Istenünk 
"Krisztus Jézusban jótettekre teremtett mindet." 

Tehát nem tetteim miatt vagyok értékes Isten szemében, ha
nem mert kegyelemből beleojtattam Krisztusba, és az ő Lelke él 
bennem. Tetteim értelme csak az, hogy általuk ne tegyem tönkre 
magamban az isteni életet, hanem inkább az isteni életnek meg
felelő tetteim által mindinkább Jézus éljen bennem. 

C) 

l. Engesztelődjetek ki az Istennel!" (2 Kor. 5, 20) 

Nagyon rossz érzés haragban lennem bárkivel is, különösen 
azzal, akivel gyakran kell találkoznom, vagy akivel éppen együtt 
kell éln em. Valami nem természetes van ilyenkor a viselkedé
sünkben. Jólelkű ember nem is bírja sokáig. V égtelen megköny
nyebbülés, ha egyszer végre összemosolygunk, egy jó órában ala
posan kibeszéljük magunkat, kibékülünk. 
Bűneim révén haragban vagyok Istennel. És ez szintén meg

üli az ember lelkét. Valami furcsa, rossz érzéstszüla szív körül. 
Még az ima, a misehallgatás sem az igazi így. Nem tudok őszinte 
szívvel rámosolyogni az Istenre, de a világra sem. Kerülöm Isten 
t~kintetét. De érzem, hogy eljön a pillanat, midőn végzetes lesz, 
ha nem tudok a szemébe nézni. 

Egyetlen helye van a világnak, ahol kibeszélhetern magam Is
tennel, ahol hajlandó összemosolyogni és kibékülni velem, és ez 
a gyóntatószék. Más formában, legalábbis súlyos bűneimre, hiába 
próbálok bocsánatot kérni tőle. Hiába mondogatom, hogy én 
majd elintézem Istennel, nekem nincs szükségem papra. Mindig 
érezni fogom, hogy bármilyen buzgó imádságomra, fogadkozása
imra sem enyhül meg az úr. 

Sok ellensége van a gyónásnak, de aki egyszer rászánja magát, 
azt eltölti a bűntől való szabadulás öröme. Megsejti, hogy valóban 
nem a papok találmánya, hanem Isten jóságának eszköze. Csak 
jól kell gyónni. (Bánat, erős elhatározás a jövőre, őszinteség.) 
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2. "Bűnné tette értünk." (2 Kor 5,21) 

Jézus az egyetlen ember, aki ha nem akarja, nem kell szenved
nie és meghalnia. Mégis szenvedett és meghalt, borzasztó halál
lal. Magament a halál elé. Tudta, mi fog történni Jeruzsálemben, 
mégis felment. Es mikor elfogták, nem hívott angyallégiókat, sőt 
emberi mentőakciót sem fogadott el. Miért? 

Schamyl fejedelem kénytelen volt az igazságosság és a közjó 
miatt megkorbácsaltatni saját édesanyját. Megparancsolta az íté
let végrehajtását, de anyja helyett maga állta a korbácsütéseket. 
Ugyanezt tette Isten Fia is. A bűnt nem vehette semmibe, a bün
tetést nem engedhette el, de helyettünk elszenvedte ő maga, mert 
ennyire szeret bennünket. 

Miért izzadott vért Jézus a Getszemáni kertben? Valószínűleg 
nem csupán halálfélelmében vagy az emberek előrelátott hálát
lansága és kárhozata miatt. Legnagyobb gyötrelme az lehetett J é
zusnak, hogy magára kellett vállalnia a világ bűneit. "Bűnné'' 
kellett válnia. Ez az, amitől annyira borzadt, hogy vért verejté
kezett. Szeretetének ez legdöntőbb bizonyítéka: Magára vette bű
neinket, és felvitte a kereszt fájára. 

Keresztények, sírjatok! Nemcsak azért, mert sajnáljuk a ke
resztrefeszített Jézust, me rt együttérzünk vele. Hanem bűnbá
nóan is. Magam is oka voltam ezeknek a szörnyű kínoknak és ha
lálnak. Es legyenek könnyei hálámnak is. Es aki nem tud sími? 
Könnyeit pótolja életével! 

3. "Ami jólesik" 

Valakitől ezt hallottam: "Nem követek el bűnt, mert mindig 
azt teszem, ami jólesik." Ennek a típusnak képviselője a tékozló 
fiú. Csakhogy nem mehetünk a vágyaink és érzéseink után, mert 
azok hamis próféták. 

Először azért, mert Isten akaratával sokszor ellenkeznek. De
hát miért nem alkotott bennünket úgy az úr, hogy vágyaink, ösz
töneink, érzéseink, érzelmeink egyezzenek az ő akaratával, mint 
ahogyan egyeznek pl. az állatok ösztönei? ú gy alkotott bennün
ket Isten, hogy egyezzenek. Ezt jelképezi a Szentírásnak az az el
beszélése, hogy ősszüleink ruhátlanak voltak, mégsem szégyen
keztek. A mezítelenség látványa ugyanis semmi kísértést, bűnös 
gondolatot nem keltett bennük. A bűn után már észreveszik, hogy 
meztelenek. A bűn révén ugyanis diszharmóniába kerültek Isten
nel, és ennek folyományaképpen diszharmónia keletkezett őben-
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nük is. Ösztönös vágyaik "önállósították" magukat, mint ahogyan 
ők maguk függetlenek akartak lenni Istentől, istenek akartak len
ni. Helytelen irányban húzó vágyaink tehát terhes örökségünk, 
a bűn következménye. Tény ez, amellyel számolnunk kell. Aki 
Istenhez akar jutni, az nem indulhat ösztönei után, nem teheti er
kölcsi normának azt, hogy mi esik jól. Isten akaratára kell figyel
nünk, vágyainkat, amennyire lehet, meg kell nevelnünk, kordá
ban kell tartanunk, ha rakoncátlankodnak, keresztre kell őket fe
szítenünk. 

De nemcsak Istennel kerül szembe, aki mindig azt teszi, ami 
jólesik, hanem embertársaival, a közösséggel is. Nem kell sokat 
gondolkoznunk azon, hogy aki valóban eszerint az elv szerint 
akarna élni, az nem ember, hanem szörny lenne. 

Végül ennek az elvnek érvényesítése szembefordít magunkat 
saját énünkkel is. Aki gátlás nélkül gyűlöl, bosszút áll, harácsol, 
szenvedélyeknek adja oda magát, mert "jólesik", az megutálja, 
meggyűlöli önmagát, annak előbb-utóbb kibírhatatlan lesz az 
élet. Elég ránézni azokra, akik akár csak félig élik ezt az elvet, 
hogy könnyen meg tudjuk állapítani, boldogok-e. 

Kevés ember van, aki végigviszi ezt az elvet. De egy kicsit va
lamennyien követjük. Kimagyarázzuk magunk előtt is gyengesé
geinket. A gyűlöletnél, bosszúállásnál "igazunk van", a mérték
telenségek "nem olyan nagy bűnök", az apróbb, sőt nagyobb becs
telenségek megengedhetők, hiszen "élni kell" stb. 

Az ösztönös vágyakat a lelkiismeret szerint teljesíteni vagy 
nem teljesíteni kell, különben végünk, és lehet is, mert Isten nem 
kíván semmi lehetetlent, és mindig segít. Csak tudni kell újra és 
újra felkelni és Atyánkhoz menni. 

4. Irgalmas Isten az úr 

Vigasztal-e bennünket, hogy Isten irgalmas? Vigasztalja azo
kat, akik érzik, hogy rászorulnak irgalmára, mert bűnösök, mert 
senkik, mert semmi j ó t nem érdemelnek. 

Nagy baj, ha nem vigasztal, nem "hat meg" Isten irgalma, ha 
természetesnek, emlegetését enyhén unalmasnak érzem. Még na
gyobb baj, ha nem is irgalmat várunk a magunk számára Isten
től, hanem igazságot. Elképesztő magatartás ez, hiszen az igazság 
irgalom nélkül valamennyiünk számára kárhozatot jelentene. 
Hogy mégis nem irgalmat, hanem igazságot várunk, az mérhetet
len beképzeltségre, vak önteltségre utal. 

"Mit akarnak tőlem, én jó vagyok, rendes ember vagyok, nem 
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bántok senkit, Istennek kötelessége rendbentartani földi ügyei
met, és bevenni a mennybe", - hányunk gondolata ez! A csapá
sok súlya alatt nem irgalomért esedezünk, hanem lázadu~k, Isten 
létét vonjuk kétségbe, vagy igazságtalannak mondjuk. Nem örü
lünk a bűnbánat szentségében megnyilvánuló irgalomnak, hanem 
feleslegesnek, ellenszenvesnek tartjuk a gyónást. 

Isten csak egyfajta embernek áll ellen. Nem a bűnösnek, csak 
a kevélynek, aki úgy érzi, hogy nincs szüksége bűnbánatra, 
nincs szüksége irgalomra. Ha esetleg úgy érezné valaki, hogy ne
ki nincs szüksége irgalomra, nem érez hálát a bűnbánat szentsé
ge miatt, igazságtalannakéreznéa csapásokat, annak tudnia kell, 
hogy végveszélyben van. Mert aki igazságot kér vagy követel Az 
úrtól, igazságot fog kapni. Akinek nem kell az irgalom, nem erő
szakolja rá Isten. 

Boldog, aki őszintén, szívből tudja imádkozni: Én vétkem, én 
vétkem, én igen nagy vétkem, és U ram, irgalmazz! 

95 





A) 

NAGYBÖJT 5. VASARNAPJA 

I. SZENTíRAS 

I. OLVASMÁNY (Ez 37,12-14): "Ezt mondja az Úristen: 
Ime én megnyitom sírhantjaitokat és kihozlak titeket sírjai
tokból, én népem, és bevezetlek titeket Izrael földjére. F;s 
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor majd megnyi
tom sí1·jaitokat és kihozlak titeket sírhantjaitokból, én né
pem! És belétek adom lelkemet, hogy életre keljetek, és nyu
godt lakóhelyet adok nektek földeteken; és megtudjátok, 
hogy én, az úr, szálottam és meg is cselekedtem, úgymond 
az Úr Isten." 

A sírhantok megnyitása Izrael feltámasztását jelenti. A fogság
ból való szabadítással Isten a nemzethaláltól mentette meg válasz
tott népét. "Belétek adom lelkemet" -- eszünkbe juttatja az em
ber teremtését. Az Úr újjáteremti népét, éltető lelkét újból belé
jük leheli. Az ember ölni tud: önmagát is, embertársát is, de az 
élet elszállott lehelletét nem tudja visszaadni. A bűnben meghalt 
embert csak az úr keltheti lj.jra életre. 

II. OLVASMÁNY (Róm 8,8-11): "Testvérek, aki test szerint 
él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem lé
lek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. 
Akiben viszont nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha 
Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bűn miatt halott, a 
lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek la
kik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki 
Krisztust (Jézus) feltámasztotta a halottak közűl, halandó 
testeteket is életre kelti a tibennetek lakó Lelke által." 

A bűnből Isten Szentlelke által kelt életre bennünket. Ö lesz 
éltető elvünk: sugallja a jó gondolatokat és ösztönöz a jó tettek
re. Végül testünket is fel fogja támasztani, hiszen életet adó tevé-
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kenysége így lesz teljes. Az él igazán, akit a Lélek éltet, aki a Lé
lek ösztönzését követi. Az tartozik valóban Krisztushoz, akit 
ugyanaz a Lélek éltet, aki a személyes élet- és szeretetközösség 
Atya és Fiú között. Isten belénk adja Lelkét, hogy az istengyer
meki életre támadjunk fel, életének váljunk részeseivé. 
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AZ EVANGÉLIUM (Jn 11,1-45 ill. 3-7+17+27+33b-
45): "Az időben volt egy Lázár nevű beteg Betániában, Má
riának és nővérének, Mártának falujában. (Ez a Mária volt 
az, aki megkente az Urat olajjal és hajával törölte meg lábát, 
a beteg Lázár pedig a testvére volt.) A nővérek megüzenték 
Jézusnak: »Uram, akit szeretsz, beteg.<< Erre a hírre Jézus 
azt mondotta: »Ez a betegség nem halállal fog végző d ni, ha
nem Isten dicsőségére válik, hogy általa megdicsőüljön az 
Isten Fia.<< Jézus szerette Mártát, az ő nővérét (Máriát) és Lá
zárt. A betegség hírének vétele után még két napig ott ma
radt, ahol volt, s azután szóU a tanítványoknak: ••Menjünk 
vissza Judeába.<< A tanítványok azonban kérlelték: ••Mester, 
most akartak a zsidók megkövezni és te ismét odamégy?<< 
Jézus azt válaszolta: ••A nappalnak, ugye tizenkét órája van, 
s ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert a világ világos
ságában lát. Aki azonban éjszaka jár, megbotlik, mert nincs 
világosság körülötte.<< Majd ezek után így.folytatía: >>Lázár, 
a mi barátunk alszik, de elmegyek, hogy fölébresszern őt.<< A 
tanítványok erre azt mondották: ••Uram, ha alszik, akkor 
meggyógyul!<< Jézus azonban ezt Lázár haláláról mondotta, 
ők meg azt hitték, hogy az alvásáról beszélt. Ezért Jézus nyíl
tan megmondotta nekik: »Lázár meghalt, de miattatok örü
lök annak, hogy nem voltam ott, hogy ti higgyetek. De most 
induljunk el hozzá.« Tamás, akinek mellékneve >>Iker« volt, 
így szólt tanítványtársaihoz: >>Menjünk mi is, hogy meghal
junk vele!<< 
Mikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban fe
küdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt 
mérföldre, ezért sok zsidó jött el Mártához és Máriához, hogy 
megvigasztalják őket testvérük miatt. Mikor Márta meghal
lotta, hogy Jézus közeledik, elébe sietett, Mária pedig otthon 
maradt. ••Uram, - szólt Márta Jézushoz - ha itt lettél vol
na, nem halt volna meg testvérem. De meg vagyok győződve 
most is, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.<< Jé
zus azt felelte neki: »Föltámad a te testvéred!<< Márta pedig 
azt mondotta: ••Tudom, hogy föl fog támadni a föltámadáskor 
az utolsó napon.<< Jézus ekkor így folytatta: ,,En vagyok a 



föltámadás és az élet, aki hisz bennem, mégha meg is hal, él
ni fog. Mindaz az élő, aki hisz bennem, nem hal meg soha
sem. Hiszed ezt?« »Igen, Uram, -felelte ő - hiszem, hogy 
te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki e világra jöttél.« Ezek
után elment és szólt testvérének, Máriának és súgva mondot
ta: »A Mester megérkezett és hív téged.« Ennek hallatára ő 
rögtön fölkelt és hozzá sietett. Jézus ugyanis még nem ért 
be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával talál
kozott. Mikor a zsidók, akik vele voltak a házban és vigasz
talták, látták, hogy gyorsan fölkel és elsiet, utána mentek. 
Azt hitték, hogy a sírbolthoz megy sírni. Amikor Mária arra 
a helyre érkezett, ahol Jézus volt s meglátta őt, e szavakkal 
borult a lábához: »Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna 
meg testvérem." 
Mikor Jézus látta, hogy sír, sa vele jött zsidók is sírnak, meg
rendült lelkében és megindultan kérdezte: .. Hová tettétek 
őt?« »Uram,- mondották neki- jöjj és lásd!<< Jézus pedig 
könnyezett. Ekkor a zsidók megjegyezték: ••Látjátok, meny
nyire szerette őt?« Mások viszont azt mondották: >>Ez, aki 
visszaadta a vaknak a szemevilágát, nem tudta volna meg
akadályozni, hogy meg ne haljon?« Jézus ismét megrendült 
bensejében s a sírhoz ment, mely egy kővel elzárt barlang 
volt. ••Vegyétek el a követ«- mondotta Jézus. Márta, az el
hunyt nővére megjegyezte: »Uram, szaga van már, hiszen 
negyednapos!« Jézus azt felelte: ••Nem mondottam, hogy ha 
hiszel, akkor meglátod Isten dicsőségét?« Ezután elmozdí
tották a követ. Jézus pedig fölemelte szemeit és így imádko
zott: ••Atya, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. 
F;n ugyan tudom, hogy mindig meghallgatsz engem, csak a 
körülálló népért mondom, hogy elhiggyék, hogy te küldöttél 
engem.<< Miután ezeket mondotta, hangosan fölkiáltott: ••Lá
zár, jöjj ki!<< A halott kijött, keze és lába pályával volt meg
kötözve, arca pedig kendővel bekötve. Jézus így szólt: >>Old
játok ki őt és hagyjátok járni.<< 
Sokan a zsidók közül, akik eljöttek Máriához és látták, mit 
tett Jézus, hittek benne." 

Mária és Márta szerényen, tartózkodóan kéri üzenetében J é z us 
segítségét. Jézus válasza megnyugtathatja őket: ennek a beteg
ségnek az az Istentől szándékolt szerepe, hogy az Atya és Fiú di
csősége, hatalma kinyilvánuljon általa. Ezért nem is siet Jézus 
Lázárhoz: nem beteget akar gyógyítani, hanem halottat feltá
masztani. Apostolai féltik az életét: már kétszer meg akarták kö-
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vezni a zsidók. Jézus képletes beszéddel nyugtatja meg őket: 
amint a nappal meghatározott számú órából áll, úgy az ő műkö
dési ideje is. Amíg az Atya nem engedi, ellenfelei nem árthatnak 
neki. Az apostolokat azonban ez nem nyugtatja meg és Tamás ta
lán nemcsak a saját véleményét fej·ezi ki, hanem a többiekét is, 
amikor azt mondja, hogy ha minden figyelmeztetés hiábavaló, 
hát menjünk a biztos halálba. 

A nővérek hite még nem tökéletes: részint Jézus jelenlétét 
szükségesnek tartják a gyógyításhoz, másrészt könnyebbnek, sőt 
talán egyedüllehetségesnek tartották, hogy beteget tudjon gyó
gyítani, de aligha hitték, hogy halottat is fel tud támasztani. Leg
alábbis Jézus érkezésekor ebben a lelkiállapotban vannak. Jézus
nak az Atyához való viszonyát nem látják még tisztán: kérőimá
jának hatásosságát elismerik, de nem látják a különbségét az ő 
kérőimája és a miénk között. Jézus mindig a mennyei Atya aka
ratát hatja végre, teljesen egy az Atyával. Imája al!lnak kifejezé
se, hogy emberi akaratát teljesen egybehangolja az Atya akara
tával, azt akarja tökéletesen megvalósítani. 

Márta azt gondolja, hogy Jézus a világvégi feltámadással akar
ja őt vigasztalni. Ezért az úr rámutat, hogy aki benne hisz, az 
már feltámadt arra az életre, melyet a halál nem érint és amely
nek kedvéért a testi életet is visszaadja Isten az utolsó napon. Éle
tet adó erejét mutatja meg Jézus Lázár feltámasztásával. 

Az isteni élet keresztségünk óta van bennünk. Lázárhoz hason
lóan feltámasztott akkor bennünket az úr és belénk adta Lelkét. 
Mártától ismételten hitet kívánt Jézus. Tőlünk is azt kérdezi a 
szentmisében: hiszed ezt? Hiszed azt, hogy én vagyok a feltáma
dás és az élet, hogy benned is ez az élet van- elrejtve, mint a ke
nyér és bor színe alatt? A hit és a szentségek- főleg az oltári
szentség - révén maradunk kapcsolatban ennek az életnek for
rásával, Jézussal. 

B) 
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I. OLVASMANY (Jer 31,31-34): "Ime napok jönnek, úgy
mond az Or, és új szövetségre lépek Izrael házával és Juda 
házával; nem olyan szövetségre, mint amilyent atyáikkal kö
töttem azon a napon, amelyen megfogtam kezüket, hogy ki
vigyem őket Egyiptom földjéről, olyan szövetséget, melyet 
ők megszegtek, holott én uruk voltam, úgymond az Or; ha
nem olyan lesz az a szövetség, amelyet majd kötök Izrael há
zával: Ama napok után, úgymond az Or, bensejükbe adom 
törvényemet és beleírom szívükbe. Én Istenükké leszek, ők 



pedig az én népemmé lesznek. lÉs senki sem tanítja akkor 
többé társát, senki a testvérét, mondván: Ismerd meg az 
Urat! Mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebb
től a legnagyobbig, úgymond az úr, minthogy megbocsátom 
gonoszságukat és bűnükre nem gondolok többé." 

A prófétai szó majd csak az örök életben teljesedik be mara
déktalanul, amikor színről-színre látjuk Istent és szívünk minden 
erejével szeretjük. Valamennyi azonban itt a földön is megvaló
sul az itt jövendölt új állapotból: a hit, mint természetfeletti is
meret, teljes egészében Istentől kapott ajándék. Az egyházban 
történő tanítás csak annyiban eredményes, amennyiben kíséri a 
Szentlélek megvilágosító és jóra indító kegyelme. Tulajdonkép
pen a Szentlélek által írja szívünkbe törvényét az Isten, amikor 
őt teszi életünk éltető Lelkévé. " ... Krisztus levele vagytok, ame
lyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is 
kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira." (2 Kor 3,3) 

II. OLV ASMANY (Zsid 5, 7 -9): "Krisztus földi életében 
hangos kiáltással, könnyek között imádkozott, könyörgött 
ahhoz, aki meg tudja menteni a haláltól, és hódolatáért meg
hallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szen
vedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig 
örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek 
neki." 

Valóban olyan Főpapunk van, aki együtt tud érezni velünk, 
hiszen benne is végbement a küzdelem a halál ellen tiltakozó ter
mészet és az Atyának készségesen engedelmeskedni kíváinó aka
rat között. Hangos kiáltás és könnyek kísérték külsőleg azt a nagy 
küzdelmet, mely lelkében végbement. Az imádság révén emberi 
akarata is teljesen hozzásimult a mennyei Atya akaratához. Két
félét is jelenthet az, hogy hódolatáért meghallgatásra talált. Je
lentheti az előbb említett győzelmet az emberi természet felett, 
mely benne is tiltakozott a halál ellen, de jelentheti feltámadását 
is, amelyben az Atya valóban kimentette őt a halálból. Fiú létére 
sem igényelt kiváltságos helyzetet: emberi természetét engedel
messég által tökéletesítette az Atya. így tudott örök üdvösséget 
szerezni azoknak, akik neki engedelmeskednek. Természetesen ő 
már ismerte és birtokolta az engedelmesség erényét, de emberi 
természetében most tapasztalta meg, és megismerte saját tapasz
talásból, mit jelent számunkra is az engedelmesség. 
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AZ EVANGELIUM: (Jn 12,20-33): "Az időben: azok között, 
akik fölzarándokoltak, hogy a-z ünnepen imádkozzanak, vol
tak (pogány) hellének is. Ezek a galileai Betszaidából szár
mazó Fülöphöz fordultak a kérelemmel: .. uram, látni szeret
nénk Jézust.« Fülöp Andráshoz ment s megbeszélte vele. 
András pedig Fülöppel együtt előadta Jézusnak. Jézus erre 
így válaszolt: ••Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Ember
fia. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik 
a földbe és meg nem hal, egyedül marad, de ha meghal sok 
termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, aki pedig gyű
löli életét ebben a világban, megőrzi azt az örök életre. Aki 
nekem kíván szolgálni, engem kövessen, s ahol én vagyok, 
ott lesz az én szolgám is. Aki nekem szolgál, megtiszteli azt 
az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, 
szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az órá
ért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg nevedet!« Ekkor szózat hal
latszott az égből: >>Megdicsőítettem és ismét meg fogom di
csőíteni.« 

Az ott álló nép ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydör
gött. Mások azt hitték, hogy angyal szólott hozzá. Jézus pe
dig azt mondotta nekik: ••Nem miattam hallatszott ez a szó
zat, hanem értetek. Most van ítélet e világ fölött, most vetik 
ki e világ fejedelmét. En pedig, ha fölmagasztalnak a földről, 
mindenkit magamhoz vonzok.« Ezt pedig azért mondotta, 
hogy jelezze, milyen halállal hal meg." 

A heHének a pogányságból tértek az egy igaz Isten imádására 
és megtartották a mózesi törvényeket. Csak most, az ünnepekre 
jöttek Jeruzsálembe és most hallották Jézus hírét. Sokkal több 
jóakaratú készség van szívükben, mint a zsidókéban, akik Jézus
nak számtalan csodáját is láthatták Jézus tudja, hogy órája elkö
zelgett. A természetből vett hasonlattal világítja meg halálának 
szerepét: amint a búzaszem is úgy tudja megsokszorozni magát, 
hogy elhal, úgy az Emberfia is halála révén adhatja át életét az 
embereknek, hogy Isten gyermekeivé tegye őket. Hasonló lelkü
letet kíván Isten fogadott gyermekeitől is: nekik is késznek kell 
lenniök akár életük feláldozása árán is szeretni Istent. A szenve
dés gondolata megrendíti Jézus lelkét, de tudja, hogy az Atya 
megdicsőítése, melyet eddig is céljának tekintett és meg is való
sított csodáival, stb. - azáltal lesz teljes, hogy ö, mint az Atya 
Egyszülötte, életét áldozza a világ üdvösségéért Szózat is hallat
szott az égből, feleletként Jézus imájára. 

A szentmise és a szentáldozás eszünkbe juttatja és szívünkbe 
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vési Jézus tanítását: Aki szereti életét, elveszíti azt, aki pedig 
gyűlöli életét ebben a világban, megőrzi azt az örök életre. Példát 
látunk a szentmisében és erőt is kapunk a példa követésére: ho
gyan kell az életért életet adnunk. A mi életáldozatunk persze 
csak Jézus áldozatának erejében termékeny. De annyira termé
keny, hogy nemcsak nekünk szerzi meg az életet, az élet gazda
godását, hanem felebarátainknak is. Jézus példáját abban is kö
vetnünk kell, hogy másokért is áldozzuk magunkat. 

C) 

I. OLVASMÁNY (Iz 43,16-21): "Ezt mondja az Úr, ki utat 
készített a tengerben, és ösvényt a rohanó vizekben, kí kive
zette a szekeret és lovat, hadsereget és hőst; és elaludtak és 
nem ébrednek fel többé, összetörtek, mint a mécs beLe, és ki
aludtak: Ne gondoljatok a múltra, sa régi dolgokat ne néz
zétek. lme én újat cselekszem, most keletkezik az, bizony 
megtudjátok. Utat készítek a sivatagban, és folyamokat a já
ratlan helyen. Dicsőít majd engem a mező vadja, a sakálok 
és a struccok, hogy vizet adtam a pusztába, folyamokat a já
ratlan helyre, hogy italt adjak népemnek, az én választot
tamnak. Ezt a népet magamnak alkottam, hogy hirdesse majd 
dicséretemet." 

Új csodák ideje köszönt majd be, melyek elhalványítják a Vö
rös-tengeren tett csodák emlékét is. Nemcsak Egyiptomból sza
badította ki népét az úr, hanem a fogságból is kiszabadítja, hogy 
hirdesse majd a nép az úr dicséretét. Jer 23,7-ben is azt olvassuk, 
hogy nem azért magasztalják majd az Urat, hogy Egyiptomból 
kimentette népét, hanem azért, hogy Eszak földéről-Babilóniá
ból hazahozta őket. 

II. OLVASMÁNY (Fil3,8-14): "Testvérek, Uramnak, Krisz
tus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent veszte
ségnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek te
kintek, csak Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hi
szen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus 
K1·isztusba vetett hitben. Isten ugyanis a hit által tett igaz
zá, hogy őt és feltámadásának erejét megismerjem, de a szen
vedésben is vállaljam v~le a közösséget. lgy hozzá hasonulok 
a halálban, hogy ezáltal eljussak a haLálból a feltámadásra is. 
Nem mintha már elértem volna vagy már célba értem volna, 
de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus 
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is magához ragadott engem. Testvérek, nem gondolom, hogy 
máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami 
mögöttem van és nekilendülök annak, ami előttem van. Fu
tok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Is
ten meghívott Krisztusban." 

Az ószövetségi törvény helytelen értékelését veszi célba az 
apostol. Gondolatát párhuzamba állíthatjuk az I. Olv.-nyal: amint 
a Babilonból való szabadulást Isten nagyobb ajándéknak tekinti 
- és a nép is - mint az Egyiptomból valót, úgy nagyobb aján
dék, méghozzá hasonlíthatatlanul nagyobb a Jézus Krisztusban 
kapott kegyelem, mint a Sinai hegyen adott Törvény. Nem ar
ról van szó, hogy az élet természetes értékeit nem kell becsül
nÜI!lk. Csak arra kell ügyelnünk, hogy akadállyá ne váljanak szá
munkra az örök életbe vivő úton, mint ahogyan akadállyá vált a 
Törvény nagyon sok zsidó számára. Ami Krisztus hittel való elfo
gadásától visszatart, azt veszteségnek kell tartanom, ha mégoly 
nagy érték is önmagában. Sem személy, sem eszme, sem munka 
nem tolakodhat az életemben Krisztus helyére, nem várhatom 
tőle életem értelmét, célom elérését. Krisztust persze nem elég 
megismerni, hanem mindig jobban kell ismerni; soha nem arra 
tekinteni, amit már elértem, hanem arra, ami még előttem áll. 
Célhoz érni csak a halálban lehet, addig futni kell, ha vissza nem 
akarunk esni. 
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AZ EVANGELIUM (Jn 8,1-11): "Az időben Jézus az Olaj
fák hegyére ment s kora reggel újra megjelent a templom
ban. Az egész nép köréje gyűlt, ő pedig leült és tanította 
őket. Közben az írástudók és farizeusok egy házasságtörésen 
ért asszonyt hoztak oda, középre állították és azt mondták: 
••Mester, ezt az asszonyt most rajtafogták házasságtörésen. 
Mózes azt írta elő a törvényben, hogy az ilyet meg kell kö
vezni. Hát te mit szólsz hozzá??!« Ezt azért mondották, hogy 
próbára tegyék s aztán vádolhassák őt. Jézus pedig lehajolt 
és ujjával írt a földre. Mivel azonban tovább faggatták, föl
egyenesedett s azt mondta nekik: ··Aki közületek bűntelen, 
az vessen rá először követ!« Majd újra lehajolt és írt a föld
re. Ennek hallatára azok egymásután eltávoztak, kezdve az 
öregeken, s csak maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus 
fölegyenesedett és megszólította: >>Asszony, hová tűntek el 
ezek? Senki sem ítélt el téged?<< >>Senki sem, Uram« -felel
te az. Jézus akkor azzal bocsátotta el: «Én sem ítéllek el. 
Menj, de többet ne vétkezzél.••" 



Mózes törvényében valóban az állt, hogy a házasságtörő asz
szonyt meg kell kövezni. (3 Móz 20,10 és 5 Móz 22,22) Ha Jézus 
ennek a törvénynek végrehajtását ajánlja, akkor bevádolhatják 
a római helytartónál, mert az ő beleegyezése nélkül ebben az idő
ben nem hajthattak végre halálos itéletet a zsidók. Ha viszont az 
asszony szabadonbocsátását ajánlja, akkor a mózesi törvény meg
szegésével vádolhatják Jézus magatartása tulajdonképpen arra 
akarja felszólítani a kérdezőket, hogy igyekezzenek Isten példá
ját követni, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtér
jen és éljen. Gondoljanak saját vétkeikre és ahogyan azokra ta
láltak mentséget és kértek irgalmat Istentől, úgy tegyenek má
sokkal szemben is. 

A keresztségben a legtöbbet kaptam, amit Isten adhat: része
sedést életében. Ezt kell legtöbbre tartanom magamban, ennek 
kibontakoztatását kelllegfőbb feladatomnak tekintenem. Nem az 
a legfontosabb, hogy én milyen tökéletes lettem vagy leszek. Az 
a fontos, hogy a belém oltott isteni élet minél gazdagabban kibon
takozzék és megdicsőüljön életemben a mennyei Atya. Arra te
kintek, ami még előttem van. Ha súlyos bűnökkel szennyeztem is 
be lelkemet, mint a házasságtörő asszony, előre kell tekintenem, 
hiszen Isten új szívet tud adni belém. Csak el ne engedjem fülem 
mellett Jézus figyelmeztetését: többé ne vétkezzél! Amikor a 
szentmise közben megbánjuk bűneinket, halljuk meg Jézus fi
gyelmeztetését. Ezzel bocsát el a templomból is. 
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II. TEOLOGIA 

A kereszt jelvényünkké változott, a keresztények ismertetője
Iévé, útjelzövé és szobadísszé. Mir.dennapos lett, és pontosan ez
által elvesztette erejét, jelképiségét. Mi is adtunk jelentést neki, 
többfélét is, nem elégedve meg azzal a jelentéssel, amivel Isten 
ruházta fel. 

Miért nem kerülhet az ember a pokolba és a mennyországba? 

A kérdés ostobaságnak hangzik, de Oscar Wilde-nak van egy 
csodálatos kis írása erről a témáról: Az Ítélet háza. Ebben leírja 
a meghalt ember találkozását az ítélő Istennel. Isten az ember fe
jére olvassa bűneinek hosszú lajstromát, és az ember kénytelen 
bevallani, hogy mindezeket valóban elkövette, hogy élete a bű
nök megszakítás nélküli láncolata volt. "Es bezárja vala Isten az 
ember életének könyvét és szól vala mondván:- Bizony, bizony 
a poklokra küldelek En tégedet. A pokloknak is a legeslegmélyé
re küldelek En tégedet. 

Es az ember fölkiált vala: - N em küldhetsz oda. 
Es szól vala Isten, mondván az embernek. - Miképpen, hogy 

nem küldhetlek én tégedet a poklokra és mi légyen ennek az oka? 
Mivelhogy a poklokban éltem vala én mindenkoron - vála

szolta az ember mondván. 
Es csendesség vala az Ítéletnek Házában. 
Es eltelvén egy kis idő, szól vala az Isten és monda az ember

nek:- Mivelhogy látom, hogy nem küldhetlek Én tégedet a pok
lokra, bizony, bizony, az egekbe küldelek Én tégedet. Mondom, 
hogy az egekbe küldelek En tégedet. 

És az ember fölkiált vala:- Nem küldhetsz oda. 
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f:s szól vala Isten, mondván az embemek:- Miképpen, hogy 
nem küldhetlek E:n tégedet az egekbe és mi légyen ennek az oka? 

- Mivelhogy soha és semmiféle helyen nem valék rá képes, 
hogy elképzeljem vala, - válaszola az ember mondván." 

A pokol közelsége 

Az író szellemes meglátása rámutat arra, hogy valahogyan kö
zelebb érezzük magunkat a pokolhoz, mint a mennyhez. Ez nem 
csupán érzéseink szava, nem költői kifejezés, hanem teológiailag 
is megfogalmazható. 

A pokol egyik eleme kétségtelenül a gyűlölet, a szeretet teljes 
hiánya. Felesleges arról részletesen beszélni, hogy mennyi gyűlö
let található a világon; azt pedig, hogy melyikből van több: gyű
löletből-e vagy szeretetből, megállapítani úgysem tudjuk. De 
mindenképpen megdöbbentő a gyűlöletnek az a fajtája, amely 
kimondottan a jót gyűlöli. Ez valahogyan a pokol légkörét idézi 
már itt a földön. 

A pokol jellegzetessége a lélek bezárulása. Valamiképpen az 
őrültséghez hasonlítható: amint az őrült saját bomlott egyéniségé
nek rabja lesz, és elveszti a normális kantaktust a külvilággal, 
ugyanúgy a pokolba jutott is megreked saját elzártságában. A 
pokol "falai" lelkünkben épülnek fel, és megint csak azt kell mon
dani, hogy ezek a falak már itt kezdenek emelkedni. 

A pokol a végső kétségbeesés, a reménytelenség tanyája. A re
ménytelenség pedig állandóan itt kísért körülöttünk. A cinizmus, 
a nyílt kétségbeesés, a pesszimizmus minduntalan felbukkan az 
életben és az élet vetületében, az irodalomban. Sőt olyan formát 
is ölt, hogy már hitvallássá fogalmazódik, a pokol "vallásává". 

"A pokol nem olyasmi, ami megesik velünk, nem olyasmi, amit 
Isten helytelen cselekedeteinkért utólag kiró ránk. Semmi nagy
szabású, kiemelkedő, égető vagy fojtogató nincs a pokolban. A 
pokol egyszerűen maga az ember, aki tökéletesen azonosítja ma
gát önmagával, azzal, ami ő, amit ki tud kényszeríteni, vagy amit 
a maga erejéből tud elvégezni. Az olyan ember létformája a po
kol, aki elégedett önmagával: egy örökkévalóságon át." (L. Boros: 
Jövendő reménységünk. Vigilia 1969. 732). 

Ha az ember már mostan megnyilvánuló gonoszságához hoz
závesszük azt, hogy a menny felé, a magasabb értékek felé mily 
kevéssé megnyitott, mennyire szólamnak érzi a legszebb eszmé
ket, hogy az örök élet ígéretét maszlagnak képes tartani, akkor 
valóban arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ez a Föld kis-
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sé már a megkezdett pokol. Dacára a kegyelemnek, a kinyilatkoz
tatásnak, az Egyház megalapításá..'lak az emberiség élete a pokol 
előszobájában zajlik. 

Isten azonban egy jelet állított fel ebben a földi pokolban, hogy 
tudjuk: mégsem a pokolban vagyunk. 

A kereszt jele 

A kereszt valóban jel. Jézus maga utal rá a Nikodémussal V1aló 
beszélgetésében. A kereszt ugyan a megváltás eszköze, de nem 
magyarázat. Isten megoldja létünk nagy problémáját, de nem 
fejti ki e megoldást. A kereszt csupán jel marad, amint Mózes réz
kígyója a pusztában is csupán jel volt. Aki hittel elfogadja ezt a 
jelet, annak nem árthat a kígyó marása. 

A kereszt jel csupán, nemcsak azért, mert Isten nem magyaráz
za meg hatását, hanem azért is, mert ez a hatás nem látható. Egy 
látható mindössze: az, hogy az emberi gonoszság földjén a sze
retet jele áll. Pontosan ott, ahol a pokol gyűrűje összefonódni lát
szott, ott tűzte ki Isten az üdvösség jelét. 

Az elkárhozás is, az üdvösség is az ember lelkében kezdődik és 
ott is teljesül be. l!:ppen ezért az üdvösség jelének is a lelkünk
ben, az életünk földjén kell állnia, hogy a mi számunkra legyen 
jel. 

"Hát én is immár idáig elértem! 
A teljeskorig most lett, hogy megértem: 
Jön, jön felém már a kereszt. 
Elment előttem a Fájdalmas Ember 
A nagy kereszttel és azt mondta szemmel: Itt van, szeresd! 

E:rzem, hogy nő ki vállamból keresztem. 
l'!:n nem kívántam, ó én nem kerestem: 
Ha fölsejlett a fájdalom, a színétől is félve oldalogtam, 
f:s dideregve, bűnbánón vacogtam, hogy nem bírom. 

f:s mostan imhol megtermett magától. 
A reggeltől-e vagy az éjszakától? 
Mindennap újm megterem. Még álmomban sem láttam eddig 

arcát, 
f:s mégis-mégis: énnek!em farag ták, megismerem. 
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A történelem volt a faragója, 
A rámköszöntett getszemálni óra 
Vérizzadása szülte meg. Amitől eddig megóvtak a mennyek: 
A Benső Éjnek hogy mélyére menjek, - most küldenek. 

O én kezdettől rámszabott keresztem! 
Elfogadom, U ram, de hogy szeressem? 
Tán igazabban ölelem, ha engeded, hogy azoké lehessen, 
Akikért ezt az életet szerettem, a kegyelem. 

Hadd indulok hát a keresztes útnak! 
De a gyengének, de a nyomorultnak 
Uram Jézus, Te adj erőt, vagy elbukom az első durva szónál. 
De hiszen miJnden stációnál Te jársz, Uram, szolgád előtt." 

(Sík Sándor: A keresztút II. stáció) 
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III. HOMíLIA V AZLATOK 

A). 

l. Isten Lelke vezéreljen! 

Éljük emb.eri életünket, együtt itt a földön. De "odaát" nem le
szünk mind együtt. Ott szétvál:asztanak bennünket: Üdvösség 
vagy elkárhozás. Sokféleképpen meg lehet fogalmazni, ki jut 
mennybe, ki kárhozatra. Ma így közelítsük meg a dolgot: Pokol 
a sorsa, akit a teste vezérel, Isten boldogságát fogja élvezni, akit 
Isten Sze:ntlelke irányít. 

Mit jelent, hogy a test vezérel? Azt, hogy számomra csak a föl
di élet számít, a másvilág nem játszik gyakorlati szerepet az éle
temben. Vallásos ember is lehet ilyen, minden imádkozása és 
templomjárása ellenére. (Viszont a nem vallásos is élhet a földie
ket meghaladó célokért, és az ilyen könnyebben üdvözül, mint 
a vallásos, aki csak a földi jólétet, biztonságot akarja még vallá
sossága révén is biztosítani.) 

Isten Lelke vezeti azt, akinek valóság a menny, az örök élet, 
a feltámadás. Es ezért hajlandó bármiről lemondani, bármit vál
lalni. 

Akit a test irányít, az csak magát szereti. Mindent azért tesz, 
hogy neki jó legyen. "Szeretete" is önzés. Akit a Szentlélek ve
zet, az mindenek felett Istent szereti. Legnagyobb vágy, hogy Is
tené lehessen, legnagyobb félelme, hogy elveszti Istent. Az em
berekben is öt szereti, sőt még saját magában is. 

Hamost halnék meg mennybe jutnék? Merem állítani, hogy 
engem eddig a Szentlélek vezetett? Hogy én kívánok Istennel 
egyesülni? Hogy számomra valóság az örök élet? Akármi volt ed
dig, ezentúl Isten Lelkének vezetése alá adom magam. 
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2. "Jézus pedig könnyezett." (Jn 11,34) 

Jézus könnyei nemcsak barátjáért hulltak, hanem valamennyi
ünkért, akiknek meg kell halnunk. "A test a bűn miatt halott", 
vagyis magában hordja a halált. Atyánk már az ember teremté
sekm~ saját isteni életébe kapcsolt be bennünket, a kegyelem, a 
szentség áramkörébe, és ez az eredendő természetünk fölé emelt
ség halhatatlansággal ruházott fel bennünket. Természetes, hogy 
mihelyt az ember bűnével kikapcsalta az isteni élet áramát saját 
lelkében, visszasüllyedt a halandó létbe, elkerülhetetlen sorsa 
lett a halál, ami egyébként megfelel természetének. Örök emlé
keztetönk a halál a bűn végzetes horderejű jelentőségére. Felki
áltójelnek hagyta meg Urunk a megváltás utánra is: Nézd, ember, 
mire mész, ha fellázadsz U rad ellen, és a magad istene akarsz 
lenni. 

Jézus könnyei mégsem meddőek. Nemcsak sajnál, nemcsak 
szeret bennünket, hanem segített is rajtunk. A segítés kettős fo
kozatú. Első lépés az ember igazzáválása, új bekapcsolása az is
teni áramkörbe. A keresztségkor a lélekbe költöző Szentlélek el
indítja mindenkiben az isteni életet, tehát természetfeletti, ke
gyelmi fokon is élővé tesz. A második lépés, a beteljesedés még 
hátravan, bár Krisztusban tulajdonképpen már megvalósult: Is
ten, "aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó teste
ket is életre kelti." Ennek feltétele az első lépés elfogadása: "Ha 
bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halál.
ból." 

Ha súlyosan bűnös életemmel elűztem a Lelket, vissza kell 
hívnom bűnbánatommaL Visszajön a bűnbánat szentségében. 

3. A gyónásrahívás örömhír 

Nagyböjt a bűnbánat, a gyónás ideje. Kevesen szeretnek gyón
ni. Talán több kedvem lesz hozzá, ha a hit szemével észreveszem, 
hogy a gyónásrahívás tulajdonképpen örömhír. 

Isten megalázta magát az emberré levésig, a kereszthalálig. De 
nem alázhatja meg magát annyira, hogy keblére ölelje, a maga 
világába emelje a bűnt. Ha bűnös vagyok, csak elvethet az úr. 
Örömhír tehát, hogy szabadulhatok a bűntől. Nem is nagy áron, 
hiszen gyónni azért mégsem olya:n nehéz. Lehet, hogy ahogyan 
most állok, szemébe sem merek nézni Istennek. A jó gyónás meg
tisztít, hogy bátran szívére borulhatok Atyámnak. 

Azért is örömhír a gyónásrahívás, mert Isten törvénye, hogy a 
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bűnt követi a lélek halála, és vele a test halála. Ha gyónni hív az 
úr, az azt jelenti, hogy hajlandó megszabadítani bűneimtől, ezzel 
visszaadni lelkem életét, és vele testem is várományosa lesz a 
boldog feltámadásnak. A gyónásrahívás tehát azt jelenti, hogy Is
ten nem akarja engedni, hogy végleg és reménytelenül elrothad
jon a testem, hanem örök és kimondhatatlanul boldog életre akar 
támasztani. 

A már kellemetlen szagú hullát egyetlen szavával élővé tette 
Jézus. Bűnöktől bűzlő lelkemet egyetlen szavával élővé teszi a 
bűnbánat szentségében. Csak el kell hengerítenem a követ, hogy 
kiömöljék a bűn, és behatolhasson a kegyelem, az isteni élet. 

4. Légy ember! 

A gyónástól való húzódozásnak van egy oka, amelyről feltét
lenül beszélni kell. Sokan azért nem gyónnak, mert nem mernek 
emberek lenni, csak emberek. Az osztrák császár temetési szer
tartása szerint a sírboltnál nem engedik be a koporsót, míg a "Ki 
van itt?" kérdésre az elhunyt címeivel felelnek, sőt akkor sem, 
mikor a polgári nevét (pl. Habsburg Ferenc József) mondják, 
csak Inikor szegény bűnösként jelentik. A gyónó sem lehet más, 
mint egy a szegény bűnösök közül. Aki megmarad X. Y.-nak, 
ilyen és ilyen társadalmi állássa!, az nem tud jól gyónni, sőt nem 
is jut el a bűnbánat szentségéig, a gyóntatószékig. 

Hadifogságban, börtönben hányan gyónnak, akik sem előtte, 
sem utána nem teszik. Mert ott csak emberek voltak. Különben 
egy jobb ruha, egy OTP-betét vagy egy pozíció elhiteti velük, 
hogy nem közönséges emberek. 

Voltak, akik sokat, mindent elhagytak, csakhogy Istent meg
találják. Nekem legalább pár percre el kell felejtenem mindent: 
Nem vagyok ez és ez, csak ember vagyok, egyszerű, bűnös ember. 
Egyszer úgyis minden "ráadás" nélkül kell Isten elé állnom, de 
akkor már késő lesz rádöbbenni, hogy én sem voltam más ember, 
mint bárki más, mint akár a legutolsója a világnak. 
Szűk kapuja van a mennynek, a gyóntatószék ajtaja. Más út 

nincs számomra. Es ezen a szűk kapun csak csomagok nélkülle
het átjutni. 
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B) 

1. "Bensejükbe adom törvényemet." (Jer 31,33) 

Isten törvénye nem paragrafusgyűjtemény, nem kívülről ránk
erőszakolt, természetünktől idegen előírások halmaza. Hanem a 
boldogság törvénykönyve, az Isten lényegéből fakadó életszabály, 
amely megfelel az emberi természetnek, pontosabban az önma
ga fölé emelt, az isteni életben részesült emberségnek. Isten tör
vénye nem "megregulázni", leigázni, megnyomorítani akar, ha
nem kiteljesíteni, boldogságra, teTmészetfeletti boldogságra al
kalmassá tenni. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy Isten törvénye nem a bukott embe
ri természetnek felel meg, hanem az önmaga fölé, az Isten síkjá
ba emelt emberségnek. Akinek szívében a Sz,entlélek él és ural
kodik, annak lelke rezonál az Atya törvényeire. Ha a test, az ösz
tön berzenkedik is, az ember legbelseje érzi, hogy ezekben a tör
vényekben van boldogsága, békéje, szabadsága. Ezért könnyű, 
édes teher Jézus igája. 

Isten újszövetségi törvényei az Isten és népe közötti szövetség 
életformája. Nem olyan szövetség ez, amely az életnek bizonyos 
részére vonatkozik csak. Lefoglalja az egész embert, gondolatát, 
érzelmeit, egész valóját, hogy minden porcikájával Istené legyen, 
és így az egész ember részesüljön Isten boldogságában. 

Ennek a törvénynek megtartása olyan istenismeretre, olyan 
Istennel való benső közösségre vezet, amely elfúj minden vá
laszfalat Isten és ember között. Elfújja a bűnt is, amely pedig 
annyira hozzánőtt már az emberiséghez. "En Istenükké leszek, 
ök pedig az én népemmé lesznek." Az újszövetség, a kegyelem 
törvénye révén olyan viszony alakul ki Isten és mi közöttünk, 
amelyre maga az úr mondja: "ők egészen az enyémek, én egészen 
az övék vagyok." Így az ember egészen egy lesz Istenével, vala
miképp Isten értelmével gondolkozik, Istenszívével szeret, Isten 
akaratával egyesül. Valóban bensőnkben, szívünkben lesz így Is
ten törvénye. Van-e, lehet-e nagyobb ember számára? 

2. Szívedben érzed 

Sagan francia író nő könyve: J óreggelt búbánat. A főhős nap
ról napra visszatérő szorongásának, nyomott szomorúságának 
oka egy súlyos bűn, mely egész életére megfekszi lelkét. Ki nem 
érezte már ezt a csaknem állandó, visszatérő lelkiismeretfurda-
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lást? Mintha köd lepné be a lelket. Mintha valamí könnyű, de 
nyomasztó teher nehezednék állandóan a szívre. Nem elviselhe
tetlen, de nem jó. Es megakadályozza a csendes örömet, a felsza
badultság érzését, a lelki békét. Elég arra, hogy fígyelmeztessen, 
de önmagában nem elég arra, hogy a gyóntatószékbe vezessen. 
Mint az enyhe fogfájás. Az is figyelmeztet, de nem kényszerít a 
fogorvoshoz. Ahhoz belátás és akarat kell. 

Az enyhe fogfájás nagy bajok előjele, méginkább a lelkiisme
ret szorongása. Isten szelíd figyelmeztetése ez. Ha nem akarom 
megérteni, kezd érthetőbben beszélni az Úr, a fájdalom és szen
veclés nyelvén. Isten haragja rettenetes tud lenni. Képe a pusz
tító orkán, jeges árvíz, földrengés, tűzvész, gyílkos háború. Vi
har előtt nehéz a levegő. Ha nehéz a lelkem, mert bűnös vagyok, 
az is vihar előjele. Rettenetes a haragvó Isten kezébe esni. 

De lehetséges az is, hogy nem tör ki Isten vihara, a lelkiismeret 
lassan csendesedik, az enyhe szorongás megszokottá válik. Ez a 
legnagyobb tragédia. Mert talán annak a jele, hogy úgy találta Is
ten, nem érdemes az illetővel foglalkozni, úgyis a kárhozat gyer
meke. A lelkiismeret teljes csendje már nem a vihar, hanem a 
végső pusztulás előjele. 

3. Szenvedés és szeretet 

Nagyböjtben emlékezünk Jézus szenvedésére. Es emlékeznünk 
kell arra is, hogy Jézus sok mindentől megmentett bennünket 
halálával, de saját kijelentése szerint a keresztúttól nem. Sőt, 
meghív rá. Miért nem veszi el tőlünk a szenvedés kelyhét? Sok 
gondolatot lehet ezzel kapcsolatban felhozni. Most csak egyet: 
Azért, mert legnagyobb a sze re tet. Ha a szeretetet Jézussal tűz
höz hasonlítjuk, akkor a szenvedés a szél. Vagyis a szenvedés 
részben próbája a szeretetnek (a szél a kis tüzet kioltja, a nagyot 
nem), részben pedig növelője a szeretetnek (a szél a tüzet égig lo
bogtatja). 

Aki még nem szenvedett valakiért, az nem tudja, szereti-e. A 
szenvedés nagy próbája a szerelemnek, a barátságnak, a szülői és 
gyermeki szeretetnek, az istenszeretetnek is. A leghevesebb sze
relern is könnyen elpusztul, ha meg kellene szenvedni érte. Ez 
mutatja, hogy csak látszott igaz szerelemnek, pedig csupán lán
goló vágya volt az önző embernek. 

Mikor volt leglángolóbb a Szűzanya szeretete? Mikor Fájdal
mas Anya volt a kereszt alatt. Es Péter szeretete? Mikor életét 
adta Jézusért. Es a házastársé? Mikor pl. teljes odaadással ápolja 
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évekig reménytelenül beteg társát, vagy mikor éppen őtőle kell 
sokat elszenvednie, mégis kitart, nem kényszerből és megalku
vásból, hanem szabadon, mert valódi a szeretete. 

Uram, nagy és erős szeretetet adj nekem, hogy a szenvedés ki 
ne oltsa, hanem mind nagyobb lángra lobbantsa! Hiszen te tüzet 
jöttél hozni a földre, és azt akarod, hogy elterjedjen, az égig ér
jen. 

4. A szenvedés és Isten országa 

Jézus véres szenvedésével, halálával új Országot alapított. Mi 
ez az új Ország? Kiteljesedésében közvetlen részvétel Isten éle
tében, vagyis teljes mentesség a szenvedéstől, csupa végnélküli 
öröm. De, mint a természetben, Isten országának is először csí
ráznia, kialakulnia kell. Ez azt jelenti, hogy mielőtt részesei le
hetnénk Isten kiteljesedett országának, alkalmasakká kell vál
nunk rá. Ebben van meg nem kerülhető szerepe a szenvedésnek. 

Isten országának dicsőségét csak keresztrefeszíttetésünk árán 
kaphatjuk meg. Miben áll keresztrefeszíttetésünk? 

Első szeg: Értelmünk keresztrefeszítése. Lemondás saját elkép
zeléseinkről, hogy el tudjuk fogadni Isten gondolatait a hitben. 
Ezzel nem szabadságát veszti el értelmünk, hanem tökéleteseb
ben ismer meg. 

Második szeg: Akaratunk keresztrefeszítése. Ne úgy legyen, 
ahogyan én akarom, hanem ahogyan Isten akarja. Nem én vagyok 
isten, hanem Isten az Isten. Csodálatos módon éppen így válik 
teljesen szabaddá akaratom. 

Harmadik szeg: A bűnös vágyak keresztrefeszítése. És hogy 
ez könnyebb legyen, más, megengedett vágyak keresztrefeszítése 
is. 

Negyedik szeg: Az adódó szenvedések vállalása, sőt önkéntes 
vezeklés a magam és mások bűnei miatt, hogy így a magam szen
vedését hozzátegyem Jézuséihoz. 

"Aki nekem kíván szolgálni, engem kövessen, s ahol én vagyok, 
ott lesz az én szolgám is. Aki nekem szolgál, megtiszteli azt az 
Atya." Kövessük Jézust a keresztúton, legyünk vele együtt a 
szenvedésben, és vele leszünk az Atya dicsőségében. 
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C) 

l. "Ne gondoljatok a múltra, sa régi dolgokat ne nézzétek!" 
(Iz 43,18) 

Idős emberek nem jól teszik, ha már csak emlékeiknek és ern
lékeikből élnek. Van még nekik is életfeladatuk, Istentől kapott 
hivatásuk. 

Főhivatás: Átadni azt az életbölcsességet, amelyet semmiféle 
tanulással nem lehet megszerezni, csa:k sok évtized tapasztalata 
hozza meg. A:ki szereti övéit, nem viszi sírba tapasztalatait, ha
nem bőkezűerr adja tovább. 

Es ha nem fogadják el, nem igénylik? Talán az átadás módjá
ban van hiba. Talán azért nem látják meg a bölcsességet az idő
sebb szavában, mert rossz a csomagolás: Zsörtölődés, gáncsosko
dás, sértődöttség, haszontalan bírálgatás, lekeZJelés. Tanácsot leg
jobb úgy adni, hogy észre se vegyék. Pl. ügyesen mesélgetve. 
Nem szabad türelmetlennek lenni, megsértődni, ha nem minden 
szavunkat fogadják meg. Nem szabad állandóan, mindeo kicsi
ségbe beleszólni. A:ki folyton taná<:sot ad, sőt dirigál, mindent 
jobban tud, akinek semmi sem jó, azt nem bölcs tanácsadónak, 
hanem kellemetlen gáncsoskodónak tekintik. Nagyon ritkán, csak 
ígazán fontos dologban kell szólni, akkor talán odafigyelnek. 
Gondosan meg kell választani az alkalmat is. 

Van más hivatása is az időseknek: Hogy bizakodást árasszanak, 
bátorítsanak A fiatalok idegeskedését, letöréseit, panaszkodást, 
türelmetlenségét ne tetézzék sopánkodássaL Inkább teremtsenek 
bizakodó légkört nyugodtságukkal, reménykedő magatartásukkal. 

Aztán az idősek legyenek a családban a béke angyalai. Nehogy 
összeugrasszák a fiatalokat, úgyis ők isszák meg a levét. Az se 
jusson eszükbe, hogy saját perpatvaraikba belevonják a fiatalo
kat, és például eltiltsák gyerm~keiket más gyerekektől, mert azok 
szüleivel haragban vannak. A békét és szeretetet szeressék, ápol
ják. 

Ha az idős ember megpróbálja betölteni hivatását, számíthat 
rá, hogy szebb lesz az élete. Mert megszeretik, és ő maga érezni 
fogja, hogy nem felesleges. Es megszereti az Isten. 
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2. "Erte mindent szemétnek tekintek." (Fil 3,8) 

Vajon ténylegszeméta világ? Vajon minden tudomány vesz
teség csak? Mint ahogyan a Szentírás Bölcse mondja: "Minden 
csak hiúság, mi haszna az embernek minden vesződségéből"? Hát 
ilyenkiábrándult, életidegen, pesszimista volt Szent Pál, és ilyen
nek akar bennünket Jézus? 

Valóban szemét a világ, hiábavciló hiúság minden, ha nincs 
benne Krisztus. Ha önmagában zárt világnak tekintem a földi 
létet, mely a porráválásban végződik. Ha csak földi vergődésnek 
nézem életemet, akkor valóban semmi, semmit hajszoló semmi
véválás. 

Csakhogy a világot, az életet megszentelte, magasabb régióba, 
Isten világába emelte Jézus. O emberré lett, és keresztjével kiér
demelte, hogy mi istenivé lehessünk. 

Tehát: Szemét minden földi öröm, ha végső célnak tekintem, 
és úgy hajszolom. De egyáltalán nem szemét, ha Isten szereteté
nek bizonyságát látom minden örömben, ha hálával élvezem, Jé
zus Lelkével. A földi örömök önmagukban üresek, unalmassá 
válók, de sohasem lehet unalmas, ha azt mondják nekem: Szeret 
az Isten. 

A földi hajsza, törtetés szintén hiábavalóság, de csak addig, 
amíg rá nem döbbenünk a munka valódi céljára: Hogy munka
társai legyünk Istennek, hogy megvalósítsuk az ő országát, hogy 
megbizonyítsuk szeretetünket, hogy a kicsiben hűnek találtatván 
elnyerjük a Mindent. 

Hiábavalóság a földi élet, ha csak körforgás és börtön, melyből 
nincs kiút. De gyooyörű a földi élet, ha az találkozás Jézussal, 
ismerkedés, összemelegedés, szeretetviszony kialakulása Jézus
sal, és ha a végén vár a boldog beteljesedés, az örök nász Istennel. 

"Ne gondoljatok a múltra, sa régi dolgokat ne nézzétek. fme, 
én újat cselekszem." (Iz 43,18-19) A föld és a földi élet, mely 
önmagában "veszteség és szemét", már "rég dolog, múlt". A meg
váltás óta ez a földi lét "új", Jézus által megszentelt valami. Elő
csarnoka a mennynek, előkészítő melegágya az üdvösségnek. 

3. "Futok a kitűzött cél felé" (Fil 3, 14) 

"Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért." Es én? 
:F:letem futás Isten kitárt karjai felé? Vagy inkább süppedés az 
életem a bűn mocsarába? 

"A halogatás végzetes lehet." Gyakran halljuk ezt orvosoktól. 
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Ma Isten üzeni nekünk. A gyónás halogatása végzetes lehet. Mert 
a bűn olyan, mint a rozsda, lassan de biztosan tönkreteszi a lelket. 
Es nem lokalizálódik. Az egyik bűn hozza maga után a másikat. 
Előbb-utóbb kiszívják a lélekből a hitet is. A bűn egyre mélyebb
re eszi magát, egyre megrögzöttebb szokás lesz. Ma még imádko
zol, templomba jársz, de lassan ezek is elmaradnak. Ez a bűn lo
gikája. A rozsdás edényről, a megtámadott fogról sohasem lehet 
tudni, mikor lyukad ki. A bűnös lélekről sem, mikor szakad el 
végleg Istenétől. Aki bűnben él, és nem akar felkelni, az vállalja 
a kárhozatot. 

Kellemetlen gyónni? De bűnvallomást úgysem lehet elkerülni. 
Istent nem lehet kikerülni. Egyszer úgyis eléje kell állni, és ak
kor elhangzik a kérdés: Bűnösnek érzed magad? Akkor hazudni 
nem lehet. Bűnvallomást kell tenni. De akkor már nem lehet hoz
zátenni: Bánom, bocsáss meg, Istenem! Az után a bűnbevallás 
után nem jöhet feloldozás, csak elmarasztaló ítélet. Most még le
hetne bocsánatot kérni és kapni. Es a megbocsátott bűnöket nem 
kell megvallani az ítéleten, mert azokat háta mögé dobja, elfe
lejti az úr. 

Vagy majd csak életed végén akarsz gyónni, halálos ágyon? De 
ki ígérte meg, hogy lesz rá mód, alkalom, idő, hogy lesz egyálta
lán halálos ágy? Ennél nagyobb kockázat nincs, és ennél bizony
talanabb sem. De ha sikerül is, életed végén egy roncsot akarsz 
átnyújtani Istennek? Amenny csak a tökéleteseké. Nem remél
heted, hogy az ilyen utolsó pillanatban elvégzett gyónás tökéle
tessé tesz. Az csak utána jön, a purgatóriumban. Szent Tamás 
szerint pedig annak legkisebb szenvedése is nagyobb a föld leg
nagyobb kínjánáL Nem lenne okosabb ezt elkerülni? 

Rettenetes az ítélő Isten kezébe esni. J o bb adamenekülni az 
irgalmas Istenhez. Megtalálhatarn a gyóntatószékben. Aztán meg
szabadul va lelkem terhétől, futhatok "a kitűzött cél felé, az égi 
hivatás jutalmáért", a tárt karokkal váró Atya felé. 

4. "A szenvedésben is vállalja vele a közösséget" (Fil3,10) 

Erthetetlen, hogyan tudnak jó kereszténynek látszó emberek 
a szenvedésben annyira zúgolódni, Istent hibáztatni, sőt hitet
lenné válni. Eppen úgy nem képesek megérteni a szenvedést, mint 
az apostolok annakidején, a Szentlélek eljövetele előtt. 

Hozzájárul ehhez minden bizonnyal az önelégültség, a farizeu
sok bűne: En jó vagyok, elismerést érdemlek Istentől. De még 
több benne a lelki vakság, mert hiszen Jézus beszéde világos volt. 
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Soha nem ígérte, hogy megment bennünket a szenvedéstől, ezt 
az igazaknak sem ígérte meg. Hosszan lehetne idézni Urunk sza
vait. Ismerjük őket. És az "elméletet" igazolja a szentek élete. 
Még a Szűzanyával sem kivételezett Isten, Fájdalmas Anya volt. 

A szenvedés talán még az imádságnál is szarosabb kapcsolatba 
hoz Atyánkkal. Kikényszeríti a színvallást arról, van-e hitem, bi
zalmam, szeretetem. A szenvedés személyes találkozás Istennel. 
Hogy mi lesz belőle, tőlem függ. Mert lehet szakítás Istennel, de 
lehet egészen szaros egymásratalálás is. A szenvedésben csap leg
magasabbra a kölcsönös szeretet Isten és ember között. 

A bűn áthághatatlan szakadékat hozott létre ég és föld között. 
Egyetlen hidat adott ezen át Isten, a keresztet. Ember ezen vál
toztatni nem tud. Legjobb Istenben bízó szívvel rálépni a kereszt 
királyi útjára. 
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VIRÁGVASÁRNAP 

II. TEOLOGIA 

Jézus megváltói szenvedésénél általában két szempontot szak
tunk kihangsúlyozni: a szenvedések kegyetlenségét és Jézus ön
feláldozó szeretetét. Kevés figyelmet szentelünk viszont arra a 
tényre, hogy Jézust halálra ítélték, hogy Jézus vádlottként halt 
meg. 

A megvádolt Jézus 

Az evangélisták beszámolóiból kitűnik, hogy a vádak koholtak 
voltak Jézus ellen. Ezzel a megállapítással napirendre is szak
tunk témi Jézus megvádoltatása felett, legfeljebb Jézus aláza
tára reflektálunk, mellyel eltűrte e koholmányokat. Pedig érde
kes maga a tény, hogy a zsidó vezetőknek vádjaik voltak Jézus 
ellen. Nem azok a vádak, amelyeket a tárgyaláson felhoztak, ha
nem azok a vádak, amelyeket magukban megfogalmaztak, és ame
lyeket igazaknak éreztek. Szent János evangéliuma bepillantást 
enged azokba a heves tárgyalásokba, amelyek a zsidó vezetők 
között folytak még jóval Jézus pere előtt, és amelyeken maguk 
előtt akarták tisztázni Jézus esetét. Mi túlságosan hozzászoktunk 
ahhoz, hogy Jézus teljesen bűntelen, ártatlan, és számunkra vi
lágos, hogy ellenfeleinek nem volt igazuk. A kortársak előtt azon
ban nem volt ennyire világos a helyzet, sokak bizonytalanok vol
tak Jézus megítélésében, másoknak pedig kifogásaik v.oltak J é
zus viselkedésére vonatkozóan. 

A vádak nagyjából a következőkben foglalhatók össze. l. Ha 
Jézus valóban a Messiás, akkor nem viselkedik úgy, mint az a 
Messiástól elvárható_. Nem teljesíti kielégítően feladatát. Idetar
tozik nemcsak a politikai feladat, amit a zsidók tőle elvártak, ha
nem általában a földi boldogság biztosítása. 2. Ha Jézus nem a 
Messiás, akkor többet követel magának, mint ami neki megjár. 
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Tekintetbe véve az akkori társadalmi körülményeket és törvénye
ket, különösképpen súlyosnak tűnik az ő kiemelkedése isteni 
küldetés nélkül. 

A megvádolt Isten 

Mi, keresztények a pogányok többistenhitét annyira abszurd
nak érezzük, hogy nem is nagyon értjük, hogyan hihettek több 
isten létezésében. Olyan isten, amelyik nem abszolút, amelyik 
osztozik istenségben másokkal, önmagában ellentmondás. Nem 
csoda, hogy már a pogány bölcselők is rájöttek az egyetlen, szel
lemi Isten létezésére. Az egyistenhit teljesen logikus, és mégis 
az értelem számára egészen új problémákat rejteget. 

A problémák tulajdonképpen a te<emtésből és gondviselésből 
adódnak. A bölcseleti megfontolás egy tökéletes, jó Istenre mutat, 
a világ ezzel szemben egy "rossz" Istent tükröz. Ha megeléged
nénk egy teoretikus válassza!, a bűnbeesés, a megváltás hangoz
tatásával, az csupán azt mutatná, hogy még nem ismerjük eléggé 
a világban levő rosszat. Itt van mindjárt az ember "félresikerült
sége". Miért alkotta Isten az embert olyan ügyesnek és okosnak 
egyrészt, hogy a tudomány bámulatos vívmányait létrehozza, és 
olyan ostobának másrészt, hogy saját célját és üdvösségét alig 
ismeri fel? Az is keserves kérdés, hogy Isten miért olyan passzív? 
Elnézi milliók gyötrődését egy zsarnok uralma alatt. Eltűri, hogy 
ártatlan gyerekek a sexuális üzletnek fogyasztóivá, vagy árucik
keivé váljanak. Az abortusok és háborús gyilkosságok ezrei foly
nak le szeme láttára. Kinyilatkoztatást adott és Egyházat alapí
tott, de megengedi, hogy a kinyilatkoztatást kétkedő és gúnyo
lódó emberek ízekre szedjék, és hogy Egyháza mindig újból meg
botránkozásra adjon okot. 

Amint látjuk, ezek a vádak ugyanabba a csoportba tartoznak, 
amelybe a Jézus ellen felhozott vádak egy részét is sorolhatjuk: 
csalódtunk Istenben. Többet vártunk tőle. 

De ugyanúgy érik Istent a másikfajta vádak is. Ha Isten nem 
olyan nagyszerű, mint ahogy kezdetben hittük, akkor viszont túl
ságosan sokat követel tőlünk. Ha ő nem tudott sokat nyújtani 
nekünk, akkor nem várhatja, hogy mi mindenünket neki adjuk. 
Akkor elégedjék meg azzal, ha utolsó óránkban egy fohászt kül
dünk hozzá. 

Ezek a vádak éppen olyan élénkek, mint a Jézus ellen felhozot
tak. Éppenúgy az emberek mélyén háborognak, mint amazok. 
Talán nem fogalmazódnak meg világos mondatokban, de annál 
elevenebben hatnak felkavart, megkínzott érzésvilágunkban. 
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Jézus hallgatása 

Az evangélisták beszámolója szerint Jézus a vádak ellen nem 
védekezett. Nem magyarázkodott, nem igazolta magát, hanem 
hallgatott. Vádlói a szívükből beszéltek, saját csalódottságuk, 
elkeseredettségük ömlött ki a vádakban. Igazuk volt, és éppen 
ezért nem volt igazuk! A sötétbe borult Jézus a saját belső sötét
ségük kivetítése volt. Es ugyanez a helyzet a mai ember vádjai
val Isten ellen. A közönyös, kegyetlen, vagy tehetetlen Isten -
nem más, mint ami megkínzott fantáziánk terméke, sötét óráink
nak produktuma. Ez nem az igaz Isten, hanem egy, az ember ké-
pére teremtett bálvány. 

A saját megzavart gondolataik szerinti Jézust a zsidó vezetők 
méltónak találták a halálra. Ugyanígy baj az, hami is az Istenről 
saját magunk alkotta képet hordozunk. Sok esetben az ateizmus
ba vezet az a bálványkép, amelyet az igaz Isten helyett tisztelünk. 
Ez az az istenkép, amelytől jobb szabadulni, amely "méltó a ha
lálra". 

Jézus hallgatott. N em megvetés ből, nem is alázatbóL Ezek az 
emberek csalónak nevezték, mert saját maguk csalódottak voltak. 
Ezek a vádak kihívás voltak Jézus felé. Es Jézus hallgat, hogy 
meghalhasson értük. Hogy részt vegyen az ő kínlódásukban, hogy 
testvérük legyen a csalódásban. Nemsokára az ő ajkát is el fogja 
hagyni a panasz: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jézus 
hallgat, mert ő az igaz Isten, aki csak jó és szent tud lenni. 

Jézus pere arra figyelmeztet, hogy Istenről csak becsületesen 
szabad gondolkoznunk Akkor is, amikor Istennel szemben kifo
gásaink vannak, akkor is, amikor hallgat a mi vádaskodásunkra, 
akkor is tudnunk kell: Isten nem a mi szegényes lelkünk vissz
fénye, hanem az örökké szent Isten. 
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III. HOMÍLIA VAZLATOK 

l. Miért sírt Jézus? 

Jézus a virágvasárnapi ünneplés tetőpontján sírva fakadt. Mert 
előre látta az ünneplő város pusztulását. Jeruzsálem elpusztult, 
mert csak ünnepelni tudott, de érteni és szeretni nem. Pedig Isten 
csak ezzel elégszik meg. Az érteni akaró, alázatos hittel és azzal 
a szeretettel, amely mindent vállal, és amely erre a szeretetre 
teszi életét. 

Jézus elvárja az ünneplést. Virágvasárnap maga mondta a fa
rizeusoknak. De az ünneplés nem lehet öncélú. Arra kell, hogy 
kifejezzük vele hitünket, ragaszkodásunkat, és hogy megerősít
sen bennünket hűségünkben, amellyel egész életünket feltétel 
nélkül felajánljuk, és oda is adjuk. Elgondolkozhatnánk ezen a 
húsvéti ünnepek küszöbén. Nehogy mi is csak ünnepelni tudjunk, 
de érteni és szeretni, áldozatot hozni nem. 

Az apostolokban az ünneplésen túl megvolt az igazi jószándék: 
Menjünk, és haljunk meg vele. De ez csak jószándék maradt. Mert 
nem tették, amit kellett volna: Virrasszatok és imádkozzatok! 
A mindenen keresztül való kitartás Isten ajándéka. Kérni kell. 
Oly sokszor és oly buzgón, hogy még virrasztani is kell néha mi
atta. 

Húsvéti ünneplésünk tetőpontján nehogy sírnia kelljen miat
tunk is Jézusnak! 

2. Ismerd fel Uradat látogatásának idején! 

Nagy baj a süketség és a vakság, de még nagyobb a lelki süket
ség és vakság. Ebben szenvedett Jeruzsálem virágvasárnap. Nem 
ismerte fel Jézusban az Eljövendőt, még kevésbé az Isten Fiát. 
Hangjában nem hallotta meg Isten szavát. Nem jött rá, hogy Isten 
látogatta meg. Süket és vak volt a lelke. Megölte Jézust. 

Nemcsak Jeruzsálemet látogatta meg Jézus, felkeres minden 
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lelket. Nem is egyszer. Minden ember életében van több pillanat, 
mikor nagyon közel kerül Istenhez. Lelkében hallhatná szavát, 
ha felismer:né, hogy ez az ő hangja. Sajnos, gyakran előfordul, 
hogy mi sem ismerjük fel látogatásának idejét, vakok és süketek 
vagyunk. 

Lehet Urunk látogatása lelki gyönyörűség, felemelkedés, ujjon
gás, mondjuk prédikáció hatására, búcsújáráson, imában stb. 
Ilyenkor ujjongunk, mint annakidején Jeruzsálem. De lehet, hogy 
Jézus sír ilyenkor, mert látja, hogy csak futó élvezetünk lett be
lőle, semmi más. Pár napra rá jön megint az istengyilkosság, a 
súlyos bűn. Ha jót akarok, ki kell használnom a kegyelemnek eze
ket az édes pillanatait. Meg kell ragadnom Isten kezét, újra át 
kell gondolnom életemet, kérni a világosságot, erőt, Isten tetszé
sének beteljesülését magamban. 

De lehetnek Isten látogatásai a sorscsapások is. Rádöbbenhet
nék ilyenkor, hogy figyelmeztetni akar az Úr. Hogy por és hamu 
itt minden, nem érdemes csupán a földiekre rátennem az élete
met. 

Jeruzsálem vallásos volt, de nem törődött a kegyelem pillana
taival, nem törődött azzal, hogy Isten szólni akar hozzá. El volt 
telve a maga gondolataival, csak azzal törődött, amit ő maga akar 
mondani Istennek. Az érdekelte, amit ő vár az úrtól, az már nem, 
hogy az Úr is akarhat valamit tőle. Örök intés ez minden kor val
lásos embereinek. Imádkozzunk teljes szívvel, de ne süketen és 
vakon. Engedjük szóhoz jutni Istent, figyeljünk szavára, nehogy 
miattunk is sírjon Jézus. 

3. "Megnyitotta az úr fülemet." (Iz 50,5) 

"Engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." 
Az én utam is csak ez lehet, az engedelmesség. Miben kell enge
delmeskednem? Könnyű lenne ráfeleini: Meg kell tartanom Isten 
és az egyház parancsait. Ez általánosságban véve igaz. Mégsem 
ilyen egyszerű a dolog. A parancsok ismerete még nem mondja 
meg, itt és most mit kíván tőlem Atyám. 

Példa erre Jézus élete. Engedelmeskedett a halál elvállalásáig. 
De mikor jött el ennek ideje? Jézus nem kereste a halált. Meg 
akarták őt ölni többször is, el akarták fogni többször is. De ő nagy
csütörtök éjszakájáig mindig kitért a halál elől. Elrejtőzött, nem 
ment fel Jeruzsálembe, csodásan "átment közöttük". Csak mikor 
eljött az órája, akkor vállalta a kereszthalált. Nem csapdába esett. 
Előre megmondta, mi vár rá Jeruzsálemben, mégis odament. Hon-
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nét tudta, mikor és hol kell bemutatnia életáldozatát? Nem lenne 
elég egyszerűen isteni mip.dentudására hivatkozni. Isten minden
kivel közli valamiképpen, és minden esetben, hogy itt és most 
mit vár tőle. Aki kívánesi rá, mindig megérti Isten akaratát. "Reg
gelenkint figyelmessé teszi, minden reggel figyelmessé teszi füle
met, hogy hallgassam őt, mint mesteremet. Megnyitotta az úr 
Isten fülemet, én pedig nem elleneztem, meg nem hátráltam." 

Figyelnem kell az igehirdetésre, hogy tudjam, mi általában 
Isten akarata. De figyelnem kell a Szentlélekre is, aki személye
sen adja tudtomra, itt és most mit kíván tőlem. Vagyis az imában 
nemcsak beszélnem kell, de kérnem is kell az Urat, szóljon, irá
nyítson, vezessen. Es figyelnem kell a belső szóra. Fel kell aján
lanom készségemet. Aki alkalmat ád Istennek, azt személyesen 
vezeti Lelke által. Aki valóban tudni akarja, mit kíván tőle Isten, 
az tudni fogja. 

Nap nap után alázattal kell kérnem, hogy ne a magam emberi 
okossága és ösztönei vezessenek, ne vigyen magával az ár, hanem 
a Szentlélek vezessen és erősítsen. 

4. A húsvéti Bárány 

Az utolsó vacsora nem egyszerű búcsúlakoma volt. Jellegemiatt 
(húsvéti vacsora) jelképe Jézus legszemélyesebb titkának. "Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre." Vagyis Jézus a húsvéti bá
rány helyére akart lépni, ő lett az Isten báránya. 

A húsvéti vacsora ősi szokás volt a zsidóknál, annak emlékére, 
hogy az Úr, aSzövetség Istene kivezette őket Egyiptom földjéről, 
hogy bevezesse őket az Ígéret földjére. Bárányvacsora volt ez, 
mert kivonulás éjszakáján is bárányt ettek isteni parancsra, és 
akkor a bárány vére megmentette elsőszülöttjeiket a halál angya
lának öldöklésétőL 

Jézus azzal, hogy húsvéti bárányvacsorával búcsúzott aposto
laitó!, és azzal, amit ott tett, felfedte lényének nagy titkát, hogy 
ő az Isten húsvéti Báránya. Az ő halála által szabadulunk a "sö
tétség országából", hogy elinduihassunk az Ígéret földje felé, Is
ten országába, hiszen Jézus áldozata által a Sátán foglyaiból Isten 
népévé lettünk. Jézus vére, mint Isten húsvéti Bárányának vére, 
megmentett bennünket a lélek halálától, sőt végkifejletében a 
testi haláltól is. 

Jézus parancsára mi keresztények tovább folytatjuk a zsidók 
húsvéti lakomáját, de másképpen és más tartalommal. Ami Bá
rányunk a kenyér és bor színében megjelenő Jézus. A lakomát, 
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amelyet nem évente egyszer, hanem minden nap megülünk, az 
ő emlékezetére kell végeznünk. Az ő halálát és feltámadását kell 
a misében ünnepelnünk, mely egyúttal ami halálunk is a bűnnek, 
ami feltámadásunk is az isteni életre. 

A zsidók húsvéti yacsorája emlékeztető hálavacsora volt. Ez a 
szentmise is: Emlékeztető és a hála áldozata. 

5. Tanulj imádkozni Jézustól! 

Jézus megígérte, hogy Istennél meghallgatásra találunk. Ezt 
azonban nem szabad naiv-automatikusan elképzelnünk. Jó példa 
erre, hogyan hallgatta meg az Atya magát Jézust az Olajfák he
gyén. 

Jézus azt kérte, ne kelljen kiinnia a szenvedés kelyhét. Ki kel
lett innia, tehát látszólag nem nyert meghallgatást. Biztosan nem 
azért, mert nem jól imádkozott. Ki tudna tökéletesebben imád
kozni Jézusnál? 

Csak felületesen lehet azt gondolni, hogy nem hallgatta meg 
az Atya. Valójában igen. A szenvedést nem kerülhette el, mert 
ez kellett ahhoz, hogy az Atya akarata szerint bemehessen or
szágába, vagyis országa legyen a megváltottakbóL Nálunk is sok
szor csak úgy lehetne szó a szenvedések elmaradásáról, hogy nem 
juthatunk be Isten országába. Ezt mégsem akarhatjuk. Mindenki 
alapvetően a legnagyobb célt akarja, még ha ez nem is mindig 
tudatos, vagy nem is látjuk mindig az összefüggéseket. 

Jézus az ima nyomán átalakult, ebben állt meghallgattatása. 
Emberi akarata felnőtt Isten akaratához. Első imája: Ha lehet
séges ... Később: Ha el nem múlhatik ... Végül a kardot rántó 
Péterhez: A poharat, amelyet Atyám adott, ne igyam-e ki? 

A teljes belenyugvás, vállalás kegyeimén kívül Isten még meg 
is édesítette a keserű poharat vigasztalásra küldött angyala által. 
Ami pedig a legfontosabb, szenvedése olyan gyümölcsöt hozott, 
amely messze meghaladja kínjainak nagyságát. 

Jézus három apostolát is virrasztó imádságra szólította fel. 
Nem azért, hogy megszabaduljanak a veszedelemtől, hanem hogy 
kísértésbe ne essenek, a testük gyengesége el ne vegye lelkük 
készségét. Olyan imádságra buzdította tehát őket, és bennünket 
is, amelynek eszébe sem jut a saját akaratát ráerőszakolni Isten
re, hanem amely azt kéri, hogy Isten akaratát minél tökéleteseb
ben teljesítsük. Ez az imádság lelke. A másfajta kérés nem ima, 
hanem üres követelőzés. 
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6. Vigasztalás a haláltusában 

Az Atya vigasztalást, erőt küldött angyala által Fiának halál
tusájában. Ezt a vigasztalást, erősítést küldi el minden halálosan 
beteg gyermekének papjai által a szentkenet szentségében. 

A szentkenet ahhoz segít hozzá, hogy halálunk minél inkább 
hasonlítson Jézus halálához. Hatásai: 

Enyhíti a gyötrelmeket, mint Jézuséit az angyal. 
Megnyugvást ad. "Ha el nem múlhatik a pohár, legyen meg 

a te akaratod!" 
Erőt ad mindazzal szemben, ami akadályozza a végső beérést. 

Megadja a végső vezeklés lelkületét. 
Azzal szemben, amit el kell hagyni, előtérbe hozza azt, ami 

ránk vár, a mennyet. 
Erősíti a feltámadás hitét és reményét. 
Megszabadít a bűntől és annak gyökereitől. 
U gye, sem magadat, sem szeretteidet nem akarod megfosztani 

ezektől a nagy jótéteményektől? Ha már a halált nem tudjuk 
megakadályozni, legalább legyenkönnyű Jézusban. 

7. Te is el akarsz menni? 

Sokan elhagyták Jézust a kafarnaumi "kemény beszéd" al
kalmával. Még többen nagypénteken. Ez az elhagyás folytató
dik a világ végéig. Ugyanebből a két okból. 

Ti is el akartok menni? Uram, hová? Ki pótolhat téged? 
Jézus ment a maga útján, függetlenül attól, hányan követték 

őt. ő tudta, hogy ez az egyetlen út, ha keskeny is, ha meredek is, 
ha a legszűkebb kapun kell is átmenni. 

Boldog, aki a "kemény beszédek" és a nagypéntek ellenére is 
hűséges marad. 

8. A vezeklés szelleme 

Mirrával kevert bort nyújtottak Jézusnak, hogy elkábuljon, és 
oe érezze teljes borzalmában a kínokat. Nem fogadta el. Utolsó 
cseppjéig ki akarta inni a kelyhet, amelyet Atyja nyújtott neki. 
Hallunk manapság is olyan emberekről, akik a legnagyobb kínok 
között sem fogadnak el fájdalomcsillapítót. El bennük a vezeklés 
szelleme. 

Miért a vezeklés? Mert ez legfrappánsabb kimutatása engesz-
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telni akaró szeretetünknek. A szeretet döntő bizonyítéka az ön
ként vállalt szenvedés. Ezzel a bizonyított szeretettel akarjuk 
jóvátenni azt a sok bűnt, amely bántotta a Végtelen Szeretetet. 
Nemcsak a magunk bűneit, hanem mindenkiét. Aki szeret, az 
nemcsak azért bánkódik, hogy ő bántotta Urát, és most "mi lesz 
vele", tehát igyekszik jóvátenni. Aki szeret, az csak azt látja, hogy 
fájdalmat okoztak annak, akit szeret, és enyhíteni akarja azt. 
Nem a szenvedés a lényeg, hanem a szeretet, amelyet a szenve
dés,sellehet legjobban kimutatni. 

A vezeklés nem a buzgó lelkek kivételes, "ad libitum" csele
kedete. A vezeklés minden keresztény kötelessége. Mert Jézus 
szellemének leglényegéhez tartozik, márpedig bennünk Jézus 
Lelkének kell élnie. Enélkül nincs üdvösség. Tehát aki nem akar 
engesztelni, nem üdvözülhet. 

Az egyház külön napot is jelölt ki a kötelező vezeklésre: A pén
teket. Legyen valóban a vezeklés napja, együtt Jézussal, együtt 
az egyházzal, együtt testvéreimmeL 

9. Nincs kivétel 

A Passio emlékeztessen: Aki utánam akar jönni ... Nincs más 
út. Jézus az Olajfák hegyén me.ntette apostolait. "Hagyjátok eze
ket elmenni." De nem végleg és egészen akarta megkimélni őket 
a szenvedéstől. Csak akkor még nem jött el az ő idejük. Később, 
nagyon hamarosan, nekik is végig kellett járniok a keresztutat. 
Mindenki így van vele. Nem lehet feltalálni a szenvedés, kereszt
hordozás nélküli keresztény életet. 

Talán jobban rádöbbenek ennek valóságára, ha Máriára gon
dolok. Vele igazán mindenben kivételezett Isten. Megóvta az ere
deti bűntől, anyaságához nem kellett elveszítenie szüzességét, 
testével vette fel a mennybe, és ami a legnagyobb: Istenanya 
volt. Mégis Fájdalmas Anyává kellett lennie. Ebben még vele sem 
tett kivételt Isten. Neki is hasonlóvá kellett vál:nia Fiához, a Fáj
dalmak Emberéhez. És ki lehet kivétel, ha ő sem volt? 

V ele együtt kell szenvednünk, ha vele együtt akarunk meg
dicsőülni. Csak aki Jézussal van a keresztúton, az lehet majd 
vele a mennyben. Minden ezen fordul meg. Hogy megértem-e, 
vállalom -e, végigcsinálom-e. 

Fájdalmas Anya, állj mellettem is, mint Szent Fiad mellett! 
Te nem visszatartottad Fiadat a sze:nvedés vállalásától, hanem 
segítetted. Segíts engem is, hogy méltó legyek Fiadhoz l 
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10. Mit prédikál a Feszület? 

Jézus vérbefagyott, meggyötört teste szól hozzánk: 
fgy gyűlöli Isten a bűnt. Fiát is összetörte, midőn bűnné lett 

értünk. Kegyetlen az úr? Nem, csak tudja, mi a bűn. Engem is 
összetör, ha bennem találja, ha lényegemmé vált a bűn. "Maga
tokon, fiaitokon sírjatok!" A zöldellő ágat sem kímélte, midőn az 
magán hordta a bűnt. Mi lesz a száraz ággal? (Jézus a magára 
vállalt bűn ellenére is zöldellő ág maradt, mert megmaradt ben
ne a kegyelem. E:n száraz ág vagyok, ha megölte bennem a ke
gyelmet a bűn.) 

Ennyire szeret téged Isten! Nem téged akar eltiporni, csak a 
bűnt. Azért halt meg érted Isten Fia, hogy kidobhasd magadból 
a bűnt, megszabadulhass tőle az irgalom szentségében. Csak ha 
ragaszkodsz bűnödhöz, ha összenősz vele, akkor tipor el téged is, 
bűneiddel együtt. Tagadd meg bűneidet a bánatban, dobd ki ma
gadból a gyóntatószékben, hogy tőled elválasztva tiporhassa össze 
az Úr! 

ll. Keresztények, sírjatok! 

Könnyű lenne mondani: Miféle keresztény az, miféle ember 
az, aki nem tud sírni Jézus szenvedésein? Csakhogy nagyon sok 
vallását gyakorló keresztény nem tud. De valóban, milyen ke
resztények ezek? 

A könnyek nem a lényeg. A könnyek az érzelmek kifejezői. 
Az érzelmeknek parancsolni pedig nem mindig lehet, sőt irányít
gatni sem mindig hagyják magukat. A lényeg különben az aka
ratban van. Aki belső döntésében, külső viselkedésében egy akar 
lenni Jézussal, attól nem fogja számonkérni a könnyeket. Legfel
jebb azt lehet még mondani, hogy az eleven hit, az őszinte szere
tet, ha nem is "megrendelésre", de némelykor mégiscsak kicsal
ja a legférfiasabb férfi szeméből is a könnyeket, az együttérzés és 
a bánat könnyeit (az én bűneim miatt is szenvedett). Akinek soha
sincs sírhatnékja a szenvedő Jézusra gondolván, az azért vizs
gálja meg hitét és szeretetét. 

Az érzelmek, a könnyek hiánya tehát nem jele a gonoszságnak, 
a szeretethiánynak, az elvetettségnek. De azért a mindig "hide
gen" maradó ember jól teszi, ha élőbb hitet kér a Szentlélektől. 
Viszont a könnyek még nem bizonyítói a tökéletességnek. Lehet 
a sírás a szívbaj vagy az idegrendszer gyengeségének, érzékeny-
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ségének jele is. A Jézus szenvedésein való sírnitudás tehát nem 
ok az öntetszelgésre vagy önelégültségre. 

Különben az egyház nem is a részvétet, sőt nem is a bánat 
könnyeit akarja elsősorban tőlünk a nagyhéten. Ezt mutatja, 
hogy a lila és fekete színek helyett a vörös tűnt felliturgiánkban. 
A vértanú szentek halálának évfordulóján eddig is vörös mise
ruhát használtunk, nem feketét. Ezzel akartuk kifejezni, hogy 
haláluk diadalmas halál volt, hiszen a mennyet nyitotta meg szá
mukra. Mennyivel inkább áll ez Jézus halálára. Az ő halála az 
igazán diadalmas halál. Hogy Jézus nagypénteken kínhalált szen
vedett, az nem azt jelenti, hogy a halál sötét árnya még az Istent 
is elérte. Jézus halála a halál halálát jelenti, a dicsőséges feltáma
dás nyitányát. Ha a vértanúk vége diadalmas halál, a diadal ebben 
is Jézusé, aki halálával egyszer s mindenkorra legyőzte a halált. 

A vörös miseruha nem jelenti, hogy nem lehet vagy nem illik 
már sírni Jézus szenvedésein, vagy hogy nem kell már bűnbá
natot tartani. Annyit jelent, hogy bármennyire fájdalmas is szá
munkra, hogy Jézust megkínozták, a nagyhét mégis alapvetően 
a diadal, a dicsőség hete, mert az üdvösség nyitánya. 
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HÚSVÉTVASÁRNAP 

L SZENTÍRAS 

L OLVASMÁNY (ApCsel 10,34a+37-43): "Ama napokban 
Péter így kezdte beszédét: Ti tudjátok, mik történtek a Já
nostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Ju
deában. Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust a Szent
lélekkel és hatalommal. S ő, ahol csak járt, jót tett, meggyó
gyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az 
Isten. Mi tanúi vagyunk mindennek, amit csak Judea egész 
területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre 
feszítették, de harmad nap feltámasztotta az Isten és látható 
alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem az 
Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk 
és ittunk vele halálából való feltámadása után. Megparan
csolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy 
ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. A prófé
ták mind tanúságot tesznek, hogy aki hisz benne, elnyeri ne
vében a bűnei bocsánatát." 

Péter beszéde nagyon emlékeztet Márk evangéliumára, ami 
természetes is: Jézusnak a J or dán ban tört én t keresztelkedésé
vel kezdi összefoglaló ismertetését és a pogányokra való tekin
tettel nem a messiási jövendölések beteljesedésére helyezi a 
hangsúlyt, hanem jótékonyságát emeli ki (Euergetés: az istenített 
uralkodók gyakori jelzője), valamint az ördögűzéseket. Ezekből 
tűnik ki, hogy hatalmasabb a démonoknál, valóban Isten ereje 
van vele, nem hiába kente fel őt az Isten Szentlélekkel. Péter 
személyesen is tanúskodik Jézus feltámadásáról, melynek az 
örömhírben központi szerepe van. Jézus mindenkinek: zsidónak 
és pogánynak egyaránt megadja bűnei bocsánatát, csak hinni 
kell benne. 

133 



II. OLVASMÁNY (Kol 3,1-4): "Testvérek, ha Krisztussal 
feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az 
Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a 
földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal el van 
rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk meg
jelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen." 

Akik megkeresztelkedtek, azok Krisztussal feltámadtak és 
tulajdonképpen az égben vannak. Ennek megfelelően kell életü
ket is alakítaniuk. Ha egy rabnak tudomására jut, hogy egy hét 
múlva szabadul, vagy akár hosszabb idő múlva is, de életfogytig
lani büntetése közelesen lejár, akkor már a szabad életre kezd 
berendezkedni, tervei arra irányulnak, hogyan is tud beleillesz
kedni megint a polgári életbe. Ha a börtönben él is még, tudja 
már, hogy a szabad életre kell készülnie. Az apostol tehát az er
kölcsi követelményeket az új életből vezeti le, melynek Krisztus
ban rés:z;esei lettünk. Aki döntött már, hogy idegen országba 
megy férjhez, az természetesen igyekszik a rá váró életformá
nak megfelelően alakítani magát. Nem külső parancs az, mely új 
magatartást követel tőlünk, hanem maga az élet, melynek része
sei lettünk. 

Vagy: 

II. OLVASMANY (l Kor 5,6b-8): "Testvérek, nem tudjá
tok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti? El 
a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, minthogy ko
vásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisz
tust feláldozták. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovász
szal, sem a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisz
taság és igazság kovásztalan kenyerével." 

Nagyon rossz hírt kapott szt. Pál a kori:ntusiakról: olyan er
kölcstelenség fordult elő körükben, amely még a pogányok kö
zött is ritkaság számba ment, hogy t. i. valaki az apja feleségével 
(mostohaanyjával) élt. Ezt a római törvény is tiltotta, a görögök 
erkölcsi érzéke is tiltakozott ellene. Az apostol kizárja az illetőt 
a hívek közösségéből. Ezzel két jót akar elérni: az illetőt jobb 
belátásra bírni, másrészt a közösséget a rossz példa erjesztő hatá
sától megvédeni. Lehet, hogy húsvét táján keletkezett a levél; 
mindenesetre a rossz példa erjesztő hatásáról a kovász jut eszé
be az apostolnak, a kovászról meg a húsvéti kovásztalan kenyér, 
mellyel a zsidók az Egyiptomból való szabadulást ünnepelték. 
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A keresztények nem az Egyiptomból való szabadulást ünnep
lik. Számukra a húsvét az egyiptominál is rosszabbtól: a bűn és 
halál szolgaságából valómenekülés ünnepe. Ezt a szabadulást az 
Isten Bárányának köszönhetik. Az ö vére ment meg bennünket a 
pusztulástól, mint a zsidókat az ajtófélfára kent bárányvér a bosz
szúálló angyaltól. A zsidók feláldozott bárányai Jézust jelezték 
előre. Mivel a mi húsvéti bárányunk már feláldoztatott - foly
tatja a gondolatot szt. Pál -, tartsuk lelkileg a húsvétot: vessük 
ki a kovászt, azaz a romlottságot saját szívünkből és közösség
ből egyaránt és, törekedjünk megújulni, bűn nélküli életet élni. 

AZ EVANGJ!;LJUM (Jn 20,1-9): "A hét első napján, kora 
reggel, amikor még sötét volt, magdalai Mária a sírhoz ment, 
s látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Ekkor elfutott 
Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit szeretett Jézus, 
s hírül adta nekik: ··Elvitték az Urat a sírból és nem tudjuk, 
hová tették.« Erre Péter és a másik tanítvány elindult és a 
sírhoz ment. Mindkettő együtt futott, de a másik tanítvány 
gyorsabban futott, mint Péter és hamarabb ért a sírhoz. Le
hajolt és látta az ott fekvő lenvásznakat, de nem ment be, 
azután megérkezett Péter is, s bement a sírba. Látta az ott 
maradt lenvásznakat és a kendőt, mellyel fejét kötötték be, 
s amely nem a lenvásznak mellett volt, hanem külön össze
hajtva más helyen. Ekkor belépett a másik tanítvány is, aki 
elsőnek érkezett a sírhoz, látott és hitt. Eddig ugyanis nem 
értették meg az Irást, hogy fel kell támadnia a halálból." 

Az evangelisták beszámolói a húsvéti eseményről: az üres sír
ról, az angyal jelenéséről, a feltámadt Jézussal való találkozásról 
bizony sok eltérést mutatnak, sőt - legalábbis látszólagos, meg 
nem oldott - ellentmondásokat is. De éppen ezek az összeku
szált, ill. el nem fésült szálak mutatják leginkább, hogy mennyire 
megbízhatók. (l!';rdemes ilyen szempontból összevetni őket az_ 
apokrif iratokkaL A "Zsidók evangéliuma", "Péter evangéliuma" 
stb. a feltámadást úgy mutatják be, mint világrengető kozmikus 
eseményt, ami a zsidók és a rómaiak szemeláttára játszódik le.) 
"Ebből tudja megállapítani a szentírástudomány, hogy ezek a 
történetek valamivel később nyerték el kialakult elbeszélési for
májukat, mint a megelőző szenvedéstörténet. Tehát bár a húsvéti 
örömhír nagyon régi és központi jelentőségű, a történetek nem 
rögtön kapták meg lerögzített helyüket. Ez teljesen érthető. A 
szenvedés egyetlen esemény volt, a húsvéti eseményekből vi
szont több is volt. "Szenvedése után sokféleképpen bebizonyí-
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totta, hogy él." (ApCsel 1,3). Sem Pál, sem az evangélisták nem 
törekszenek arra, hogy valamennyit közöljék. Kiválasztanak né
hányat, nem többet, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy a hús
véti örömhírt jól hirdethessék. Ez az oka annak, hogy a feltáma
dásrólnem olyan hamar alakult ki határozott elbeszélési forma. 
A hagyomány különböző szálakra szakadt és eltérő részletek ala
kulta:k ki." (Glaubensverkündigung für Erwachsene. - A hol
land katekizmus. 203. o.) 

Ezzel kapcsolatban hasznos röviden összefoglalni az evangé
liumok hitelességével kapcsolatos egyházi állásfoglalást. (Vö.: 
Max Zerwick: Der Aussagewert der Evangelien.) Régen a hitvé
delem ilyenformán érvelt: az evangéliumok megbízható források, 
hiszen szemtanúktól származó híradásokat tartalmaznak. Leg
alábbis szt. Máté kezdettől fogva kísérője volt Jézusnak. Nyil
vánvaló, hogy nagyon jól megjegyezték mindazt, amit Jézustól 
hallottak, hiszen tudatában voltak fontosságának. Egyébként is 
irigylésre méltó a keletiek memóriája. Csalási szándékot feltéte
lezni róluk leginkább azért nem lehet, mert életük feláldozásá
val is készek voltak tanúskodni közlésük igaz volta mellett. Te
hát ha azt írják, hogy ez és ez megtörtént és így történt, akkor 
semmi kétség nem fér hozzá, hogy valóban így is történt. Ma ár
nyaltabban tekintjük ezt a kérdést. Az Isteni Kinyilatkoztatás
ról szóló zsinati dokumentum az igehirdetés három szakaszát kü
lönbözteti meg. Az első periódus Jézus és az apostolok. Jézus 
rabbiként kiképezte tanítványait, hogy majd képesek legyenek ta
nításait továbbadni és tanúskodni tetteiről, csodáiról. Legfőkép
pen feltámadásáról kellett tanúskodniuk. Amikor Júdás helyébe 
másikat akartak választani, lényeges szempont volt a jelölésnél, 
hogy Jézus feltámadásának is tanúja volt, arról is tanúskodni 
tud. A második periódust az apostolok prédikációja jelenti. Ez 
nem állt a hallottak-látottak egyszerű továbbadásából, hanem az 
örömhírnek a hallgatók igényeihez való alkalmazását is jelentet-

. te. Ez a korszak legalább 30 évig tartott. A harmadik korszakot 
az evangéliumok keletkezése jelenti. Igaz ugyan, hogy ragasz
kodtak a hagyományokhoz, de nem szolgamódra. Mindegyik meg
határozott célt tűzött ki maga elé és ennek megfelelő Krisztus
képet igyekezett megrajzolni. Igy pl. Máté úgy mutatja be Krisz
tust, mint a megígért Messiást, akiben beteljesednek a jövendö
lések, Márk viszont a sátánt, a démonokat legyőző Megváltót mu
tatja be, míg Lukács figyelme az emberi testbe öltözött isteni. ir
galomra irányul, János pedig mindenkinél világosabban látja Jé
zusban az Isten Fiát és dicsőségét. Arról tanúskodik, hogy ők lát
ták Jézus dicsőségét, mint Atya Egyszülöttének dicsőségét. Ez a 
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dicsőség pedig nem a csodákban ragyogott fel leginkább, hanem 
Jézus feltámadásában. A feltámadás fénye ragyogja be főleg Já
nos leírásában Jézus egész életét. Evangéliumát az evangéliumok 
fejlődésében csúcspontnak kell tekintenünk, ti. ebben valósul 
meg legjobban a lényeges cél: Jézus szavait és tetteit a feltáma
dásnak és a Szentléleknek a fényénél értelmezi. A történész azt 
veti ellen, hogy így az evangéliumok nem teszik lehetövé szá
munkra a történelmi igazság megismerését, sőt megakadályozzák, 
hiszen a tényekre rakott réteget nem tudjuk leválasztani. "A hivő 
azt mondja: Mire mennénk egy Jézus életéről készült filmmel? 
Mit érnénk vele, ha magnófelvételünk volna arról, amit Jézus 
a Genezáret-tó partján a szegény halászoknak mondott? Vagy 
amit a farizeusoknak? Azt nem n ek ünk mondta, hanem a ha
lászoknak, hozzájuk alkalmazva az igazságot. Mi annak, amit 
mondott, minden időkre érvényes kifejtését akarjuk tudni. Ezért 
igényeljük ezt az értelmezést, vagyis éppen ezt a festést, mert 
ez a feltámadás és a Szentlélek fényében történő értelmezés." 
(Max Zerwick) 

Már szt. Agoston korában nagyon elterjedt a húsvéti éjszakai 
virrasztás. Nem lehetetlen, hogy egészen régi eredetű ez a szo
kás, hiszen a keresztények eleinte a zsidó húsvétot is megülték, 
amelynek pedig lényeges része volt a széder-vacsora. A liturgiá
ban megtalálhatók a nyomai annak a nagy örömnek, amely eb
ből az alkalomból a hívek szívét eltöltötte. Az első századokban 
a parusia gondolatát kapcsolták össze a húsvéti szent éjszaka tit
kával. Nagyon sokáig tartotta magát az a hiedelem, hogy az Úr 
egyik ilyen éjszakán jön majd el, hogy megítélje a világot és az 
igazságot helyreállítsa. Az öröm nemcsak énekükben jutott ki
fejezésre, hanem abban is, hogy kivilágították a templomokat, 
sőt a városok terén is tüzet gyújtottak az ünnep örömére. "A fény 
az emberekhez szól és a megváltás világosságát hirdeti, mely el
űzi a pogányság éjszakájának sötétségét. Amint a fénnyel kezdő
dött a világ teremtése, úgy az újjászületés is a fény gondolatával 
indul el. A fény-motívum leginkább a "felvilágosodottaknak" 
(phótistoi) szólt. Hiszen húsvét szent éjjel a titkoknak éjszakája 
volt: "Nox sacramentorum, nagy éjszaka, szent éjszaka, nox mag
na, nox Sancta." Krisztus éjjel támadt fel: Vele együtt éjjel illett 
feltámadni (consurgere) a katechumeneknek. Annál is inkább, 
mert a hellenista római kor valamennyi misztériumvallásában az 
ünnepélyes avatás az éj homályában történt. A keresztény vallás 
avatandói is vágyakozva várták nagyszombaton az est leszállá
sát. Mikor azután a szent éjszakán kiszálltak a szent fürdőből, tag
jaikra hófehér tunikát öltöttek. "Nézzétek- mondja szent Agos-
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ton - milyen fehérek kívülről, ruhájuk hófehérsége lelküknek 
tündöklését jelképezi: mert megtisztultak a bocsánat fürdőjében, 
mert megöntözte őket a bölcsesség forrása, mert elöntötte őket az 
igazság fénye." Most már megmagyarázták nekik utólag a szent 
titkokat, hogy a "fürdő" az új élet titka, amely a jelenben a múlt 
összes bűneinek megbocsátásával jár, beteljesedik pedig majd a 
halottak föltámadásával "Mert eltemettek minket a keresztség
ben Krisztussal a halálba, hogy amint az Atya dicsősége feltá
masztotta Krisztust halottaiból, épp úgy mi is új életet éljünk" 
(Róm 6,4) (Radó Polikárp: Az egyházi év. 113-114. o.) 
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II. TEOLOGIA 

A feltámadás a kereszténység középpanti igazsága, a nagy 
örömhír, s mégsem járta át kellőképpen a keresztények gondolat
világát. Sokszor primitív elképzelések, sokszor pedig tisztázat
lan bölcseleti fogalmak veszik el a feltámadás hitelét vagy vita
litását. Halaszthatatlanul fontos a feltámadás tényét a mai em
ber gondolkodásmódján megközelíteni. 

Az élet és az új élet titka 

A csillagokba készülő ember máig sem birkózott meg a kérdés
sel: mi az élet? Már csak ezért sem számíthatunk pontos válasz
ra, ha azt tudakoljuk, hogyan támadt fel Jézus. Merev tagjaiba, 
álló szívébe hogyan tért vissza az élet? 

Az igazság az, hogy Jézus nem erre a világra, nem ebbe az 
életbe támadt fel; nem úgy, mint Lázár, vagy Jairus leánya. A 
feltámadt Krisztus életerejét, életenergiáját nem a táplálkozás, a 
szervezetbe jutó kalóriák biztosították, hanem a lélek. A feltá
madt Krisztus teste azonos volt ugyan a keresztről levett testtel, 
a szervezet működése, az emésztés, légzés stb. mégsem volt azo
nos a halál előttiveL Szervezete már nem működött földi orga
nizmusok módján. A feltámadt test élete más, mint ami testünk 
élete. Most a testen múlik megmaradásun:k, a feltámadás után 
a lelken. Eletünk most a test jegyében folyik, lehetőségeit és ha
tárait a test szabja meg. A feltámadás után már a lélek a döntő. 
Mostani életünk a test élete, noha lelkünk is van. Akkori életünk 
a lélek élete, noha testünk is lesz. Mai létforrnánk alapvetőerr a 
testé, a feltámadás utáni létforrnánk alapvetőerr a léleké. 

Az elmondottak után Jézus feltámadását így fogalmazhatjuk 
meg: Jézus egyesítette testét a lelkével, de nem a test életére, 
hanem a lélek életére támadt fel. Testévelmintegy a szellem lét
formáját öltötte magára. Teste mintegy átszellemiesedett. Nem 
kötötték többé a test igényei, az anyag törvényei. Krisztusnak 
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a feltámadás utáni étkezése az apostolok körében nem a rendes, 
hanem a rendkívüli tevékenységei közé tartozott. Krisztus átha
tolása a zárt ajtón vagy falon igazában nem csoda, mert a feltá
madt test számára éppen ez a természetes, hiszen a lélek szabja 
meg létformáját Még azt is hozzá kell tenni, hogy a feltámadt 
Krisztus természete szerint láthatatlan, mert hiszen a láthatatlan 
lélek életformáját vette fel. Ezért tudott ismételten eltűnni az 
apostolok szeme elől. Eltűnt, azután- ha úgy látta jónak- is
mét láthatóvá tette magát. 

Jézus Krisztus feltámadásával kilépett a mi világunk ból, és 
belépett egy másikba, amely mintegy ellentéte a miénknek. Nem 
szabad azonban úgy felfognunk, mintha ez a két világ időben és 
térben távol esnék egymástól. A másik világ nem térben helyez
kedik el, és nem is időben. Ezért békésen megférnek együtt. Tes
ti szerveinkkel természetesen nem tudjuk érzékelni ezt a másik 
világot. 

Az új élet üdvtörténeti jelentősége 

Az apostolok igehirdetésének középpontjában a feltámadás 
áll. Ma megelégszünk azzal, hogy egy évben egyszer beszéljünk 
róla, egyébként más, "fontosabb'' témák szerepeinek 1a prédiká
ciókban. Feltehető a kérdés: Vajon az apostolok elügyetlenked
ték a dolgot? Nem vették észre a "fontosabb" témákat? Miért be
széltek annyit a feltámadásról? 

A legelső válasz féligmeddig lélektani. Nagypéntek az aposto
loknak és tanítványoknak való ágos és teljes csalódást okozott. 
Már eddig is nehezen fért fejükbe Jézus alázata, mellyel erejét 
és hatalmát nem használta ki. Mindig várták a napot, amikor 
végre kinyilvánul Krisztus hatalma és dicsősége. Ehelyett rájuk 
szakadt nagypéntek megfoghatatlan tragédiája. Minden összedőlt 
bennük. "Mi pedig azt hittük, ű fogja megváltani Izraelt." (Lk 
24,27) - Ebbe a kietle:nségbe és lelki ürességbe robbant bele a 
hír: Bl, feltámadt! A húsvét utáni napokat szüntelen bódulatban 
töltötték. Jézus ekkor nyerte el 1aZ apostolok szemében igazi és 
végleges dimenzióit. Ettől kezdve egészen magától értetődően 
vallják Jézust Istennek. 

Az apostolokéhoz hasonló csalódásnak minden keresztény ki 
van téve. Isten közelsége, üdvözítő terve nem zárja ki a megren
dülést bennük. Valósággal kiábrándulhatunk Istenből. Ha azon
ban megörököljük az első tanítványok megrendülését, meg kell 
kapnunk a húsvét békéjét is. Az Egyház évszázadokon át hor-
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dozta ezt az örömöt, és egy szóba sűrítette: Alleluja! Ismerős a 
mondás: "Dől, mint barátból az alleluja." Ez a gunyoros mondás 
azt a látszatot kelti, mintha az Egyház tagjai jóltömött hassal, 
dúsgazdag kolostorban dalolgatták volna az Alleluját. Pedig az 
igazság az, hogy az Egyháznak ősi öröksége az Alleluja, amit éne
keltek a katakombák homályában bujkáló keresztények éppen
úgy, mint a népvándorlás rettenetében élők, a hideg éjszakákban 
zsolozsmázó szerzetesek csakúgy, mint a világháború sziréna
hangjai közt misézők. Az Alleluja diadalkiáltás a sötétség kellős 
közepén. Sok a világban a sötétség, bennünk is sok a sötétség, és 
mégis: Alleluja! 

Húsvét lélektani megoldása természetesen nem csupán szub
jektív érzésben, vagy meggyőződésben áll. A szorongatott em
ber nem csupán érzi, hogy Istentől távol sodródott, hanem ez a 
távolság a bűn folytán realitássá lesz. Valóban távol van gondol
kodásunk, tervezgetésünk és életmódunk Istentől. Krisztus ál
dozata a valóságban teremti meg a kibékülést Isten és ember kö
zött. Nyilvánvaló, hogy az áldozat elfogadása és a kiengesztelődés 
Istennél egy és ugyanaz a dolog. Mi, emberek azonban egymás 
mellé és egymás után szoktuk elképzelni azokat a dolgokat is, 
amelyek egyszerre történnek. Az Isten respektálja emberi termé
szetünknek ezt a sajátosságát, és úgy rendezte, hogy nagypéntek 
legyen az emberi nem képviseletében bemutatott áldozat napja, 
húsvét pedig a megbocsátás kinyilvánulásának napja: az Isten fe
lénk áradó kegyében és szeretetében történő újjászületés napja. 
A megváltás Krisztus feltámadásával "perfektuálódott", "lépett 
életbe". Nagypéntek az ember gesztusa, húsvét az Isten gesz
tusa. 

Húsvét az Isten hiteles gesztusa az emberi történelemben. A 
hivő ember sokféle isteni gesztust olvas bele az eseményekbe, 
melyek hitelessége nagyon is kétséges. "Meglátogatta az Isten, 
megbüntette az Isten, megsegítette az Isten" - mondogatjuk em
beri észjárássaL Természeti katasztrófák, bányaszerencsétlenség, 
nagy karambolok esetében néha így érvelünk: "Jó az Isten, mert 
milyen véletlenül menekült meg a szerencsétlenségből ez, vagy 
az az ember!" Elfelejtjük, hogy fordítva is érvelhetnénk: "Nem 
jó az Isten, mert pontosan belekerült a szerencsétlenségbe a má
sik ember." Az ilyen emberi melléfogások mutatják, hogy meny
nyire bizonytalanok vagyunk az isteni gesztusok felismerésében. 
De húsvét titka hiteles isteni gesztus. Húsvét kinyilvánítja, hogy 
Isten elfogradja az ember áldozatát. És ez az áldozat nem valami 
értékes kincs, fenséges teljesítmény, hanem pont az, ami az em
ber életében selejtnek, haszontalan szemét:nek látszik: a szenve-
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dés, az összetörettetés, a halál. Az, ami a bűn óta emberi öröksé
günk, kikerülhetetlen terhünk, -az lehet áldozatunk, ha Isten
nek szeretettel átnyújtjuk. 

Elsőszülött a holtak között 

A feltámadt Krisztus egy új országnak első polgára. Ezt az új 
országot Ö képviseli, Ö hozta létre. Benne nyerünk mi is új éle
tet. A mi leendő új életünk nem független élet, hanem részesedés 
Krisztus életében. 

A profán törekvések is tanúsítják, hogy az ember tudatában 
van anna!k: továbbélés csak másokban lehetséges. Az utódok nagy 
száma, Vlagy a nagy alkotások fénye jelentette a teljes kinyilat
koztatást nélkülöző ember számára a továbbélés egyetlen reális 
lehetőségét: élni mások tudatában, az élő generációk emlékeze
tében. A teljes isteni kinyilatkoztatás ezt a megsejtést igazolja; a 
továbbélés igazi megvalósulása: élni az élő Isten tudatában, em
lékezetében. Jézus meghalt, "Isten azonban föloldozta a halál 
bilincseit és föltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál 
fogvatartsa, hiszen Dávid így jövendöl vele lmpcsolatban ... " 
(ApCsel 2,24-25) Aki Isten gondolatában élt, akiről előre be
szélt, afölött nincs hatalma a halálnak. 

A megváltás és húsvét misztériumában nem szabad megreked
nünk a jogi síkon, az "elégtétel, kiengesztelés" síkján. A feltáma
dás, mint a megváltás beteljesülése kinyilatkoztatja a szeretetet, 
mely a Szentírás szava szerint "erős, mint a halál." (Én 8,6). A 
feltámadás hozza a teljes kinyilatkoztatást: a sz eretet erősebb, 
mint a halál! 

A feltámadás kérdésével kapcsolatban szellemesen hivatkozik 
a Holland Katekizmus Jézusnak a szadduceusokhoz intézett vá
laszára: "Nem olvastátok, amit Isten mondott nektek: Én vagyok 
Abrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a hol
tak Istene, hanem az élőké" (Mt 22,32-33) - és így folytatja: 
"E szavakkal az Úr szemünk elé állítja azt a kapcsolatot, melyet 
a személyes Isten a személyes emberrel létesít. Ha Isten érde
mesnek tartotta azt, hogy önmagát néven nevezett, egyedi embe
rekhez kösse, hogy velük történelmet csináljon, hogy velük barát
ságot kössön, vajon Ö, az igazán Élő hagyná ezt az egyszeri ern
beréletet a semmibe süllyedni?" (Glaubensverkündigung für Er
wachsene. 523. o.) 

A keresztség beoltásunkat jelenti a Krisztus-misztériumba. Is
ten minket is néven nevez ott, s az ő élő, szerető emlékezete az, 
mely feltámadásunknak alapja. 
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III. HOMÍLIA VAZLATOK 

l. Valóban feltámadott ,, , 

Jézus feltámadása a keresztény igehirdetés alaptétele a kezdet 
kezdetétől, tehát az első pünkösd óta. Ha nem támadt fel Urunk, 
hiába~aló a hitünk, és szánalomraméltóbbak vagyunk minden te
remtmén)'lnél. 

Valóban feltámadt? Végeredményben a hit dolga. Aki hisz, 
akinek megadta a Szentlélek ezt a kegyelmet, az biztos benne. 
Akinek nem adatott meg ez a kegyelem, vagy visszautasította, az 
nem is tud megbizonyosodni. De azért az értelmi megfontolás 
nem felesleges, mert ad valami támasztékot, segíti a hitet, leg
alább úgy, hogy védi. 
'· Jézus feltámadása után~·~okaknak megjelent több, mint 500 
embernek. Sokszor, különböző körülmények között. Kertben, 
szobában, tóparton, országúton. Akik látták, egyáltalán nem vol
tak könnyenhivők, inkább túlságosan is hitetlenkedők. Még az 
apostolok sem hiszik el az asszonyok szavát, akik először jártak 
a sírnál, sőt nem hisznek saját szemüknek sem, csak akkor, mi
kor megtapogathatják az Urat, és ő eszik előttük. 

Különben a feltámadás híreszteléséből semmi hasznuk nem 
volt, csak bajt hozott rájuk. Mégis kitartottak mellette évtizede
kig, pedig nemcsak sokat kellett szenvedniök miatta, hanem vala
mennyiük vértanú lett. Egyikük sem vonta vissza tanúskodását: 
Mi láttuk őt. 

Az akkori embereknek sem volt érdekük elhinni. Nagyon is 
szigorú erkölcsi törvényeket kellett elfogadniok, szegénnyé vál
niok, üldöztetést, vértanúhalált vállalniok, mioden földi haszon 
nélkül. 

A zsidó nép főpapjai és vezetői sohasem keresték Jézus holt
testét, hogy bebizonyítsák állításukat: Az apostolok lopták el. 
A nép pedig tömegesen hitt, a zsidó papok közül is többen. 

Nem elvont tanítás, okoskodás ami hitünk. Az élő, most is és 
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örökké élő Krisztusban hiszünk, aki előrement, hogy helyet ké
szítsen számunkra, mert azt akarta, hogy mj is ott legyünk, ahol 
ő van, és lássuk, sőt résztvegyünk dicsőségében az Atyánál. 

2. Jézus győzött 

Az utolsó vacsorán Jézus pontosan és részletesen előre ismerte 
sorsát. Meg is mondta apostolainak. Es mégis így biztatta őket: 
Bízzatok, én legyőztem a világot. 

Nem akkor győzött, mikor prediká1t, csodákat tett, amikor ün
nepelték, királlyá akarták tenni. Hanem amikor összetaposták, a 
föld alá dugták. Amikor mindenki elhagyta, megtagadta vagy el
árulta. Csak pár asszony zokogott mellette, azok is minden re
mény nélkül, már csak bebalzsamozására gondoltak. 

A kivégző osztag parancsnoka és katonái viszont rádöbbentek: 
Ez valóban Isten Fia volt. Azóta ezt a vallomást utánuk mondta 
száz ás százmillió ember. Míg élt, pár ezer hazájabeli hallgatta, 
ma százmilliók. Első pápája megtagadta, azóta vértanúk tízezrei 
adták érte életüket. Három leghűségesebb barátja nem volt haj
landó egy órát virrasztani vele. Ma naponta ezrek virrasztanak 
imádságban. 

Magyarázat? Nem a halál. Az csúf volt és visszataszító. Egyet
len magyarázat a feltámadás. Nem a halott Krisztus győzött, 
hanem az élő, aki dicsőségesen feltámadt, él most és él mind
örökké. 

3. Jézus diadala nem evilágból való 

Húsvét a győzelmes Krisztus ünnepe. De győzelme nem evi
lágra szól. Mint ahogyan nemevilágra támadt fel. Jézus nem úgy 
támadt fel, mint a naimi ifjú és Lázár. Nem ezt az életet folytat
ta. Új, más, örök életre támadt fel. Győzelme is ezen a síkon mo
zog. Földi síkon ő maga és egyházamindig vereséget szenved. 
Újra és újra elhagyják, megtagadják, elárulják. Újra és újra el
temetik. 

Ha azt mondjuk, Christus vincit, regnat, imperat, az nem evi
lágra vonatkozik. Országa nem evilágból való, ha itt kezdődik és 
érlelődik is. Aki országának részese lesz, az győz. Földi értelem
ben eltiporhatják, egyedül maradhat, az örök élet síkján együtt 
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él és diadalmaskodik Krisztussal. "Élek, de már nem én. Krisz
tus él bennem." 

Hit, szeretet, bűnbánat: Ez tesz győzelmének részesévé, orszá
gának tagjává. 

4. Legyőzte a halált és a bűnt 

Az emberi nyomorúságnak két mélypontja van: Fizikailag a 
halál, erkölcsileg a véglegessé vált bűn. Isten szava: A kettő sza
rosan összefügg. 

"Halál ellen nincs orvosság", szakták mondani. Hogy mégis 
van, hirdeti húsvét. Jézus legyőzte a halált. N em egyszer és nem 
átmenetileg, nem is csak a maga számára. Végleg, örökre, az 
egész emberiség számára. ő nem egyedüli, hanem Elsőszülött 
volt a feltámadásban. 

Hihetetlen? Hány hihetetlen dolgot csinált már meg az ember! 
Repülő, TV, holdraszállás. Csak Isten ne tudna hihetetlen dolgo
kat véghezvinni? 

A halál oka a bűn. A halálon való dicsőséges győzelem feltétele 
a bűn legyőzése. Különben az emberek feltámadása a végső és 
iszonyú vereség betetőzése lenne. Bűnösen feltámadni, e z a kár
hozat. 

Jézus legyőzte a bűnt, mert magára vette, és halálig menő en
gedelmességével megszerezte a bocsánatot, kiengesztelte az 
Atyát. 

Jézusban én is legyőzhetem a bűnt. Le is kell győznöm. Aka
rom, Jézusom, segíts! 

5. Hármas győzelern 

Jézus személyes győzelme: Megölték, eltiporták, mint a fér
get, de győzelmesen kikelt a sírból, feltámadott, örök dicsőségre 
az Atya jobbján. 

Jézus győzelme egyházában: Nem földi győzelemről van szó. 
Az egyház nem emberi értelemben a:kar valakit is legyőzni, maga 
alá teperni. Üdvözíteni akar mindenkit, vagyis ,a boldogságra el
vezetni. Senkit nem akarata ellenére, hiszen azt nem is lehet. De 
legyőzni sem lehet az egyházat. Mert nem lehet hozzáférni, akár
csak a lélekhez nem lehet. Az egyház nem ebből a világból való. 
Itt él, mégis valami egészen más. A továbbélő Krisztus, aki hal
hatatlan és romolhatatlan. 
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Jézus győzelme bennem: Ha övé vagyok, ha az ő Lelke él ben
nem, akkor vele együtt győzök a bűn és a halál felett. Ha nem 
vagyok az övé, akkor is győz bennem, de az már nem lesz az én 
győzelmern is. Jézus nem akar eltiporni engem, csak a bűnt akar
ja eltiporni. Ha vele együtt tiprom a bűnt, ha kidobom magam
ból, akkor vele együtt diadalmaskodom. Ha összenövök a bűn
nel, ha sze re tem a bűnt, ha nem akarok megválni tőle, akkor J é
zus a bűnnel együtt engem is eltipor. Nem lenne jobb vele együtt 
győzni? 

6. Krisztussal a győzelemben 

A feltámadás olyan az emberiség életében, mint a marne-i 
vagy a sztálingrádi csata, vagyis fordulópont egy nagy harcban. 
Jézus feltámadása óta biztos a győzelem. Minek a győzelme? A 
jóságé, a tisztaságé, a becsületességé, a szereteté, az Isten orszá
gáé. Ezek ellen harcolni még lehet, ezeket bemocskolni lehet, de 
legyőzni már nem. Krisztus testében keresztre feszíttetett a bűn, 
mindenfajta bűn. Krisztus testében feltámadt örök dicsőségre 
Isten lelkűlete. Örök véglegességgel győztek azok, akiket Isten 
Szentlelke vezérel. Örök kárhozatra szánt, aki a Lelket kioltotta. 

Az első húsvét után a jézusiaknak még sok harcuk, szenvedé
sük van hátra, de ha jézusiak maradnak, már győztek. Már éle
tükben magukban hordozzák a győzelem ízét, a belső szabadság 
érzését. Akkor is, midőn szenvednek, küzködnek, kínlódnak ma
gukkal és körülményeikkeL 

Ez a győzelem egykor teljes lesz. Mikor eljön majd Jézus. Az 
első keresztények élete Jézus várása volt. A miénknek is annak 
kell lennie. 

7. Örök tavasz 

A húsvét nemcsak tavaszi ünnep, hanem mintegy a lényegét 
is kifejezi ez a legjobban várt évszak. 

A természetben minden tél után, ha némelykor nehezen is, 
de biztosan megjön a tavasz. Vajon az emberi életben is így van? 
Látszólag nem. Látszólag csak egy tavaszunk van, a gyermekkor 
és az ifjúság. Jön rá a nyár, a felnőttkor, és jön az ősz, meg az 
örök dermedt tél, a halál. De húsvét hirdeti, hogy nem örök a 
halál tele. Nem a tél örök életünkben, hanem a tavasz. Mert Jé-
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zus feltámadt, és nekünk is feltámadást szerzett. Megsemmisítette 
a halál ősokát, a bűnt. 

Lesz tehát örök tavaszunk. Csupa fiatalság, csupa erő, csupa 
szépség lesz mindörökké a feltámadás utáni életünk. Es egyben 
örök nyár: Csupa beérettség, csupa kiteljesedettség, csupa tö
kéletesség. 

Örök fagyos tele csak annak lesz, aki belefagyott az önzésbe, 
annyira, hogy végleg megfagyott benne a szeretet lsten és em
bertársai iránt. Danteszerint a pokolban Júdás, és a legnagyobb 
bűnösök büntetése a jégbefagyottság. 

úgy kell élnem, hogy majd örök tavaszom legyen. Ennek csirá
ja a kegyelem és a szeretet. Ezt kell ápolnom, ez az egyedüli, amit 
magammal vihetek az örökkévalóságba. 

8. A lélek vallása? 

Sok vallásos ember számára különválik a vallás és az élet. En
nek a hibának egyik oka, hogy az élet a test körül forog, a vallás 
pedig a lelket emlegeti. 

Csaknem minden percünket a test foglalja el. A munka, az ét
kezés, a pihenés, az alvás, a szórakozás, a tisztálkodás, a lakás, a 
gyógyítás, mind a testért van. A templomban pedig folyton azt 
halljuk: A lélek, a lélek, a lélek! Az a benyomásunk, hogy vallá
sunk a lélek vallása. :E:s mi vel életünk a test élete, azért az élet
nek meg a vallásnak nem sok köze van egymáshoz. 

Húsvét titka rásegít a helyes gondolkodásra. Vallásunk nem a 
lélek vallása, hanem az ember vallása, az egész ember odaadása 
Istennek. A szentségek vételével, a parancsok megtartásával, az 
imával és a böjttel nem a lelkünket akarjuk megmenteni, hanem 
egész önmagunkat. Testünk nem az amenthetetlen valami, ami
nek a halál és a sír pusztulása mutatja. Isten feltámasztotta Fiát, 
és feltámasztja vele együtt azokat is, akik egyek Fiával a Szent
lélekben. :E:letünk végcélja nem az, hogy a lelkünk emelkedjék 
fel a mennybe, hanem hogy egész emberi valónk legyen ott, ahol 
Urunk van, az Atya dicsőségében. 

A test tehát részese lesz Isten kiterjedt országának, amenny
nek. De ehhez a testnek is részt kell vennie Isten országában, 
mely mármost közöttünk van. Nem úgy, hogy abbahagyja a mun
kát, az evést és a többit, és csak imádkozik. Nem is úgy, hogy a 
többi mellett imádkozik is. Hanem a testnek is mindent úgy kell 
csinálnia, hogy az ne csak a testnek legyen javára, hanem az egész 
embernek. Annak az embernek, akinek nemcsak lelke van, de 
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benne él az Isten Szentlelke. Lehet így enni, dolgozni, szórakoz
ni stb. 

Tehát nincs külön vallás és külön élet. A vallás azt jelenti, hogy 
Istené akarok lenni. Nem imát, misét, böjtöt kell adni Istennek, 
hanem egész magamat, munkámat is, családi életemet is, szóra
kozásomat is. Mindent, amiben résztvesz az ember. 

Az új életben, amely a feltámadással kezdődik majd, az egész 
ember résztvesz majd. Részt kell vennie az egész embernek ab
ban az életben, amely ennek a jövendő életnek kicsíráztatása. 

9. "Mi tanúi vagyunk." (ApCsel 10, 39) 

A Feltámadott megmutatta magát "nem az egész népnek, ha
nem az Istentől előre kijelölt tanúknak." Mások az ő tanúságukat 
fogadták el a hitben. 

Lehetne arról beszélni, hogy az első keresztények nem azért 
hittek ezeknek a tanúknak, mert szavahihetőnek ítélték őket. Hi
szen nem is igen ismerhették őket. Annak a 3000 embernek, akik 
pünkösdkor megkeresztelkedtek, a legtöbbje talán először látta 
Pétert és a többi apostolt. Azért hitték szavukat Jézus feltámadá
sáról és a Szentlélek kiáradásáról, mert Isten megadta nekik a hit 
kegyelmét. Nem embereknek hittek, hanem Istennek, aki álta
luk szólt. Mi sem ismerhetjük Pétert és a többi tanút. Mi is azért 
hiszünk, mert megkaptuk ezt a kegyelmet, el is fogadtuk. 

De arról is szólni kell, hogy mami hivő emberek éppen olyan 
tanúi vagyunk Jézus feltámadásának, mint az apostolok annak 
idején. Mert a hivő csöppet sem kevésbé biztos Jézus feltámadá
sában, mint Péter vagy Tamás, akik megtapogathatták, hogy 
valóban ő az, és akik vele ettek és ittak feltámadása után. Ami 
tanúskodásunk nyomán, amely a hit belső meggyőződéséből fa
kad, éppen úgy kivirágzik a hit másokban, mint az apostolok ta
núskodására. 

Isten tanúna:k akar minden keresztényt. Aki nem tanú, nem is 
keresztény, mert nem hisz, nem biztos Jézus feltámadásában. 
Legfeljebb tiszteletbeli katolikus, de az nem elég az üdvösségre. 

Nem vagy biztos Jézus feltámadásában? Ebbe senki sem törőd
het bele. Hit nélkül (a hit pedig biztos) lehetetlen tetszeni Isten
nek. Akinek nincs biztos hite, imádkozzék, éljen a hit szerint, 
majd megkönyörül rajta az Irgalom. 
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10. E:lvezzük húsvét gyümölcsét! 

A mai Leckében a kovász a bűn jelképe, melyből már egy ke
vés is megerjeszti, romlottá teszi az embert. A kovászos kenyér 
könnyen romlik, a kovásztalan sokáig romlatlan marad. Ezért 
jelenti a kovászos kenyér a bűnös embert, hiszen a bűn megront
ja testét és lelkét. Nemcsak földi, erkölcsi értelemben, de az örök 
élet szempontjából is. 

A kovászos kenyérből nem lehet már kovásztalan, de a bűnös 
emberből lehet bűntelen. Mert "húsvéti Bárányunkat, Krisztust 
feláldozták". Jézus halála és feltámadása által mi kivethetjük 
magunkból a régi kovászt, hogy "új tésztává" legyünk, vagyis 
tiszta és igazlelkű emberekké, akiket örök romlatlanságra őriz 
meg Jézus. 

Húsvét gyümölcse a bűntől való szabadulás lehetősége. Húsvé
tot nem csupán ünnepelni kell, hanem leszedni és élvezni gyü
mölcsét. Vagyis élnünk kell a lehetőséggel, és ki kell dobnunk 
magunkból a "régi kovászt", a bűnt, és új életet kell kezdenünk 
bűntelenség ben. 

Aki megtette már ezt a nagyböjt folyamán a bűnbánat sz·ent
ségében, az vigyázzon, hogy "kovásztalan" maradjon. Aki pedig 
még csak ünnepelt, ne mulassza el a legfontosabbat: "Ünnepel
jünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és gonoszság 
kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalan kenyeré
vel" ! Ez az egyetlen méltó ünneplés, az egyetlen értelmes ünnep
lés. 
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HúSV:ÉTHETFÖ 

OLVASMÁNY részben azonos Húsv. 3. vas. A, ezzel a több
lettel: "Férfiak, testvérek! Hadd mondjam el nektek Dávid 
pátriárkáról nyíltan, hogy meghalt és eltemették, sírja mind 
a mai napig itt van köztünk. Mivel azonban próféta volt és 
tudta, hogy az Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett: az 
ű utódai közül ültet majd varakit trónjára, látnokként Krisz
tus feltámadására utalva mondta, hogy nem marad az alvi
lágban, s testét sem éri rothadás. Ezt a Jézust támasztotta 
fel az Isten, ennek mi mind tanúi vagyunk." 

Vö. Húsv. 4. vas. A). 

AZ EVANGELIUM (Mt 28,8-15): "Az időben az asszonyok 
gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és örömmel futottak, 
hogy értesítsék a tanítványokat. Egyszerre csak Jézus szem
ben jött velük s megszólította őket: »Üdv nektek!« Hozzá si
ettek, leborultak előtte s átölelték a lábát. Jézus így szólt 
hozzájuk: »Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvére
imnek, hogy menjenek Galileába s ott meglátnak engem.« 
Még ők úton voltak, néhány őr a városbament és hírt adott 
a főpapoknak mindarról, ami történt. Ezek összehívták a vé
neket, tanácsot tartottak, majd sok pénzt adtak a katonák
nak, s kioktatták őket: »Mondjátok, hogy éjszaka, amíg mi 
aludtunk, tanítványai eljöttek és ellopták. S ha a helytartó 
megtudja, mi majd meggyőzzük őt, s elvesszük a felelősséget 
rólatok. A pénzt elfogadták s úgy tettek, ahogy meghagyták 
nekik. Ez a beszéd a zsidóknál a mai napig el van terjedve." 
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Valószínűleg akkor történt ez a jelenés, amikor az asszonyok 
visszatérőben voltak a sírtól. Jézus talán ezzel akarta megjutal
mazni gondoskodásukat. "Vigyétek hírül testvéreimnek ... " -
tehát gyáva magatartásuk ellenére sem haragszik apostolaira az 
úr.- A zsidó vezetők számára nem maradt más hátra, mint a te
hetetlen hazudozás. Az igazság egyre nyilvánv,alóbb lett és nekik 
egyre nagyobb árat kellett fizetniük eltakarásáért Végül talán 
az örök kárhozattaL 
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III. HOMÍLIA VÁZLATOK 

l. Húsvét felel 

Húsvét titka felel az emberiség legnagyobb kérdéseire. Így 
először is arra, érdemes-e jónak lenni. A magunk értelmétől ne
hezen telik ki a válasz, ha a gonoszok szerencséjére, az önzően 
erőszakosak felülkerekedésére gondolunk a családban is, máshol 
is. Húsvét azonban biztosít, hogy mégis érdemes jónak lenni, mert 
Jézus győzött. V ele győzött a becsületesség, a tisztaság, a szere
te t, a jóság. Nagypénteken úgy látszott, hogy a gonoszság győzött, 
Jézussal eltemették az emberiség reményét. De Isten feltámasz
totta, és halálig való engedelmessége miatt felmagasztalta Krisz
tusát, és vele és benne mindent, ami jó és nemes. Átadott neki 
mindent, hogy ítéljen. A rossz győzelme tehát rövid lélegzetű, 
csak az ítéletig tart. Egyénileg a különítéletig, rögtön a halál után, 
az összemberiség számára a végítéletig. Akkor győz, végérvénye
sen és örökre a jóság. Bár ne ellenemre, hanem bennem is győz
ne! 

Arra is felel húsvét, hogy mi életünk értelme. Az, hogy előké
szüljünk a dicsőséges feltámadásra, a részvételre Isten örök or
szágának életében. Hihetetlen, de annak tartották a kortársak J é
zus feltámadását is. Az apostolok -.:1 .:elmébe egyszerűen nem ha
tolt fel, mikor Jézus előre megmondta, az asszonyok pedig, akik 
hűségesek maradtak mindvégig, bebalzsamozására indultak. Még 
a Szűzanya sem tartotta őket vissza. Mária Magdolna a maga égig 
érő szeretetében sem gondol arra, hogy mégegyszer láthatja élve 
Urát. Az apostolok még saját szemüknek sem hisznek, a tanítvá
nyok szétszélednek, csalódottan, reményvesztetten. Így hitetlen
kedünk mi is a világvégi feltámadással kapcsolatban. Csakhogy 
nekünk már nincs mentségünk, mert azóta eljött a Szentlélek. Ha 
valamit érdemes eget ostromolva kiimádkozni, a feltámadás hi
te ilyen valami. Tehát: Megértem életem értelmét, készülök a di
csőséges feltámadásra. 

Arra is felel húsvét, ami az emberiség legjobbjainak problémá-
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ja: Lehet-e olyan ember belőlem, aki kedves Istennek? Erzem 
bűneimet, érzem gyengeségeimet, milliószor visszaesem. De a fel
támadott kiérdemelte számomra is a keresztséget, a bűnbánat 
szentségét, ahol tiszta lehetek újra és újra. Testével táplál, hogy 
egyre közelebb juthassak a tökéletességhez. A mennyben szünte
lenül közbenjár értem, hogy a helyet, amelyet nekem készített, 
elfoglalhassam. 

2. Miben bízott Péter? 

Péter apostol az első pünkösdkor nagy beszédet mondott az 
összesereglett tömegnek, tehát nem egészen két hónappal Jézus 
kereszthalála után. Tulajdonképpen értelmetlennek tarthatta vol
na, hogy beszéljen. Maga mondta: "Jézust az Isten igazolta előt
tetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett köz
tetek." Hogyan remélbette tehát Péter, hogy ugyanazok az embe
rek, akik saját szemükkellátták a csodák sorozatát, és mégis "el
tették az útból" Jézust, most hinni fognak a feltámadás csodájá
ban, amelyet nem láttak, csak egy halász bizonygat nekik? Egy 
halász, akivel szemben főpapok és a Szentírás, a vallás tudósai 
hirdetik, hogy csaló volt Jézus, és csalók, holttestrablók az apos
tolok. 

Miben bízott Péter? Talán semmiben, talán nem is gondolt 
ilyesmire, csak teljesítette, amit Isten kívánt tőle, csak rábízta 
magát a Szentlélekre. A Lélek indítására tanúskodott arról, amit 
látott és hallott, ami meggyőződése volt. De bízhatott is. Nem 
magában, hanem a Szentlélekben, aki kiáradt. 

Jézus nemaszemre és nem az észre alapította vallását, hanem 
a Szentlélekre, akit kiárasztott ránk, hogy eitöltsön a hit kegyel
mével. 

Nekem is, minden kereszténynek, nemcsak a papoknak, hiva
tásom, hogy tanúskodjam hitemről, a feltámadt Jézusról. En is 
bízhatok a Szentlélekben. ö minden jóakaratú embernek megad
ja a hit kegyelmét. Akkor is, ma is, a világ végezetéig. 

3. Lelki vakság és süketség 

Vannak rossz hallású emberek, nem tudnak énekelni, a zenét 
igazán élvezni. Vannak, akik nem értik a művészetet, vagy nem 
érzik az ízeket, és vannak vakok. így vannak lelkileg vakok és 
süketnémák, akik nem tudják felfogni Isten szavát. Ilyen elké-
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pesztően, tudatosan vakok, süketek voltak a mai evangéliumban 
szereplő főpapok. 

Vajon mi volt az oka vakságu'knak? A hit Isten ajándéka. Nem 
adta meg nekik? Valószínűbb, hogy nem fogadták el. Mert Isten 
nem erőszakos, a hitet sem erőszakolja rá senkire, csak annak ad
ja, aki elfogadja. (Bár felkínálja mindenkinek.) 

Hogy mikor és hogyan történik az egyes emberek életében a 
hit visszautasítás, ki tudja? Es hogy mi az oka? Talán egy alapve
tő önzés, mely csak önmagára képes figyelni, semmi és senki más
ra nem. Talán az érzékiség bódulata nem engedi a szellemi, ter
mészetfeletti világ felfogását. Talán a "hivők" képmutató élete 
okozott nehezen feloldható lelki sérülést. Vagy a szenvedések ol
tották ki a reményt és bizalmat. Ki ismeri a lelkek titkát? 

Számomra ez fontos: Magam is válhatok ilyen süketté, ha bű
nösen eljátszom a hit kegyelmét. Mert addig van hitem, ameddig 
a kegyelem fenntartja bennem. A szenvedélyek, az önzés elzárja 
a kegyelem útját, beáll a természetfeletti érelzáródás, kialszik a 
hit fénye. Vigyáznom kell tehát, hogy ha állok, el ne essem. 

A magam és mások lelki vaksága meggyógyulhat egyik pilla
natról a másikra. A kegyelem csodái nem szűntek meg, és a Lé
lek ott fúj, ahol akar. Tehát: Ima, magamért, másokért. 

4. Először asszonyok látták a Feltámadottat 

Jézus feltámadása után először asszonyoknak jelent meg, álta
luk üzent apostolainak. Miért? Talán mert több volt bennük a hit 
és a szeretet. Ök rögtön felismerték Jézust, és rögtön hittek. Nem 
úgy, mint az apostolok vagy az emmauszi tanítványok. Szeretet 
is több volt bennük. űk álltak a kereszt alatt, ők ragaszkodtak a 
sírballl is Jézushoz. Az apostolok magukkal voltak elfoglalva. Ré
szint féltek, másrészt keseregtek az "elveszett ügyön". Az asszo
nyok voltak azok a "kicsinyek", akiknek szívében könnyebben 
rezonál a kinyilatkoztatás és az Istenből felénk áradó szeretet. 

A női lélek finomabb, alkalmasabb mély érzésekre, így a hitre, 
vallásosságra, jóságra. Aki nőies, vonzó nő akar lenni, már csak 
ezért is fejlessze ezeket az istenadta képességeit. A férj, ha maga 
nem is vallásos, ösztönösen ezt keresi asszonyában: Finomságot, 
hitet, jóságot, kegyeletes lelkületet. A férfi is szeretne felnézni 
a nőre, akit szeret, akár a nő a férfire. Csakhogy a férfi a nőben 
nem az erő, az értelem és a férfiasság megtestesítőjét keresi, ha
nem a jóság, a hit, a tisztaság angyalát. 

Errlemes az asszonynak vallásosnak len:nie? Igen, az általános 
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okok mellett azért is, mert így könnyebben éri el a családi boldog
ságot, melyet a férfinél erősebben kíván. Sokkal inkább lesznek 
az övéi férje és gyermekei, ha Istennek nyeri meg őket, mintha 
magának hódítaná meg. 

A külső szépség, vonzóerő előbb-utóbb elmúlik. De még előbb 
megszokottá, egyhangúvá, unalmassá válik. Tartósan hódítani 
csak belső szépséggel lehet. Ennek alapja pedig az istenfélelem, 
a szívből fakadó, őszinte vallásosság, az egyszerű hit és szeretet. 

Sok asszony akarja "megnevelni" férjét. Többre mennének, 
ha maguk egész lélekkel szeretnék Istent, a tisztaságot, a jóságot. 
így észrevétlenül jobbak lennének azok is, akik résztvesznek éle
tükben. 

5. Ami értelmet ad az életnek 

Az apostolok húsvét reggelén biztosan értelmetlennek találták 
az életet. Mindenüket otthagyták Jézusért. A murrkájukat, ottho
nukat, családjukat, minden földi javukat. Jézus halálávalminden 
reményük sírbaszállt, céljaik, elképzeléseik semmivé foszlottak. 

A Jézust kísérő asszonyok nem érezték értelmetlennek az éle
tet, mert szerettek. Ha nem szerethették az élő Jézust, szerették 
a holtat. Ha nem szalgálhattak az élőnek, szolgálni akartak a sír
ban fekvőnek. Nem problémáztak, hanem szerettek. Nem az 
"ügyön" keseregtek, hanem szerettek. Nem magukat szerették, 
hanem Jézust, nem magukon járt az eszük, hanem Jézuson, az ő 
bebalzsamozásán. 

A mi életünkben is előfordulhat, hogy értelmetlennek érzünk 
mindent, esetleg végleg értelmetlennek. Betegség, sorscsapások, 
els:?Jegényedés, csalódás emberekben, magáramaradottság, a fö
löslegesség érzése stb. De rögtön értelmet kap minden, ha szeret 
az ember. Szereti Istent és szereti az embereket. Nem szerelemre 
kell gondolni, nem is ösztönös, érzéki szeretetre, hanem a termé
szetfelettire, amely bárkivel szemben emberszeretet, Isten szívé
vel. Nem várni kell a sz ere tetet, hanem adni. N em azt nézni, el
fogadják-e, értékelik-e. Ez már ömés. Es amíg eszméleténél van 
az ember, addig tud szeretni. Még magatehetetlenül, még haldo
kolva is. Ha másképp nem, azzal, hogy igyekszem szenvedéseim
mel minél kevésbé terhére lenni másoknak. Vagy hogy imádko
zom, felajánlom szenvedéseimet másokért. Szenvedésemmel Is
tennek is nagyon meg tudom mutatni, hogy mennyire szeretem 
őt. 

Nincs kit szeretni? Hiszen milliók éhezik a szeretetet! Persze 
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nem a rokonszenvet kell nézni, nem az érzelmi kielégülést keres
ni. Az igazi szeretet ad értelmet az életnek, amely megfeledkezik 
önmagáról, ezért eszébe sem jut válogatni. Szereti Istent, és sze
reti Istent az emberekben is. Valamennyiben, kivétel nélkül. 

Ha végleg értelmetlennek érzi valaki az életet, az nagy bajnak 
a jele. Azt jelenti, hogy nincs benne olyan szeretet, amely pedig 
egyetlen belépőjegy a men.nybe. 

Aki szeret, annak életében megjelenik Jézus, még sokkal in
kább, mint a húsvéti asszonyoknak. És az az élet, amelyben jelen 
van Jézus, semmiképp sem értelmetlen. 

6. Könnyek és feltámadás 

Húsvéttal megváltozott a világ. így megváltoztak a könnyek. 
Megmaradtak, de megváltoztak 

Jézus feltámadása óta a szenvedés, a fájdalom könnyei nem 
hiábavalóak. Megérlelhetnek Isten boldogságára. Eszközei lehet
nek mások üdvösségének. 

A részvét könnyei Isten jutalmát vonzzák le. Mert Isten irgal
mas az irgalmasok iránt. 

A bűnbánat könnyei nem meddőek, nem kétségbeesésbe ker
getőek, nem a késő bánatéi, mert felszárítja őket a bocsánat. 

Akik botránkozás, pletyka helyett siratják mások bűneit, egyek 
lesznek a Jeruzsálemet siratá Jézussal, a sírásban is, a feltáma
dásban is. 

Boldogok, akik ismerik aszeretet könnyeit, akiket megkönnyez
tet a szívükből előtörő isten- és emberszeretet. Mert húsvét óta 
elfogadja, isteni színvonalra emeli szeretetüket az Isten. 
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A) 

HÚSVÉT 2. VASARNAPJA 

I. SZENT!RAS 

I. OLVASMANY (ApCsel 2,42-47): "A testvérek állhatato
san kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a 
kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el minden
kit, mert az apostolok révén sok csoda történt és sok jel ada
tott. A hívek mind összetartottak és közös volt mindenük. 
Birtokaikat és javaikat eladták s az árát szétosztották mind
azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel - egy lé
lekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret 
házaknál törték meg, örömmel és tiszta szívvel vették ma
gukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent és az egész nép szeret
te őket. Az úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, 
akik hagyták magukat megmenteni." 

Az első keresztény közösség életéről tudunk meg jellemző vo-, 
násokat. Az apostolok és a hívek szaros egységet alkottak. Ennek 
egyik alkotóeleme volt az apostolok által hirdetett tanítás elfoga
dása és hűséges megtartása. A közösségi lét és érzés másik fontos 
táplálója volt a kenyértörés közössége. Mivel a zsidók a kenyeret 
tekintették legfőbb tápláléknak, a lakomát is kenyértörésnek ne
vezték, így az eucharisztikus lakomát is. (Eleinte még együtt volt 
a szeretetlakoma és az eucharisztikus). Azonfelül közösen imád
koztak és "mindenük" közös volt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az 
esszénusokhoz, a qumrani közösséghez és pithagoreusokhoz ha
sonlóan nagylelkűen siettek segítségére annak, aki valamiben 
szükséget szenvedett. A zsidók v,allási közösségétől még csak fé
lig váltak el: feljártak a templomba is, de a kenyeret házaknál 
törték meg. 

II. OLV ASMANY (l P ét 1,3-9): "Legyen áldott az Isten és 
a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, akiminket nagy irgalmá
ban új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reménységre 
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való feltámadása által, hogy amennyekben elpusztíthatatlan, 
tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten 
hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, 
amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánul
jon. Ezért örülni fogtok, noha most egy kicsit szamarkodno
tok kell is, mert különféle kísé1tések érnek benneteket, hogy 
a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tüz próbálta ve
szendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó le
gyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Noha nem lát
tátok, mégis szeretitek; bár most sem látjátok, mégis hisztek 
benne. De mivel hisztek, ujjonghattok a megdicsőültek ki
mondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját: lelke
tek üdvösségét." 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, ... akik sír
nak ... Jézusne:k a nyolc boldogságról mondott szavai jutnak 
eszünkbe, amikor Péter levelét olvassuk. A keresztény élet nem 
nélkülözheti az érlelő próbát. A szenvedésre szükségünk van, 
mert egyikünk hite és szeretete sem hibátlan. Isten tisztító kohó
ja a szenvedés. A próbára nem azért van szükség, hogy Isten lás
sa, mit érünk, hanem azért, hogy mi lássuk, nem érünk annyit, 
mint amennyit képzeltünk magunkról és többérővé váljunk. A 
próbák annak válnak igazán javára, akinek szívében él a Jézus 
iránti szeretet. 
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AZ EVANGELIUM (Jn 20,19-31): "Mikm· beesteledett, 
még a hét első napján, bár a zsidóktól való félelem miatt az 
ajtók zárva voltak, ahol összegyűltek a tanítványok, eljött 
Jézus, megállt középen és üdvözölte őket: »Békesség nek
tek!« E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. A ta
nítványok pedig örvendeztek, mikor látták az Urat. "Békes
ség nektek« - ismételte Jézus. >>Amint engem küldött az 
Atya, úgy küldelek én is titeket.« E szavak után rájuk lehelt 
és így szólt hozzájuk: »Vegyétek a Szentlelket. Akinek meg
bocsátjátok bűneit, azé bocsánatot nyernek, akinek pedig 
megtartjátok, azé megmaradnak.« 
Egy a tizenkettő közül, Tamás, melléknevén >>Iker<<, nem 
volt velük, mikor megjelent Jézus. A tanítványok tehát meg
mondották neki: >>Láttuk az Urat!« Ö azonban azt válaszol
ta: ••Ha nem látom kezén a szögek nyomát, ujjamat a szö
gek helyébe nem teszem és kezemet oldalába nem helye
zem, nem hiszem.« Nyolc nap múlva ismét együtt voltak 
tanítványai és Tamás is velük volt. Bejött Jézus a zárt ajtó-



kon keresztül, megállt középen és így szólt: »Békesség nek
tek!« Majd Tamáshoz fordult: ••Nyújtsd ide ujjadat és nézd 
kezemet; nyújtsd ki kezedet és tedd oldalamba, s ne légy hi
tetlen, hanem hivő!« Tamás fölkiáltott: ,,J!:n Uram, és én Is
tenem!« Jézus pedig így szólt: >>Mivel láttál engem, hittél, 
boldogok, akik nem látnak, de mégis hisznek.·« 
Sok más csodajelt is művelt Jézus tanítványai előtt, melyek 
nincsenek bent ebben a könyvben. Ezeket pedig megírtam, 
hogy higgyétek, hogy Jézus a Messiás, az Istennek Fias a hit 
által éltetek legyen őbenne." 

A bűnön és következményén, a halálon győztes Krisztus apos
tolainak hatalmat ad a bűnök megbocsátására. Rájuk 1ehelve az 
éltető Lelket adja nekik, hogy annak erejében életre tudják kel
teni a bűnben meghalt szíveket. Mivel a bűnök megtartására is 
hatalmat ad, e hatalom gyakorlóinak ítélkezniök kell, ki melyiket 
érdemli. Ennek előfeltétele a bűnök megvallása. 

Tamás hitetlenkedése megkönnyíti számunkra a hitet. Ha az 
apostolok könnyen hittek volna, méltán gyaníthatnánk, hogy csa
lásnak vagy csalódásnak lettek áldozatai. Mindezek ellenére Ta
más eljárását nem tekinthetjük mintaszerűnek. Elég érv lehe
tett volna számára a csodák sorozata, melyeket Jézus művelt, 
vagy apostoltársainak tanúskodása. Mi a tanúságtételre vagyunk 
utalva. Nem foghatjuk meg Jézus oldalát, sebeit. Jézus boldog
nak mond bennünket, mivel hiszünk benne, bár nem látjuk. Pé
ter apostol is ezért dicsérte híveit: noha nem látták, mégis szere
tik, bármost sem látják, mégis hisznek benne. A hitet Isten nem 
kényszeríti ki, még a logika erejével sem. Ha egy "gondolkodó" 
gépbe betáplálunk minden adatot, "nem jön ki" a hittéteL Em
beri aktus, szabad és szeretettől vezetett tett marad a hit, bár
mennyi érv szál is mellette. 

Közösségben élünk mi is, mint keresztények is. Engedjük, 
hogy egymás hite által megvigasztalódjunk, megerősödjünk. Fo
gadjuk erős lélekkel a különféle, hitbeli megpróbáltatásokat is. 
Tisztulás, erősödés lesz az eredménye, ha helyes lelkülettel fo
gadjuk. Törekedjünk életünkkel is tanúskodni a feltámadt Krisz
tus mellett. Vizsgáljam meg magam: valóban más az életem, 
egész lelkületem azért, mert Krisztus feltámadt és én ezt alapve
tő valóságként elfogadom? Vagy akkor is pont ilyen lennék, ha 
azt gondolnám, hogy Urunk nem támadt fel? Ennek az óriási kü
lönbségnek valahogyan meg kell mutatkoznia az életemben! 
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B) 

I. OLV ASMANY (ApCsel 4,32-35): "A sok hivő mind egy 
szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjá
nak, mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsí
tották Urunk Jézus feltámadását és mindnyájan bőségesen 
részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő, 
mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott 
pénzt elhozta és az apostolok elé tette. Mindenkinek adtak 
belőle, a szükséghez mérten." 

Amint a következő esetből, Ananiás és Szafira tragikus végű 
történetéből is kiderül, a vagyonról való részleges vagy teljes le
mondás mindenkinek szabad elhatározásától függött. Senki sem 
tekintette vagyonát kizárólagosan sajátjának: úgy érezte, meg 
van terhelve vagyana a rászorulők jogával. Bizonyára sokan vol
tak, akik semmit sem tartottak meg sajátjuknak. így pl. a fejezet 
végén említett Barnabás, aki földjét pénzzé tette és árát az apos
tolok lábához helyezte. De éppen tettének külön történő említé
se mutatja, hogy ez az eljárás nem volt általános. 

II. OLVASMÁNY (Jn 5,1-6): "Mindenki, aki hiszi, hogy Jé
zus Krisztus az Isten szülötte, és aki a szülőt szereti, szereti 
szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyer
mekeit, hogy szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsai
nak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk paran
csait. Az ő parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Is
tentől való, legyőzi a világot. És ez a győzelem, amely győze
lem a világ fölött, a mi hitünk. 
Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Is
ten Fia? O az, aki víz és vér és a Lélek által jött, Jézus Krisz
tus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. Es a Lélek 
tesz tanúságot mellette, mert a Lélek az igazság." 

Addig nem kereszteltek meg senki t, amíg meg nem vallotta, 
hogy hisz Jézus Krisztusban, a Megváltó ban. A keresztség révén 
a hivő újjászületett Istenből. A Szentlélek lelkébe öntötte az Is
ten iránti szeretetet. Ez aszeretet azonban természetszerűleg ki
terJed mindazokra, akik éppúgy gyermekei Istennek, mint én. A 
szeretet gyakorlásán mutatkozik meg a hit komolysága, ereje. Is
ten lehetetlent nem kíván: ami felülmúlja az emberi természet 
képességeit, ahhoz kegyelmét adja. Tehát gyermekei mindig ké
pesek arra, hogy a világot legyőzzék. A kel'esztény enibereszmény 
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tökéletesebb, mint amilyet a világ meg tud rajzolni. Az lstentől 
kapott szeretet a biztosíték arra, hogy ez az eszmény meg is va
lósítható. 

Az apostol három tanút sorakoztat fel a hit erősítésére: Jézus 
eljött a víz által, amennyiben a Jordánban történt keresztelke
désekor az Atya tanúskodott amellett, hogy Jézus az ű Fia. (Mt 
3,17.) De nemcsak víz által jött. Az Ige akkor sem hagyta el a fel
vett emberi természetet, amikor szenvedett és meghalt. Halálá
ban is Isten Fia volt, amint a római százados tanúsította is: "Ez 
valóban Isten Fia volt." (Mt. 27,54.) A harmadik tanú a Szentlé
lek, akinek erejében az apostolok szerte a világon elterjesztették 
a kereszténységet. A zsidó törvény két tanút kívánt az igazság 
felderítésére; itt három is van. 

AZ EVANGÉLIUM ua., mint az A) évben 

Jézus azt várja tőlem, hogy egészen átadjarn magam neki. Hi
tem nem ésszerűtlen, nem vakhit, hiszen háromszoros tanúbi
zonyságon alapul: A Lélektől felkent Jézus csodákat is tett, cso
dás események kísérték halálát is, csodás események sorozata 
kíséri az Egyház egész életét. Jézushoz akarok tehát tartozni az 
Egyházon keresztül. Hovatartozásomat elsősorban életem mutat
ja, melynek aszeretet a lelke. Ennek a szeretetnek erejében aka
rok győzni a világ felett. A szentmise Jézus felülmúlhatatlan sze
re te tét hirdeti és erőt is ad a követésére. Ésszerűen és szabadon 
akarok egész szívemmel Jézushoz csatlakozni. Jézus általam is 
meggyőző csodát akar végbevinni. Mert kell-e annál nagyobb cso
da, hogy én győzni tudok rendetlen önsz·evetetemen? Bárcsak 
megmutatkoznék Isten hatalmas ereje az én életemben is! Minél 
lenyűgözőbben érzem, tapasztalom a világ erejét magamban és 
embertársaimban, annál nagyobb bizalommal akarom átadni ma
gamat Istennek, hogy csodát tegyen velem. Istenem, te minden
ható vagy! Tégy szentté! Te még ezt is meg tudod tenni! 

C) 

l. OLVASMANY (ApCsel5,12-16): "Az apostolok keze sok 
jelet mutatott és sok csodát tett a nép között. Mindnyájan egy 
emberként voltak a Salamon csarnokban. Mások közül sen
ki sem mert közéjük elegyedni, de a nép sokra tartotta őket. 
A hivők, a férfiak és nők, egyre nagyobb számmal csatlakoz
tak az Úrhoz. Még a betegeket is kivitték az utcára, hord-
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ágyakra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább 
az árnyéka érje egyiket-másikat. Sőt még a Jeruzsálemhez 
közel eső városok népe is odátódult, hozták a betegeket, a 
tisztátalan szellemektől gyötörteket s ezek mind meggyó
gyultak." 

Isten az egyház gyorsabb terjedése érdekében sok csodával kí
sérte az apostolok munkáját. Amint Jézus a kenyérszaporítással 
hívta fel az ember~k figyeimét a mennyei kenyérre, úgy az apos
tolok a betegek gyógyításával az egész ember egészségessé válá
sára, a bűntől való szabadulásra. 

164 

II. OLVASMANY (Jel 1,1-lla+12-13+17-19): "Jézus 
Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet azért adott neki az Isten, 
hogy szolgáinak megmutasson mindent, aminek csakhamar 
be kell következnie. Elküldte angyalát, így adta tudtul szol
gájának, Jánosnak, aki tanúskodik arról, amit az Isten mon
dott samiről Jézus Krisztus tanúságot tett: mindenről, amit 
látott. Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ezeket a prófétai 
szavakat, ami bennük meg van írva, mert az idő közel van! 
János a hét ázsiai egyháznak. Kegyelem és békesség nektek 
attól, aki van, aki volt és aki eljön, meg a hét lélektől, aki 
trónja előtt áll és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a ha
lottak elsőszülöttétől és a földi királyok fejedelmétől. O sze
ret minket, vérével megváltott bűneinktől s Atyjának, az Is
tennek országává és papjaivá tett bennünket: övé a dicsőség 
és a hatalom örökkön örökké. Amen. Nézzétek, a felhőkben 
jön, látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták. 
A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Amen. 
~n vagyok az alfa és ómega, (a kezdet és a vég,), mondja az 
Isten, az úr, aki van, aki volt és aki eljön, a Mindenható. 
~n, János, a királyságban és Jézus türelmes várásában test
véretek és társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szige
ten voltam, az Isten tanítása miatt és hogy Jézus mellett ta
núságot tegyek. Az úr napján elragadtatásba estem. Hátam 
mögül, mint valami harsona megszálalt egy hang: »Amit 
látsz, írd le könyvbe és küldd el a hét egyháznak.« Amint 
megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertya
tartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. 
Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. Amikor meg
pi,llantottam, mint valami halott a lába elé rogytam, de ő 
rám tette jobbját és megszólított: .. Ne félj! Én vagyok az el-



ső és az utolsó, és az élő: meghaltam, s nézd, mégis élek, örök
ké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa. lrd le te
hát, amit láttál, a jelent, és ami ezután történik.~~" 

Az evangéliumokból megismertük, mit tett értünk Jézus a föl
dön. Ebből az olvasmányból egyrészt azttudjuk meg, mit tesz ér
tünk az égben, másrészt azt, mivé tett bennünket. A bokáig érő 
ruha, melyet a látomásban Jézus visel, az aranyöv a mellén: fő
papi öltözék. Folytatja tehát közvetítő, papi tevékenységét az ég
ben is. Sőt bennünket is Istennek papjaivá tett, igazabb és telje
sebb értelemben, mint ahogyan a zsidóság az volt. (Vö. 2 Móz 
19,6) Közvetítők vagyunk Isten és a világ között: előmozdítjuk 
uralmának megvalósulását és imádkozunk, áldozatot vállalunk a 
világért. Az Örök Főpap az égben - mi itt a földön, amíg ismét 
el nem jön. A hét arany gyertyatartó az 1,20 szerint a hét egyhá
zat jelenti, de éppen a hetes szám szimbolikus jelentése miatt 
nyilván valamennyi egyházat érti a látnok, sőt a látomások több
értékűsége folytán a jeruzsálemi templomban található hétkarú 
gyertyatartót is jelenti ez a látomásbeli kép és ezáltal válik még 
teljesebbé az Emberfiának főpapi megjelenése. Jézusnál van a 
halálnak és az alvilágnak kulcsa, tehát győzött a halál felett, min
denkit kiszabadíthat a halál hatalmából. ű az alfa és omega és az 
élő: mindkettő isteni j 1elző; az elsőt 1,8-ban az Atya önmagáról 
mondja, a második gyakran szerepel - szembeállítva az élette
len pogány istenekkel - az ószövetségben. Jézus most már em
beri természete szerint is halhatatlan. 

AZ EV ANGELIUM ugyanaz, mint az A) évben. 
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II. TEOLúGIA 

A hit elsősorban találkozást, ráismerést jelent. Találkozom Is
tennel, aki egészen más, aki nem azonos semmiféle látható, fog
ható valósággal, még a logikai sor konklúziójával sem azonos. ű 
mindezek mögött van. Rejtőző Istenség marad mindig. 

Hogyha a felszín mögött mégis ráismertem, már nem járok 
egyedül többé; egzisztenciális magányom feloldódott. A találko
zás irányt ad életemnek, ha tetszik, egy új irányt; hogyha az Is
ten-nélküli céltalan bolyongásban létezik egyáltalán valamilyen 
irányulás. 

Annak ellenére, hogy a hit ilyen jelentős az ember életében, 
mégis tapasztaljuk a széles körben elterjedt hitetlenséget. Mik a 
mai !kor hitetlenségének gyökerei? 

A természettudományos gondolkodásmód 

úgy látszik, a legnagyobb problémát ez okozza a hit útjában. 
A természettudományos gondolkodásmód következményei három 
formában jelentkeznek. Először: az emberek érdeklődése mind
jobban erre a területre tolódik. A mai ember hősei nem az erköl
csi, vagy személyi nagyságok, hanem a tudományos haladás út
törői. Másodszor: az elvont gondolkodás helyébe a szemléltetés 
lépett, az igazság kritériuma a kisérlet és a dokumentálás lett. 
Végül a természettudomány szemlélet száműzte a világból a ti
tokzatosságot (helyesebben: az emberek gondolkodásából a cso
dálkozást, a titokzatosság iránti érzéket). Míg a régi ember a ter
mészet megfoghatatlan eseményei mögött hajlamos volt közvet
lenül Istent sejteni, ma egyszerűen nem hisznek abban az embe
rek, hogy létezik titok Ami titdk, az legfeljebb csak egy ideig ti
tok, de nem lényegénél fogva. 

Mivel Isten !kívül áll a tapasztalás körén, az ő lénye feloldha-
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tatlan problémának látszik természettudományos szempontbóL 
Mégis éppen a természettudomány modern fejlődése derítette ki, 
hogy Isten "tulajdonságai" részben az Anyaghoz is sorolhatók. 
"Matéria" alatt azt a direkte meg nem ismerhető dolgot kell ér
terni, amely minden jelenségnek, tehát a tapasztalás mindern tár
gyának alapját képezi, amely azonban minduntalan egy lépéssei 
tovább visszahúzódik a megismerhetetlen felé, valahányszor az 
ember eredményesen hatol bele húsába. A molekulák, az atomok, 
az elektronok, a mezonok olyan anyagi szerkezetű fogalmak, ame
lyek csak indirekte ismerheták meg, és amelyek mögött a dolgok 
"természete", vagyis egy tovább nem analizálható princípium rej
tőzik, úgymint az elektromos és gravitációs mezők, melyekről mi 
semmit sem tudunk. Az anyag és az energia két felcsillandó olda
la egy közös harmadiknak, melynek nevét nem tudjuk, melynek 
struktúráját (csábít a gondolat, hogy lényegnek nevezzem) nem 
tudjuk kideríteni és amely ugyan a természet dolgainak végtelen 
sokaságában elénk lép, anélkül azonban, hogy velük azonos len
ne; hordozó alapjaminden létnek, amely kinyílván ul a dolgokban, 
de mégis úgy, hogy az emberi értelem számára alapjában véve a 
dolgok mögött hozzáférhetetlen titokzatosságban rejtőzik." (Hans 
Schaefer: Gesichtspunkte der Naturforschung, 35-36.) 

A heidelbergi physiológia-professzor idézett szavai rámutatnak 
arra, hogy a természettudomány nemcsak hogy nem bizonyít Is
ten ellen, hanem analógiákat nyújt a vallási igazságok ábrázolá
sára. Ha a mai emberek számára meg akarjuk könnyíteni a hit 
elfogadását, akkor mind bátrabban kell felhasználnunk a termé
szettudományos analógiákat. A telealógiát bámulatosan közel 
hozhatja a mai emberhez az evolúció, a Szentháromság misztériu
mánál hasznosan lehet utalni a Niels Bohr által bevezetett atom
elméleti komplementaritás elvére, a kegyelem, szentségek meg
világítását elősegítheti amodern információs megoldásokkal (mo
dulált elektromágneses hullám, amely tartalmazza a kép teljes 
információanyagát) való összehasonlítás. 

A személyi jelleg háttérbe szarulása 

A mai kor szellemiségének egyik tünete a személyiség jelentő
ségéneik csökkenése. A mai embe;: a gazdasági élet, a társadalom 
egy láncszeme. Az egyéni felelősség, egyéni elgondolás háttérbe 
szorul a közösségi gondolat mögött. A mérhetetlen sok ismeret
anyag, a hírközlő szervek fokozott működé&e nem teszi lehetövé, 
hogy az ember maga alakítsa ki véleményét a dolgokról. 
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Vallási vonatkozcisban ez odahatott, hogy "Isten valamikor egy 
név volt. Fogaiommá változott át. Isten valaha egy címzett volt. 
Most tárggyá változott. A Te-ből Az lett. Ez olyan folyamat, me
lyet egyszerű formulával nem is tudunk kifejezni. Előfeltételei 
és mindenek előtt következményei rendkívül súlyosak. Vajon 
visszafordítható-e?" (Hans Jürgen Schultz: Wer ist das eigent
lich- Gott? 9. o.) Istennek ez a tárgyiasítása döntően megvál
toztatja az ember viszonyát vele szemben. Egy tárgyat az ember 
vizsgálhat közönyösen, hűvösen: tárgyilagosan. Egy személyt ez
zel szemben csak személyes úton lehet megismerni. Minden sze
mély lezárt világ, s csak sajátmaga ismertetheti meg másokkal 
önmagát. Egy személyt lehet kívülről is szemlélni, lehet fenyege
téssel, vagy kínzással szóra bírni, de megismerni csak akkor le
het, ha ő is akarja. 

Amodern ember hitbeli problémájának egyik forrása éppen ez: 
Istent tárgyként tekinti. Szeretné tudni, mi az igazság Isten kö
rül, de arra nem gondol, hogy ezt magától Istentől tudja meg. Ha 
rádöbben a mai ember, hogy Isten személy, akivel személyes kap
csolat létesíthető, akkor ez megváltást jelent a számára, hiszen 
amodern kortól fenyegetett személyiségünk ebben a kapcsolat
ban magára találhat és kibontakozhat. Az embereket meg kell ta
nítani imádkozni, me rt azok az "imádságok", amelyek a meglevő 
imakönyvekben találhatók, inkább hódoló ünnepségek légkörét 
idézik; egy emberformára torzított Fenség előtti tisztelgésből és 
alázatosikodásból állnak a helyett, hogy elősegítenék az intim ta
lálkozást Isten és az ember között. 

Az aktivitás problémája 

Az előbbi két nehézségnél is nagyobb akadálya a hitnek az, 
hogy a hit megfelelő megélése, gyakorlatba való átültetése a leg
több ember előtt megoldatlan, sőt megoldhatatlan feladat. "Hi
szek, de mi következik ebből?"- gondolják. Elfogadják Isten lé
tét, de úgy érzik, hogy Istennek nincs jelentősége. Akár hisznek 
Istenben, akár nem, életvitelük, életmódjuk nem változik. Isten 
az életük számára nem jelent semmit. És úgy látszik, Istent ma
gát sem érdekli ez a helyzet, mert eltűri, hogy a mai emberiség 
kezébe vegye sorsának irányítását. Nyilvánvaló, hogy olyan Is
tenre, aki gyakorlatilag nem jelent semmit számunkra, nincs szük
ségünk 

A II. Vatikáni Zsinatnak is fő problémája volt ez a téma, ami
kor az Egyház titkát és szerepét kutatta: mit nyújt az emberiség-
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nek a keresztény vallás? Mi a küldetése, programja a keresztény 
embernek? 

A kérdés nem is olyan egyszerű. Az egyik válasz e kérdésre az, 
hogy a felebaráti szeretet a hivatásunk; mai szóval élve: a szol
gálat. A mai vallási életben és teológiai irodalomban ez a válasz 
domborodik ki jobban, de becsületesen be kell vallanunk, hogy ez 
nemcsak keresztény gondolat és törekvés, hanem más jóakaratú 
embernek is programja. Kétségtelen, hogy a keresztényekben 
jobban kell tudatosítanunk a szolgálat, a szeretet, a testvéries 
együttérzés gondolatát, s rá kell mutatnunk, hogy ez olyan terü
let, melyen hitük gyakorlativá, élővé válik. 

A másik válasz az istenhit gyakorlati jelentőségére vonatkozó
an az, hogy általa az ember életének biztos alapot és irányulást 
szerez. A vallás célt, erkölcsiséget, reményt nyújt nekünk. Az 
ima, a liturgia ébren tartják bennünk a magasabb eszmények utá
ni fogé~onyságot és vágyat. E szerint a hit gyakorlati megélése 
azt jelenti, hogy az ember céltudatos erőkifejtéssei nyitottá teszi 
önmagát a magasabb értékek felé: aszkézissel igyekszik a tökéle
tesség felé. Gyengéje azonban ennek a programnak az, hogy haj
lamossá tesz az önzésre, s arra, hogy a vallást olya:n szempontból 
tekintsük: mit nyerünk vele? 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a szolgálat is, az aszkézis is 
elősegíti a hit élővé válását, de önmagában egyik sem teljes érté
-kű megoldása hit problémájának. 

A kinyilatkoztatás fényében 

Jézus apostolainak és tanítványainak esete rámutat a hit fel
lobbanásának döntő mozzanatára: hisznek - a nagypénteki csa
lódás, a farizeusoktól való félelem ellenére, - mert Jézus felke
resi és megszólítja őket. Nem azért hisznek, mert értelmi megfon
tolások vagy érzelmi indítások javasolják ezt. Nem belőlük indul 
meg a folyamat, nem is a külső eseményekből, hanem Istenből, 
aki megszólítja őket. De ez nemcsak az apostolok esetében volt 
így, hanem az egész üdvtörténet folyamán: Isten az, aki kezdi. 
Hogy miért van vallás, miért kell hinni, arra ez az egyetlen kielé
gítő felelet: mert Isten megszólította az embert. 

Amikor az embereknek a hitet akarjuk közvetíteni, ezt kell 
megértenünk. A hitet teljesen emberi szempontok latbavetésével 
elfogad tatni: felesleges fáradozás. A hi trő l egyszerűen kij elen
teni, hogy az Isten kegyelmi ajándéka: ez túlságosan elvont. E 
helyett érzékeny szívvel kell vizsgálnunk az idők jeleit, az élet 
eseményeit, hogy felismerjük benne a ma is szólongató Isten 
hangját. 
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III. HOMfLIA VAZLATOK 

A) c :-. 

l. Miért kell misére járni? 

A szentmisén való részvételünkben valósul meg a már az őske
resztények által élt jézusi élet: "Kitartottak az apostolok tanítá
sában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban." 

Miért járunk tehát misére? Nem egyszerűen azért, hogy imád
kozzunk, hogy találkozzunk Istennel. Ezt otthon is el lehetne in
tézni. Vagy a templomban bármikor, ha nincs is mise. Misére 
azért jövünk, hogy először is közösen imádkozzunk. Jézus azt 
akarta, hogy egyek legyünk. Egy test, melynek ő a feje. Ennek az 
egységnek ki kell fejeződnie az imában is. N em helyes tehát, ha 
valaki ki akarja vonni magát a közös imából. Hogyan lesz egymá
sokkal az, aki még az imádságban, még hittestvéreivel sem akar 
"közösködni"? Jézus kifejezetten megmondta, hogy a közös ima 
ereje nagyobb. Különösen, ha meggondoljuk, hogy a mise imái 
nem annak a pár száz embernek közös imája, aki éppen jelen van, 
hanem az egész egyház közös imája. Es ezzel Jézus imája, aki az 
egyház feje. A közössé g imájában jelen vari Jézus, vele együtt, 
sőt őbenne imádkozunk. 

Aztán azért járunk misére, hogy meghallgassuk Isten szavát, 
v:agyis "kitartsunk az apostolok közösségében és tanításában". 
Kiállhatatlan az olyan ember, aki csak beszél és beszél, de nem 
hajlandó odafigyelni mások beszédére. Nem szabad ilyennek len
nünk Istennel szemben sem. Az imádságnál is fontosabb, hogy 
meghallgassuk Istent. 

A legfontosabb pedig, amiért el kell jönnünk a misére, hogy ott 
legyünk a lrenyértörésen, vagyis hogy résztvegyünk Jézus áldo
zatán, és Jézussal együtt magunkat is átadjuk Istennek. 

Egy vértanú mondta bíráinak: "Nem tudok szentmise nélkül 
élni." Aki ezt a hármat: a közös imát, az apostoli tanítás meghall
gatását, az áldozatbemutatást komolyan veszi, az szintén így fog
ja érezni. 
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2. Szembemiséző oltár 

Az őskeresztények életéről olvasva, azt magunk elé képzelve, 
jobban megértjük, miért célszerűbb a szembemiséző oltár. Jobban 
kiemeli a szentmise lényegét. A misében Jézusnak kell lennie a 
központna:k, mert a szentmise az ő áldozata. Ha a pap eltakarja 
őt a hívek elöl, akkor nehéz észrevenni, hogy Jézus a főszereplő. 
Pedig minél inkább belevésődik lelkünkbe, hogy a miseáldozatot 
Jézus mutatja be, annál inkább megértjük, hogy mi ami dolgunk: 
Bele kell kapcsolódnunk ebbe az áldozatba. Ha egész idő alatt lát
hatjuk a szent Színeket, könnyebben eszünkbe jut, hogy Jézus
sal, Jézus által és Jézusban át kell adnunk magunkat Atyánknak. 

A szembemiséző oltár jobban kifejezi, hogy a mise nem a pap 
ügye, amelyen a hívek csa:k éppen jelen vannak. A körülvett asz
tal jelenti, hogy mindannyiunk áldozata a mise, az egész egyhá
zé. Az egyház pedig nemcsak a papok, hanem Isten egész hivő né
pe. Egy családnak kell lennünk, amelyben az elsőszülött Jézus, 
és most összegyűlünk az ünnepi asztal körül a közös Atya tiszte
letére. Az atyák csak akkor elégedettek gyermekeikkel, ha azok 
nemcsak őt, hanem egymást is szeretik. Meg kell tehát mutatnunk 
egymás iránti szeretetünket közös imával, énekkel, az áldozat kö
zös bemutatásával. 

A szembemiséző oltár célja tehát, hogy Jézus legyen a központ, 
és hogy mi könnyebben egyek legyünk. 

3. Modern oltár 

A barokk és egyéb régi stílusú templomokban modern a szem
hemiséző oltár. Sokak szemét bántja ez. Miért nem a régi oltárak 
"szép" és díszes stílusában készítik tehát az új oltárokat? 

A templomokat minden korban modern stílusban építették és 
rendezték be. A barokkban a barakk volt modern. (Sokak szemé
ben akkor botrányosan, megütközéstkeltően modern. Bizony, ha 
nem szaktuk volna meg gyerekkorunktól, nekünk is visszatetsze
nének pl. "a kicsavart tagú szentek".) 

Modem azt jelenti, hogy a mai ember lelkületét fejezi ki, mai 
eszközökkel. Az új oltárt mai emberek rendelték, készítették, 
használják. Tehát ami világunkat kell kifejeznie, azt is fejezi ki. 

Mert példáulami világunkban a lényeg a lényeg. Nem szeret
jük a felesleges sallangokat. Ezért egyszerű vonalú a mai oltár. 
A lényeget akarja hangsúlyozni: Jézust. Szép lehet a sok ciráda, 
faragás, aranyozás, a stílus mozgalmassága, de éppen ezért ma-
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gára vonja a figyelmet, és így könnyen elterelheti Jézusról. A 
modern oltár a maga nemes egyszerűségében azt szeretné, hogy 
észre se vegyük, hanem rögtön Jézusra és az áldozatra figyeljünk. 

Amodern oltár hétköznapi. És ezzel figyelmeztetni akar arra, 
hogy nem azért jövünk misére, hogy elfeledjük a csúnya hétköz
napokat, hogy elmeneküljünk a rideg-valóságból egy mennyei vi
lágba; hanem hogy Istennek ajánljuk hétköznapjainkat a maguk 
valóságában. Nem menekülni akarunk a hétköznapok elől, hanem 
a szentmisével meg akarjuk szentelni azokat. 

Mondhatnám, hogy minden szokás dolga. Gyermekeink majd 
ezt a stílust szakják meg, és ehhez fognak ragaszkodni egyszer, 
akkor már majd megint valami újnak ellenében. Sőt, mi magunk 
is idővel ezt szokjuk meg, és valami más lesz furcsa. De az lenne 
a jó, ha nemcsak megszaknánk a modern stílust, nemcsak meg
békélnénk vele, hanem ez a stílus helyesebb vallásasságra nevel
ne bennünket. Lényeget látó, lényegre törő, a hétköznapokat ele
venen átható vallásosságra. Hiszen erre van szükségünk, ez az, 
ami egyedül kielégíthet minket. Ez az, ami a mi korunkat nagyon 
kedvessé tehetné Isten előtt. 

4. Kitapogatható 

A Tamás-lelkek kitapogathatják az egyház igazságát - értel
mükkeL Lépései, az öt seb analógiájára: 

Van Isten. Ez a legkönnyebb. 
Valószínű, hogy Isten valamiképpen szól hozzánk. Mert a Te

remtő a legtöbb dologban pontosan "tájékoztatta" teremtményeit 
a természeti törvények által. Úriási fontosságú dolgokban viszont 
tízezer évek után is teljesen bizonytalan az emberiség: Végső cél, 
erkölcsi elvek, a szenvedés értelme stb. Valószínű, hogy ezekről 
szól hozzánk az Úr. 

Az egyedüli, akiről el lehet hinni, hogy Isten szavának teljha
talmú követe: Jézus. Jelleme, élete, tanítása és annak hatása ta
núskodik róla. 

Jézus tanításának valahol meg kellett maradnia változatlanul. 
es,ak így tudja megtalálni minden idők embere. Megint nem le
het elképzelni mást, mint az egyházat, mely rendületlenül őrzi 
hitét tizenkilenc század óta. 

Az ötödik pedig Jézus hitének gyakorlása, ennek révén megér
zi az ember, hogy ez az "igazi". 

Tamás nem azért hitt, mert látott, és mert kitapogatta a sebe
ket. Hanem mert megkapta és elfogadta a hit kegyelmét. Nálam 
is ez dönt. 
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B) 

l. Emberszeretet 

Jézus elmondta Isten titkait. Egyik legnagyobb: lsten a Szere
tet A menny részvétel Isten életében, világos tehát, hogy részt 
kell vennem szeretetében. Ezt pedig el kell kezdenem már ebben 
az életemben, mert ha itt nem kell Isten élete, "odaát" sem bol
dogíthat. Jézus "új parancsa" ezt ki is mondja: úgy kell szeret
nün:k egymást, hogy az felülmúlja a természetes önszeretetet, te
hát úgy, ahogyan Jézus sz eretett bennünket. Az első kereszté
nyek a hitet és ezt a szeretetet tartották a legfontosabbnak vallá
sunkban, nekünk is így kell gondolkoznunk. 

Mindenkiben az embert kell szeretnem. N em egyes. külső vagy 
belső tulajdonságát. Az egész embert. A házastársban vagy gyer
mekemben éppen úgy, mint az idegenben. Aki egyes vokons.zen
ves tulajdonságok miatt szeret, az nem is szeret tulajdonképpen, 
mert ez végeredményben önzés, neki magának esik jól a szeretés. 
Tehát meg kell próbálnom mindenkit azért szeretnem, mert em
ber. 

Szeretetemet függetlenítenem kell az illető tulajdonságaitól, 
tetteitől, velem szembeni viselkedésétől. Akármilyen önmagában 
vagy velem szemben, mégiscsak ember, és nekem az embert sze
retnem kell. Miért? Mert csak így lesz szeretetem isteni, Isten 
ugyanis mindenkit szeret. Mindenkiben tulajdonképpen önrnagát 
szereti lsten, mert mindenki Isten képmása. "Aki azt mondja, 
szereti Istent, de gyűlöli embertársát, az hazudik." Sugalmazott 
szavak! Hazudik, mert aki embert gyűlöl, Isten képmását gyűlö
li, tehát Istent. Es másképp akar viselkedni, mint Isten, mintegy 
ki akarja javítani Istent, sőt helyteleníti Isten magatartását, hi
szen gyűlöli, nem szereti azt, akit Isten kimondhatatlanul szeret. 

Egyedüli lehetőségem a boldogságra, hogy Isten életét fogom 
élni. De akkor lsten szemével kell néznem, és Isten szívével kell 
szeretnem. Vagyis minden egyes emberben Isten képmását kell 
látnom, tisztelnem, szeretnem. 

2. E:rdemes szeretni? 

Az első keresztények az emberszeretet hősei voltak. De éppen 
ezzel kapcsolatban merül fel a kétség: Érdemes-e szeretni az em
bereket? Az első keresztények közül sokan eladták mindenüket, 
és a pénzt odaadták a szegények javára. De éppen azok, akik él-
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vezték ezt a szeretetet, azok zúgolódtak irigységükben, hogy az 
apostolok nem igazságosak a szétosztásban. Könnyen eszükbe jut
hatott az apostoloknak, hogy nem érdemes vesződni velük. Hát 
még ha szorosan vett apostoli munkájukra gondolunk! Mit kap
tak azért, hogy az emberek üdvösségéért áldozták életüket? Ül
döztetést, vértanúhalált. 

Ilyen élményekben mindenki részesülhet, aki megpróbál jó 
lenni az emberekhez, vagy akár feláldozni életét, magát értük. 
Előfordulhat, hogy minél többet teszek az emberekért, annál kö
vetelőzőbbek, elégedetlenebbek, hálátlanabbak; ha pedig, saját 
érdekükben, az életük alakításába is bele merek szó:Lni, akár a leg
tisztább jóindulattal és legnagyobb tapintattal, könnyen megkö
veznek, mint István diakónust. 

Mégis érdemes szeretni az embereket. Mert a boldogság nem 
kívülről jön, hanem belülről, a szívből, amelyben Isten Szentlel
ke lakik és működik. Öröm, ha elfogadják, értékelik, viszonozzák 
szeretetemet, de nem lényeges a boldogsághoz. A boldogsághoz 
csak az kell, hogy éljek úgy, mint Isten, mint Jézus. Vagyis sze
ressek, amint Isten is szeret mindenkit, az őt állandóan káromlót 
is. (Dehát pokolra taszítja! Helyesebb azt mondani, az illető teszi 
magát képtelenné Isten életének élvezetére, és ez a kárhozat.) Itt 
belül csak a hit és szeretet szüli és táplálja a boldogságot. Az ön
zés, a csak magamnak élés, párosuljon akár a legnagyobb szeren
csével minden vonalon, mindig csak boldogtalan ürességet szül. 
István vértanú például boldog volt a kövek gyilkos záporában, és 
nyitva látta az eget, mert szeretett. 

3. Békesség vagy győzelem? 

Jézus feltámadásának estéjén "békességgel" köszönti aposto
lait. János apostol viszont győzelemről beszél, pedig a győzelem 
a harc eredménye szokott lenni. Maga Jézus is mondta, hogy har
cot hozott. Összeegyeztethető a harc és a béke? Igen. Jézus harcot 
hozott, melynek eredménye a béke. 

Kivel és mivel kell harcolnom? Elsősorban Istennel. De úgy, 
mint Jákob pátriárka: Nem engedlek el, Uram, míg meg nem ál
dasz. Istennel a kegyelemért harcolok, azért a kegyelemért, hogy 
bennem véglegesen és tökéletesen győzzön lsten. Azért a kegye
lemért, amely egybeforraszt Istennel. Ez a békesség Istennel, 
mely Isten győzelme bennem, a forrása minden egyéb békesség
nek. 

Harcolnom kell önmagammal, mert rosszabbik énem ádáz el-
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lenségem. Eredmény: Békesség önmagammal, mert legyőztem, 
engedelmessé tettem vágyaimat. 

Harcolnom kell a világgal. (Nem az emberekkel!) A világ min
den kísértéséveL Eredmény: Béke a világgal, Szent Ferenc mód
jára. 

Harcotnom kell a megértésért, az egységért az emberek között. 
A családban, minden közösségben, az ember egész világában. A 
békesség a harc eredménye. Nem a másokat letipró harcé, hanem 
az igazságért, a szeretetért, a megértésért, megbocsátásért folyta
tott harcé. 

Jézus békéje olyan, "amelyet a világ nem adhat." Isten béké
je egyedül elég az emberi szívnek. 

4. Tamás és Pilátus 

Tamás hitetlen volt, de hívővé vált. Mert érdekelte az igazság. 
Nem mondta előre, hogy ez vagy az lehetetlen. Engedte magát 
meggyőzni. Nyílt volt a lelke. 

Pilátus a menthetetlen ember típusa. Nem mert élvhajhász 
volt, az volt Magdolna is. Nem mert kegyetlen volt. Az volt Pál 
is. Nem mert gyáva volt. Az volt Péter és Nikodémus is. Nem 
mert karrierista volt. Azok voltak a Zebedeus-fiúk is. Nem mert 
kapzsi volt, az volt a Jobblator is. Pilátus azért volt menthetet
len, mert azt tartotta, hogy hiába minden, az igazságot megis
merni úgysem lehet. Nem engedte meggyőzni magát, csak fá
radtan legyintett. Csak az érdekelte, amit kézzel meg lehet fogni: 
Pozíció, pénz, él vezetek. Amikor ezek elhagyták, öngyilkos lett. 

Pilátus nem volt vallástalan. Megijedt, mikor azt hallotta, 
hogy Jézus valami istenféle. Meg is akarta menteni. Nemcsak 
mert ártatlannak látta, hanem babonás félelemből is. Lehet, hogy 
Jézus valami túlvilági küldött, de ki tudna ennek a végére járni. 
J o bb ezzel nem foglalkozni, az igazat úgysem lehet megtudni. 

Mi van emögött? Gőg? Kiégettség? Kiábrándultság? Akármi, 
végzetes. 

C) 

l. "Meghaltam, s nézd, mégis élek, örökké." 
Jell, lS) 

Jézus ért el sikereket, amíg élt. De ezek nagyon kicsi és nagyon 
ingatag sikerek voltak. Nagypéntekre semmi sem maradt belőle. 
De előre megmondta: Ha felmagasztalják a kereszten, mindene-
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ket magához vonz. Valóban, azóta "világsikere" van. Ez csak ak
kor érthető, ha feltámadt. 

Mert ki vitte győzelemre ügyét? Elvont tanítása nem, mert az 
igazán nem nevezhető tömegeket mozgatónak és népszerűnek 
De a bőrüket féltő és mentő apostolok vagy az orruklógatva haza
baktató tanítványok sem. A kereszt alatt is hűséges asszonyok 
sem. Nemcsak olyan nem akadt, aki Jézus eszméit hirdesse, de 
olyan sem, aki egyáltalán értse. 

Ki csinált értőket az értetlenekből? Ki csinált oroszlánokat, 
hős vértanúkat a remegő apostolokból? Ki hozta vissza az elpár
tolt tömegeket? Annak Lelke, aki meghalt, de mégis él. N erncsak 
jelképesen, hanem valóságosan, mert feltámadt. 

És ma? Mai "világsikere" sem érthető Jézus feltámadása nél
kül. Az egyház története alaposan megmutatja, és bizonyítja a 
jelen is: Nem a papok tartják meg hitében, hűségében Isten népét, 
sőt ... A Feltámadott vonzza őket. 

Kishitűség? Legtöbb ok az első húsvét idején volt rá. "Bízza
tok, én meggyőztem a világot." 

2. Vallási tapasztalások 

2000 év alatt sokan kiábrándultak már a keresztény vallásból. 
És ez mindenkit megkísért. A gyengülő hit orvossága Pascal sze
rint: "Azon iparkodja tok, hogy ne bizonyítékok halmozásával 
próbáljátdk meggyőzni magatokat, hanem szenvedélyeitek mér
séklésével." A hit megőrzésének, erősítésének, fejlesztésének leg
célravezetőbb módja az imán kívül a hit élése. !gy élménnyé válik 
a hit, és ezzel élővé, erőssé. Az erős hithez nem szükségesek sem 
csodák, sem látomások Ezek nélkül is lehet elég természetfeletti 
élménye annak, akiben megvan a jóakarat. 

Így pl. a jó gyónás meggyőz annak isteni eredetéről. A jó ál
dozás meggyőz, hogy Istennel találkoztam. Gyengeségeimben a 
buzgó ima meggyőz, hogy közel Isten ereje. A keresztény módon 
viselt szenvedés meggyőz, hogy van szívbéli béke, amelyet csak 
Jézus adhat. A főparancs, a szeretet gyakorlásában megérzem, 
hogy valóban Jézust szeretem. Még a bűn, az Istennel való szakí
tás is meggyőzhet Jézus igazáról. Me rt kinek hozott már meg
nyugvást, lelki békét a bosszú, a bűnös kéj, a bosszú stb.? Aki 
a bűnnel jegyzi el magát, sokáig kell túlkiabáltatnia lelkiismere
tét veszekedésekkel, bömbölő rádióval, lázas tevékenységgel, 
mértéktelenséggel, mások gyanúsítgatásával ... 

Sokan kiábrándultak már a kereszténységbő!, de soha olyan, 
aki becsületesen élte azt. 
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3. Jézus jelleme kezeskedik 

Tamás Jézus sebeit tapogatta ki, és hitt. En kitapogathatom 
Jézus jellemét. 

Régi hőskölteményekben, mai giccses regényekben szerepeinek 
makulátlan hősök, legendás alakok. De bármennyire igyekszenek 
leíróik tökéletes lénynek feltüntetni hőseiket, ez sohasem sikerült 
még nekik. Ezek a hősök mindig korhoz kötöttek, egyoldalúak, 
vagy éppen viszolygást keltenek. 

Jézusról négy könyvet írtak kortársai, és még 23-ban van szó 
róla (az újszövetség 27 könyve). Olyan tökéletes jelleműnek ír
ják le Jézust ezek az egyszerű, egyáltalán nem művész szerzők, 
hogy ilyet sem a nép, sem a legnagyobb művészek megálmodni 
nem tudnak. Olyanok írták le Jézus történet ét, akik maguk sem 
egészen értették. Leírásuk nyomán mégis egy végtelenü! töké
letes, mégis tökéletesen élő lény áll előttünk. Nem jut eszünkbe, 
hogy "ilyen már nincs is". Hős, és ugyanakkor egészen egyszerű 
ember. Erős és gyengéd. Fanatikus és megértő. Öntudatos és alá
zatos. Szeplőtelenül tiszta, mégsem borzad a legbűnösebb ember
től sem. Szent harag és kimondhatatlan szelídség, fenség és ter
mészetesség. 

Amilyennek Jézust írják le, olyan embert kitalálni nem lehet. 
Olyat csak látni lehet, ismerni lehet. Nem azt érezzük az evan
géliumok olvasása közben, hogy ilyen ember nincs, nem is létez
het. Inkább azt érezzük, hogy nagyon is élő valakiről olvasunk, 
aki több, mint ember. Kicsoda? Ezt csak ő maga tudja megmon
dani. Fülöpnek azt mondta: Aki engem látott, látta az Atyát. 

4. Húsvét misztériuma egy másik világba vezet 

Nemcsak Tamás hitetlenkedett, hanem a többi apostol is. Es a 
feltámadással, különösen az általános, világvégi feltámadással 
kapcsolatban ma is sok a hitetlenkedés. Ezer dolgot hittel elfogad 
sok keresztény, csak ezt nem tudja sehogyan sem elfogadni: Vala
mennyien feltámadunk. Erdekes megfigyelni, milyen kevés mű
alkotás és vallásos ének választja tárgyául akár Jézus, akár amin
den ember feltámadását. 

Mi ennek az oka? Talán egyik az, hogy a feltámadás egészen 
más világba vezet, mint ez a mostani világunk. Az már nem a föld, 
nem is a csillagok világa, ahová űrhajóval vágyunk. Az már egé
szen Isten világa, egészen más a miénknél. Eppen úgy nincs el
képzelésünk róla, mint a magasabb matematikáról vagy az atom-
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fizikáról a kétéves gyermeknek. Az élet legszilárdabb törvényé
nek látszik a halandóság, a pusztulás. Aki a feltámadást, ezt az 
egészen más életet realitásnak akarja elfogadni, ahhoz valóban 
hit kell, természetfeletti kegyelem. Sok más hittitok elfogadásá
hoz elég a vallásos érzés is. Persze az nem igazi hit, nem is elég
séges az üdvhöz, de ezt gyakorlatilag nehéz megkülönböztetni. 
Ezért ha hitemet vizsgálom, ez legyen a főkérdés: Hiszem-e a 
holtak feltámadását, az örök életet? 

Majd meglátom, lesz-e feltámadás? lgy nem lehet. Ez nem hit. 
Ez hitetlenség. Márpedig hit nélkül nincs üdvösség. Most kell el
döntenem, hiszem-e. 

178 



A) 

HúSVÉT 3. VASARNAPJA 

I. SZENTfRAS 

I. OLVASMANY (ApCsel 2,14+22-28): "(Pünkösd napján) 
Péter a többi tizenegy kíséretében előlépett és zengő hangon 
beszédet intézett hozzájuk: »Zsidó férfiak és Jeruzsálem la
kói mind! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a ha
talmas csodákkal és jelekkel, amelyeket - amint tudjátok 
-általa tett köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott ter
ve szerint kiszolgáltattátok és gonosz kezek által keresztre 
feszítve eltettétek az útból. Az Isten azonban feloldotta a 
halál bilincseit és feltámasztotta. Lehetetlen is volt, hogy a 
halál fogva tartsa, hisz Dávid így jövendölt: 
Szemem előtt az Or minden időben. 
ű áll jobbomon, nem inoghatok meg. 
örül hát szívem és nyelvem énekel, 
Sőt testem is reményben nyugszik el. 
Mert nem hagyod a lelkem a holtak honában, 
N em engeded, hogy rothadás érje Szentedet. 
Az élet útját mutatod nekem, 
Es örömmel töltesz el színed előtt.«" 

A következő versekben rámutat Péter, hogy Dávid ezt nem 
mondhatta saját magáról, hiszen meghalt, sírja mindenki előtt 
ismeretes. Nem saját sorsát jövendölte meg tehát, hanem aMes
siásét, aki nem más, mint a názáreti Jézus, akit keresztre feszítet
tek. 

II. OL V ASMANY (l P ét l, l 7-21): "Szeretteim, ha Atyá
nak hívjátok azt, aki személyválogatás nélkül ítél meg min
denkit a tettei alapján, éljetek istenfélelemben zarándoklás
tok idején. Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy 
aranyon vagytok megváltva az atyáitoktól rátok hagyomá
nyozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibát-
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lan és egészen tiszta báránynak a drága vérén. ű előre, már 
a világ teremtése előtt kiválasztott, de csak az utolsó időkben 
jelent meg, miattatok. Altala hisztek Istenben, aki feltámasz
totta őt a halottak közül és megdicsőítette, hogy higgyetek 
és reméljetek az Istenben." 

lstengyermeki életünket, megváltásunkat nagyra kell becsül
nünk. Nem aranyba-ezüstbe került ez a szabadulás, hanem a hi
bátlan és egészen tiszta báránynak, Jézus Krisztusnak életébe. 
Ha Isten ilyen áron is megszerzett magának, - amint ezt már 
örök időktől, a világ teremtése előtt elhatározta - nyilván nem 
mond le könnyen rólunk. A megváltás alapján még több joggal 
várja el, hogy engedelmeskedjünk neki. Engedelmességet jelent 
ugyanis az istenfélelemben való élet, amit az apostol olvasóinak 
lelkére köt. Az ószövetségnek nem volt külön szava az engedel
mességre, ezért különféleképpen írja körül, leggyakrabban az "is
tenfélelem" szóval. 
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AZ EVANGELIUM (Lk 24,13-35): "Ketten Jézus tanítvá
nyai közül még aznap, a hét első napján elindultak egy Em
mausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől (száz) hatvan 
stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. 
Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus 
közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt 
felismerni őt. Megszólította őket: >>Miről beszélgettek itt az 
úton?« Elszomorodtak. Aztán az egyik, akit Kleopásnak hív
tak, hozzá fordult: >>Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálem
ben, aki nem tudod, hogy mi történt ott ezekben a napok
ban?« ű visszakérdezett: >>Micsoda?« ••A názáreti Jézus ese
te -felelték- aki próféta, hatalmas tettben és szóban az Is
ten s az egész nép előtt. Főpapjaink és vezetőink keresztha
lálra ítélték és keresztre is feszítették. Azt reméltük pedig, 
hogy meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, 
hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asz
szony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál 
s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, 
hogy angyalok jelentek meg nekik és azt mondták, hogy él. 
Társaink közül egy-ketten szintén kimentek a sírhoz, és úgy 
találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt ma
gát nem látták.« Erre ő így szólt: >>Ú ti balgák, milyen nehe
zen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem 
ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen 



dicsőségébe?<< Aztán Mázesen elkezdve az összes prófétánál 
megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak. 
Közben odaértek a faluhoz, ahova tartottak. Úgy tett, mint
ha tovább akarna menni. De azok marasztalták: »Maradj ve
lünk, mert esteledik és a nap már lemenőben van..•• Betért 
hát, hogy velük maradjon. Mikor az asztalhoz ültek, kezébe 
vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. 
Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De ő eltűnt szemük 
elől. »Hát nem lángolt a szíviink - mondták -, amikor be
szélt az úton és kifejtette az Írásokat?<< 
Még abban az órában útra keltek s visszafordultak Jeruzsá
lembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal fo
gadták őket, hogy valóban feltámadt az úr és megjelent Si
monnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg 
arról, hogy hogyan ismerték fel a kenyértöréskor." 

Emmausz azonosítása bizonytalan. 
A tanítványok nem azért nem ismerték fel Jézust, mintha más 

alakban mutatkozott volna, mint feltámadása előtt, hanem azért, 
mert Jézus nem akarta, hogy felismerjék. Szavaikból kitűnik, 
hogy Jézust prófétának tartották, akit Isten nagy hatalommal 
ruházott fel. Abban bíztak, hogy Izrael számára ő hozza meg a 
szabadulást. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, ellenfe
lei végeztek vele. Isten - várakozásuk ellenére - nem lépett 
közbe, és mindennek már harmadik napja. Ebből a megjegyzé
sükből kitűnik, hogy hitüket nem veszítették el, legalábbis nem 
teljesen. Jézus feltámadására azonban nem gondoltak, hiszen ak
kor bizakodást öntött volna beléjük az üres sírról szóló hír. Szá
mukra az volt a döntő, hogy a feltámadt Jézust senki sem látta. 
Jézus megmagyarázza nekik, hogy meglehetősen önkényesen ma
gyarázták a Messiásra vonatkozó jövendöléseket. Csak azt vették 
figyelembe, ami elgondolásukkal megegyezett; a szenvedésről 
szóló szavakat figyelmen kívül hagyták. Most ő tart nekik szent
írás-magyarázatot, de olyat, hogy felgyullad a szívük. Most már 
egészen más megvilágításban látják a történteket. Jézust meg
hívják, "mert esteledik'.'. Ezt a kifejezést a zsidók tágabban ér
telmezték, mint mi: számukra a déli óra elmúltával már estele
dett. Jézusnak enged ték át a házigazda szerepét és a kenyértörés
nél - .Jézus akaratából - megismerték őt. 

Amilyen örömmel tértek vissza az emmauszi tanítványok Je
ruzsálembe, hogy az apostolokkal közöljék: láttuk az Urat- ne
künk is örömmel kell a kenyértöréstől visszatérnünk a világba és 
egész magatartásunkkal hirdetni: feltámadt Jézus, győzött a bűn 
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és halál felett. Ezt a győzelem-tudatot az sem ingathatja meg, 
hogy szenvednünk kell testileg-lelkileg. Jézus sorstársaivá kell 
válnunk a szenvedésben, hogy sorstársaivá válhassunk dicsőségé
ben is. 

B) 

I. OLVASMÁNY (ApCsel 3,13-15+17-19): "Ama napok
ban így beszélt Péter a néphez: Abrahám, Izsák és Jákob Is
tene megdicsőítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és 
megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy határozott, hogy 
szabadon bocsátja. Megtagadtátok a szentet és igazat, arra 
kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerző
jét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, 
ennek mi tanúi vagyunk. 
Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból tettétek, amit 
tettetek, ahogy vezetőitek is. Am az Isten így váltotta be, 
amit minden prófétája által hirdetett, tudniillik, hogy Krisz
tusa szenvedni fog. Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek 
meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek." 

Az élet szerzőjét megölték a zsidók, de O éppen ezáltallett az 
élet szerzője mindenki számára. Megtagadták a szentet és igazat, 
de Isten mérhetetlen irgalma folytán éppen ezáltal jött létre az 
az áldozat, melynek erejében szentté és igazzá lettünk előtte. Mi 
megtagadtuk-O annál erősebben vall magáénak bennünket. Az 
ember minden tettét beleszámította Isten üdvözítő tervébe. A 
bűnbánattal és megtéréssei elérjük, hogy valóban javunkra is vál
jon minden. 
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II. OLV ASMANY (l J n 2, 1-5a): "Fiacskáim, azért írok, 
hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szó
szólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. ű az engesztelő 
áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész vi
lág bűneiért is. 
Abból tudjuk meg, hogy megismertük, hogy megtartjuk a 
parancsait. Aki azt mondja: >>-Ismerem«, de parancsait nem 
tartja meg, az hazudik és nincs meg benne az igaz.';(ig. Aki 
viszont tanítását megtartja, abban az Isten szeretete valóban 
tökéletes." 



Istent megismerni szeretettel párosult, élő hitet jelent. A pa
rancsok megtartása nem jelent okvetlenül szeretetet, de a szere
tet feltétlenül jelenti a parancsok minél tökéletesebb megtartá
sát. 

AZ EV ANG:E':LIUM (Lk 24,35-48): "Az időben az emmauszi 
tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, 
hogy hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. 
Miközben ezekről beszélgettek, egyszercsak megjelent köz
tük és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Ijedtükben és 
.félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ö így szólt 
hozzájuk: »Miért ijedtetek meg s miért támad kétely szíve
tekben? Nézzétek kezem és lábam! lÉn vagyok. Tapogassa
tok meg és lássátok! A szellernnek nincs húsa és csontja, de 
mint látjátok, nekem van.« Ezután megmutatta nekik kezét 
és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és 
csodálkoztak, ezért így szólt hozzájuk: »Van itt valami enni
valótok?« Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és szemük 
láttára evett belőle. 
Aztán így szólt hozzájuk: »Ezeket mondtam nektek, mikor 
még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit ró
lam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban ír
tak.<< Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Irá
sokats így folytatta: »Megírták, hogy a Messiásnak szenved
nie kell és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében 
a bűnbánatot és a bűnbocsánatot kell hirdetni rninden nép
nek, Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek.« 

Jézus feltámadásában valósult meg először a test és lélek töké
letes egysége: szellemi test támadt fel. A lélek ennél jobban nem 
tud megtestesülni és a test sem tud jobban szellemiesülni. A test 
valóban kinyilvánulása lesz a léleknek. Nincs már ellentét köz
tük, hanem tökéletes harmónia. A feltámadt Jézus üzenete: bűn
bánat és bűnbocsánat. Hiszen győzelmének lényege a bűn feletti 
diadal. 

Erdemes felfigyelni arra, hogy az emmauszi tanítványok ese
tében Lukács azt írja, hogy Jézus megmagyarázta nekik az Írá
sokat, míg itt az áll: megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az 
Írásokat. Utóbbi a nagyobb, értékesebb ajándék. Ez ér többet az 
üdvösségre. Ezt kéri hívei számára szt. Pál apostol is: " ... a di
csőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás 
lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, 
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hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket ... " 
(Ef 1,18) 

Nem kell sajnálnunk, hogy a feltámadt Üdvözítőt testi formá
jában nem láthatjuk. A mi szemünket is meg tudja úgy nyitni, 
hogy küldetésének, életének lényegét megértsük és élni tudjunk 
e fenséges titokbóL Kérjük kegyelmét, hogy a szentmise ünnep
lése révén egyre jobban nyíljon meg szemünk. 

C) 

I. OLVASMANY (ApCsel 5,27b-32+40b-41): "Ama na
pokban: a főpap kérdőre vonta az apostolokat: ,.,.szigorúan 
megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, 
és lám, egész Jeruzsálem tele van tanítástokkal. Ránk akar
játok hárítani annak az embernek a vérét.« Péter és az apos
tolok így válaszoltak: »Inkább kell engedelmeskedni Isten
nek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jé
zust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbja feje
delemmé és Megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt és 
megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk 
a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, 
akik engedelmeskednek neki.« Ráparancsoltak az apostolok
ra, hogy Jézus nevében ne beszéljenek és szabadon enged
ték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók let
tek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek." 

A Szentlélek valóban átalakította az apostolokat: bátorság van 
a szívükben és öröm amiatt, hogy Jézus nevéért gyalázatot szen
vedhettek. Ez a fajta bátorság és ez a fajta öröm kell a mi szí
vünkbe is. 

184 

II. OLVASMANY (Jel 5,11-14): "En, János néztem a trónt 
és sok-sok angyal hangját hallottam. Számuk tízezerszer tíz
ezerre és ezerszer ezerre rúgott. Harsányan zengték: ,.,.Méltó a 
Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gaz
dagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az ál
dás.« 
Majd hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben, a 
földön, a föld alatt és a tengerben, az egész világmindenség
gel egyetemben kiáltotta: »A trónon ülőnek és a Báránynak 
áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké.« A 
négy élőlény így felelt: »Amen«, a vének pedig leborultak és 
imádták." 



Mennyei istentiszteletet ír le itt a szerző; az istentisztelet köz
pontjában a Bárány áll. Az egész világmindenség zengi Istennek 
és a Báránynak dicséretét. Egészen természetes, hogy a kezdetben 
csak a Bárány felé irányuló magasztalás végül a trónon ülőre, 
az Atyára is kiterjed, hiszen műve, melyért dicsérik, az Atya 
örök tervének megvalósulása volt. 

AZ EVANGÉLIUM (Jn 21,1-19, ill. 1-14): "Az időben Jé
zus ismét megjelent tanítványainak Tibériás tavánál. Meg
jelenése így történt: együtt volt Simon Péter, Tamás-amel
léknevén »Iker« -, a galileai Kánából és Natáneél, Zebe
deus fiai és még két tanítvány. Simon Péter megszólalt: »Me
gyek halászni<<, a többiek pedig azt válaszolták: ••Mi is me
gyünk veled!« Erre elindultak és beszálltak a bárkába, de 
egész éjszaka nem fogtak semmit sem. Mikor megvirradt, 
Jézus ott állt a parton, de a tanítványok nem ismerték föl, 
hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. »Fiaim, nincs vala
mi ennivalótok?« »Nincsen•• - felelték azok. Erre így szólt 
hozzájuk: »Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd 
találtok.« Miután kivetették a hálót, nem bírták már kiemelni 
a tömérdek hal miatt. Ekkor az a tanítvány, akit szeretett 
Jézus, azt mondta Péternek: »Az Úr az.« Amint Simon Péter 
meghallotta, hogy az úr az, magára kapta köntösét - neki 
volt ugyanis vetkőzve -, és beugrott a vízbe. A többi tanít
vány pedig követte őt a bárkával, mert nem voltak messze 
a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire és magukkal 
húzták a hálót is a halakkal. Amikor partra szálltak, para
zsat láttak ott, s azon kenyeret és halat. Jézus azt kérte: 
»Hozzatok a most fogott halakból.« Péter elment, partra 
húzta a hálót, mely tele volt nagy halakkal, számszerint száz
ötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a 
háló. Jézus meghívta őket: ,,Jöjjetek, egyetek!« A tanítvá
nyok közül senki sem merte megkérdezni: >>Ki vagy?« -
mert tudták, hogy az úr az. Jézus ekkor hozzájuk ment, fogta 
a kenyeret és adott nekik, majd ugyanígy halat is. Ekkor már 
harmadszor jelent meg Jézus tanítványainak a halálból való 
föltámadása óta. 
Miután ettek, Jézus megkérdezte Pétert: »Simon, János fia, 
jobban szeretsz-e, mint ezek?« ••Igen, Uram, válaszolta, -
te tudod, hogy szeretlek téged.« Erre azt mondta neki: ••Le
geltesd bárányaimat.« Azután újra megkérdezte: >>Simon, 
J á nos fia, szeretsz-e engem?« ű azt felelte: >>Igen, Uram, te 
tudod, hogy szeretlek téged.« »Legeltesd juhaimat« - mon-
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dotta neki, majd harmadszor is megkérdezte: »Simon, János 
fia, szeretsz-e engem?-.. Péter elszomorodott, hogy harmad
szor is azt kérdezte: Szeretsz-e engem, s azt válaszolta: 
»Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged.« 
Jézus pedig megismételte: »Legeltesd juhaimat!« 
»Bizony, bizony mondom neked: Mikor ifjabb voltál, föl
övezted magadat és oda mentél, ahová akartál. Amikor majd 
megöregszel, kitárod kezedet, más övez föl téged és odavisz, 
ahová nem akarod.« E szavakkal jelezte, hogy milyen halál
lal dicsőíti meg majd az Istent, s hozzáfűzte: »Kövess en
gem!«" 

Natáneél valószínűleg azonos Bertalan apostollal. 
A csodálatos halfogás után is a szeretett tanítvány ismeri csak 

fel Jézust. Péter türelmetlen: a vízben gázolva teszi meg az utat, 
mely kb. 100m hosszú. Sok helyen még messzebbre is be lehet 
menni a parttól a tóba. 

A 153 nagy hal biztosan jelképes jelentésű, különben az evan
gelista nem írná le az önmagában érdektelen pontos számot. A 
régi természettudósok 153 fajta halat különböztettek meg, jel
képezné tehát az összes emberfajtát a 153 hal. Mindenképpen az 
egyház szimbóluma a háló és nem lehetetlen, hogy a gematria ré
vén kapjuk a helyes megfejtést. "A szeretet egyháza" kifejezés
nek számértéke éppen 153. 

Pétert egyháza fejévé teszi Jézus, miután háromszoros tagadá
sát háromszoros szeretet-vallomással teszi jóvá. A juhok és bá
rányok az egész nyájat jelentik. A főpásztornak a kereszthalállal 
is követnie kell majd Mesterét. 

"Ami Urunk Jézus Krisztus által" dicsőítjük a mennyei Atyát, 
adunk hálát neki ... Kereszthalálát ünnepelni, szeretetét magasz
talni gyűltünk össze a szentmisére, de a Bárány előtti hódolatunk 
és iránta való szeretetürrk elválaszthatatlan az Atya iránti hódo
lattól és szeretettől. Jézussal egyesülünk, erejében részesedünk, 
hogy folytathassuk és a magunk részéről is megvalósíthassuk 
életprogramját: az Atya dicsőítését. 
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II. TEOLúGIA 

Jól ismert kijelentés az, hogy a papi élet nem foglalkozás, ha
nem hivatás. De nem is olyan egyszerű megtalálni amiért-et erre 
az állításra. Miben különbözik lényegesen a papi életforma a lai
kusok életétől? Miért nevezhető hivatásnak? 

Hivatás, vagy foglalkozás? 

A kérdésre általában két választ szoktak adni, de igazában 
egyik sem kielégítő, egyik sem tökéletes. Hivatásnak nevezik a 
papi életet, mert Isten hívja meg rá az embert. Ez a válasz azt a 
látszatot kelti, mintha Isten csak a papoknak adna meghívást, 
holott a Szentírás több helyen is tanítja, hogy az ún. civil élet
pályákra is ad Isten meghívást. "A nekünk adott kegyelemnek 
megfelelőerr azonban különböző adományaink vannak" - mond
ja szent Pál (Róm 12,6-8), s részletesen felsorolja a közösség 
szalgálatára Istentől kapott feladatainkat. Nem szabad tehát azt 
hinnünk, hogy csak a papi életre hív meg az Isten, s hogy a papi 
élet "hivatás-jellegét" egyszerűen az a tény megindokolja, hogy 
Istentől kapjuk a meghívást. 

A másik kézenfekvő válasz, az t.i., hogy a pap nem a megélhe
tés kedvéért végzi munkáját, hanem belső meggyőződésből, szív
vellélekkel,- szintén nem kielégítő. A civil emberek élete ele
gendő példát szalgáltat arra, hogy sok világi hivő is szívügyének 
tekinti munkáját. 

Bizonyos fokig nevezhetjük a papi életet is foglalkozásnak. 
Nem szükséges a hivatás és a foglalkozás fogalmát élesen szem
beállítani egymással. A foglalkozáshoz hozzátartoznak meghatá
rozott, ismétlődő teendők, és ezeket a papi életben is megtalál
juk. A liturgia végzése, szentségkiszolgáltatás, oktatás, egyház
községi élet vezetése: - mindezek a papok feladatát képezik, 
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mindezeknek megvan a menete, mely a működő papok életét ki
tölti, és amelyre a papnevelő intézetekben felkészítik a kispapo
kat. A papi életre való vállalkozás nem fejesugrás a sötétbe, ha
nem egy meghatározott életforma vállalása, egy szent foglalkozás 
kiválasztása. A leendő pap tudja (ha nem is részletesen), hogy mi
re vállalkozik. 

A csalódások tanulsága 

Bár a tapasztalat azt mutatja, hogy a papi élet meghatározott, 
előre látott életformát jelent, a tapasztalat ugyanakkor ennek az 
ellenkezőjét is igazolja. Az aposztáziák és az elkeseredett, rezig
nált papi életek csalódásról vallanak, arról, hogy a papok mégsem 
látják előre: mi vár rájuk. És ez a csalódás nem is valami felszínes 
jelenség, ritka kivétel, hanem mai szóval "foglalkozási ártalom
nak" nevezhetjük. Nem így gondoltuk papi életünket a szeminá
riumban. Mi is felkiálthatunk Jeremiás prófétával: "Rászedtél, 
Uram! Rá vagyok szedve!" (Jer 20,7). Még Vianney szent János 
is kiejtette e szavakat: "Ha tudtam volna, hogy mi is az, papnak 
lenni, csakhamar trappistának mentem volna." (Trochu: Az arsi 
plébános, 300. l.) Még a szentek is mást vártak, mint amit kap
tak. 

Ez a kellemetlen meglepetés azonban nem véletlen, hanem a 
papság lényegéhez tartozik. A papi életre szóló isteni meghívás 
olyan, mint a bibliai példák mir1degyikében: Isten nem részle
tez. Abrahám nem tudja, meddig és hová kell mennie, a próféták 
nem tudják, mi vár rájuk. A híres holland katekizmus világosan 
fogalmazza meg a tényállást: "Senki sem tudja előre, hogy mi
ben fog papi élete állni. Valaki, aki pl. 1970-ben lesz pappá, a 
2000. évben még pap lesz. Hogy akkor milyen körűlmények kö
zött fogja szalgálatát teljesíteni, nem lehet tudni. És nem egy pap 
fog nehéz pillanatokban Jeremiás próféta szavaival kifakadni." 
(Glaubensverkündigung für Erwachsene 141. o.) 

A papi hivatáshoz hozzátartozik a bizonytalanság, és ez nem
csak szubjektív jellegű, vagyis nemcsak abban áll, hogy az egye.> 
pap tájékozatlan sorsát illetően, hanem objektíve is fennáll a bi
zonytalanság: a papi élet nem mutat határozott vonásokat. Hogy 
ma a papi élet kríziséről beszélnek, hogy a papok soraiban olyan 
feltűnő a nyugtalanság, annak éppen az az oka, hogy túlságosan 
egybenőttünk egy meghatározott kornak a papi típusávaL És amíg 
ragaszkodunk egy régi típushoz, addig tulajdonképpen eláruljuk 
hivatásunkat, mert hiszen Isten maga akarja megszabni speciális 
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meghívással elkülönített szolgái feladatát. Önmagában ,ellent
mondó az a megoldás, hogy elfogadjuk Isten hívását, de utána a 
magunk feje szerint elképzelt papi ideálhoz ragaszkodunk (le
gyen az önmagában bármennyire szép ideál is). 

A papi hivatás üdvtörténeti szerepe 

A papi életre is állnak Karl Rahner szavai, amit a szentek hi
vatásáról írt le: "Az Egyháznak és szentjeinek szentségét nem 
foghatjuk úgy fel, mint maradéktalan teljesítését egy mindig azo
nos természetfeletti-erkölcsi kötelességnek, amely változatlan 
ideálként lebeg az Egyház feje fölött, s amelyet az Egyház új ge
nerációi az egyházi vezetés alatt minduntalan megvalósítanak. Az 
Egyháznak valódi történelme van, az üdvnek és benne az élet
szentségnek aktuális megtörténése ... A szentek közti különbsé
gek, nem csupán koronkénti mellékes járulékok, amelyek közöm
bösek magához a megvalósított életszentséghez. Nem, pontosan 
a történelemnek ez az egyszeri esetlegessége, a szenteknek egyéni, 
fiziognómiás vonása vonul he velük az öröklétbe, az a vonás, 
amely nem valami tiszta, absztrakt lényeg, hanem a történelem
nek valódi és maradandó értékű egyedi terméke. Másképp az 
Egyházban csupán "cultus sanctitatis" és nem "cultus sancto
rum" lenne, másképp az embereknek egyszerűen a morálist kel
lene olvasásra ajánlani, nem pedig a szentek életét. úgy amint lé
tezik igazi dogmafejlődés, vagyis az igazságok elsajátításának tör
ténelme, úgy létezik életszentség-történelem is, vagyis az isteni 
kegyelemben, az Isten szentségében való részesedésnek egyszeri, 
megismételhetetlen története ... Hogy mi a keresztény életszent
ség, az Jézus és szentjeinek életében mutatkozik meg; és ami itt 
megmutatkozik, az nem foglalható be tökéletesen egy általános 
elméletbe. Ok az iniciálói és teremtő példaképei az éppen akkor 
esedékes életszentségnek, amely egy meghatározott kor feladatát 
képezi. Új stílust teremtenek; bebizonyítják, hogy az életnek és 
tevékenységnek egy bizonyos formája reális lehetőség; tapaszta
latilag mutatják meg, hogy "így" is lehet valaki keresztény; hi
telessé tesznek egy típust, mint keresztény típust. Haláluk inkább 
pecsét arra a feladatra, melyet ők életük folyamán az Egyházban 
példaszerűen teljesítettek, s szentként való továbbélésük azt je
h:nti, hogy ez az újonnan megteremtett példa mostantól fogva el
pusztíthatatlan, beépül az Egyház kincsei közé." (Vom Glauben 
inmitten der Welt. 57-58. o.) 
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A mi korunk papja 

A szentekhez hasonlóan a papGknak is az a feladatuk, hogy az 
ő koruk számára teremtsék meg és mutassák be azt a típust, amely 
a kor emberének Istent közvetítheti. Az útmutatást ennek a típus
nak megtalálásához két forrásból merítheti a pap: egyrészt korá
nak emberéből, mert az ő számára kell közvetítenie Istent; -
másrészt az ima csendjében megszálaló Istenből, Aki szólni akar 
a kor emberéhez. 

A Gaudium et spes zsinati konstitúció részletesen leírja a mai 
ember jellemzőit. Beszél az óriási változásokról az élet minden 
területén, melyek lehetetlenné teszik, hogy az ember belső világa 
megállapodott, nyugodt legyen. Beszél az ideológiai összeütközé
sekről, a tisztázatlan fogalmak halmazáról, a természettudomá
nyos szemlélet egyeduralmáról, a fokozódó társadalmasodásról, 
az ismeretek áttekinthetetlen tömegéről, a férfiak és nők közötti 
új társadalmi kapcsolatokról, a kritikai érzék nagy fokáról stb. 
"Mindezek alapján a modern világ egyszerre mutatkozik hatal
masnak és erőtlennek, képesnek arra, hogy megtegye a legjob
bat, de arra is, hogy el!kövesse a legrosszabbat Módjában áll vá
lasztani a szabadság és a rabszolgaság, a haladás és a visszaesés, 
a testvériség és a gyűlölködés között. Ráébred továbbá az ember, 
hogy az ő kötelessége helyes irányba terelni azokat az erőket, 
amelyeket ő maga szabadított fel, mert eltiporhatják, de szaigál
hatják is. Mindez elgondolkozásra készteti." (15. o.) 

Röviden így foglalhatnánk össze a konstitució megállapításait: 
az élet maga kérdésessé vált. Az emberiség óriási erőfeszítése a 
fejlődés. irányában kétes eredményeket hozott. A mai ember sok 
mindent nyert a fejlődéssel, de - úgy látszik - két fontos té
nyezőt elveszített: a reményt és a belső, szívbeli örömöt. Nem vé
letlenül kezdődik a zsinati konstitúció ezzel a két szóval. A mai 
kor papjának reményt és örömöt kell nyújtania. úgy, amint 
XXIII. János pápa bemutatta, és még inkább úgy, amint a Jó 
Pásztor elénk állítja. 

A mai pap egyéniségét ez a két tényező formálja: a csüggedt és 
panaszkodó emberek és Jézus, A.lti felcsillantja számukra a re
ményt. "Aki rajtam keresztülmegy be, üdvözül, ki-bejár és le
gelőre talál." (Jn 10,9). 
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III. HOMíLIA V AZLATOK 

A) 

l. Egyenlőség 

Kedves jelszava az embereknek az egyenlőség. Nem szeretjük 
a kivéielezést semmiféle alapon, és nem szeretjük a kirívó kü
lönbségeket ember és ember között. Minden igazságos társadal
mi rend a kiegyenlítődés felé halad. 

Van azonban az éremnek egy másik oldala is. Sajnos, csak ad
dik szaktuk szeretni az egyenlőséget, amíg magunk felett látunk 
valakit. De rendszerint megfeledkezünk róla, ha arról van szó, 
hogy velünk kivételezzene'k, magunkat tarthassuk többre, mi le
gyünk jobb anyagi és társadalmi helyzetben másoknál. Erdemes 
lenne ezen a téren rendet teremtenünk gondolatainkban, vágya
inkban, viselkedésünkben. 

Az pedig már egészen súlyos dolog, ha azt nem állhatjuk, hogy 
valaki erkölcsi, szellemi vagy lelki vonalon áll felettürrk. Ha az 
ilyet leszóljuk, rágalmazzuk, becsméreljük, a magunk színvona
lára akarjuk lehúzni. 

Es Isten? ö "személyválogatás nélkül ítél mindenkit." Előtte 
nem számítanak a vagyoni, társadalmi különbségek, a bőr színe, 
a nemzetiségi hovatartozás, de még a tudomány, művészi vagy 
bármilyen tehetség sem. Isten előtt teljes az egyenlőség. Telje
sebb, mint ínyünkre lenne. 

Es mégsem vagyunk egyenlőek Isten előtt. Mert személyvá
logatás ugyan nincs nála, de ítélet van. Tetteink szerint ítél, er
kölcsi magatartásunk alapján értékel minket. Ilyen tekintetben 
tehát nem vagyunk egyenlőek előtte. A mennyben sem lesz 
egyenlő fokban boldog mindenki. Mindenki annyit meríthet majd 
a Szentháromság boldogságából, amennyit tud. Es mindenkinél 
más lesz ez az "amennyit tud". A kegyelem, az érdemek, a sze
retet nagyságától függ majd, vagyis hogy ki mennyire volt Iste
né földi életében. 

Vajon rólam mit tart Isten, engem mennyire értékel? Fontos 
kérdés, de ez lsten titka. Igyekszem tetszésére lenni, de magam-
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ról ítélni sem nem tudok, sem nem feladatom. Különösen ön
telt nem lehetek. 

Másokkal kapcsolatban pedig csak szeressem az egyenlőséget. 
Nézzek mindenkit testvéremnek. Még erkölcsi magatartásuk sze
rint se osztályozzam az embereket. Az ítéletre sem hivatott, sem 
képes nem vagyok. Ha valóban szeretem és akarom az egyenlő
séget, ne kívánjak a magam részére semmi kivételezést, és ne he
lyezzem magam senki elé vagy fölé. Emberek vagyunk, az ítélet 
Istené, és ő az alázatosaknak ígért felmagasztalást. 

2. "Az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmód
ból ... " (l Pt 1,18) 

Krisztus vére megváltott bennünket egy olyan életmódtól, 
amelyet Péter apostol levele olvasóinak atyái folytattak. De ha 
az Úr ilyen drága béren váltott meg minket, nem szabad ebbe az 
életmódba visszaesnünk. 

Mi is volt az az életmód? A címzettek voltak igaz Istent imádó 
zsidók és bálványimádó pogányok. Mindkét vallás életmódjáról 
ellehet mondani, hogy értéktelen. 

A pogányokkal kapcsolatban nem kell feltétlenül erkölcstelen
ségre gondolni, bár lehet arra is. A pogányok életmódjának lénye
ge nem az erkölcstelenség volt, hanem a kilátástalanság, hogy 
ki tudnának törni a reménytelen földiességbőL Jézus megváltott 
ettől, megnyitva számunkra Isten országát. De azért nem lehet ál
lítani, hogy mi keresztények valamennyien megszabadultunk 
már ettől a földies reménytelenségtől, a mindent a földi élettől 
váró, csak evilági örömökre alapozó életfelfogástóL Még imádsá
gunkban is szinte kizárólag a földiek körül keringünk. 

A választott nép életmódja is értéktelen volt, hiszen a Törvény 
előírásai, szertartásai csak külső szentséget adhattak, míg el nem 
jött a Messiás. Sajnos, ez a merőben külsőséges, legfeljebb némi 
érzelemmel átitatott rituális vallásosság vagy paragrafusvallásos
ság ma is kísért. A kegyelem, a belső megszentelődés, a szeretet 
helyett ma is sok keresztény tartja a legfontosabbnak a mereven 
változatlan rítust és néhány vallási parancs megtartását. Pedig a 
lényeges a kegyelem, a szeretet. A rítusok és parancsok csak ar
ra vannak, hogy kialakítsák a kegyelmi szeretetkapcsolatot Isten 
és az ő népe között. 

Nagy értékeket vásárolt meg nekünk Jézus vére árán. Becsül
j ük, keressük, szeressük, élvezzük ezeket az igaz értékeket! 
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3. Az emmauszi tanítványok 

Sok hivő prototípusaL Hit és hitetlenség keveredik bennük. 
Vonzódnak Jézushoz, de nem tudnak azonosulni gondolataival. 
Éppen ezért ítélnek és döntenek elhamarkodottan, ha valami nem 
stimmel, nem egyezik ködös elgondolásaikkal. Fájó reminiszcen
ciákkal, de elmennek, eltávolodnak. Nemcsak Jeruzsálemtől, de 
Jézustól is. Nem vizsgálják meg, nem gondolják át, ami vissza
tarthatná őket, pl. az asszonyok híradását az üres sírról, vagy a 
szentírási jövendöléseket, magának Jézusnak a kijelentéseit. 

Az Eg Királyának tanítványai, mégis csak földhöztapadtan tud
nak gondolkozni: Azt gondoltuk, megváltja Izraelt. Földi rend
csinálának, világcsendőrnek nézik Istent. Éppen ezért nem tud
ják megérteni a szenvedést, a földi kudarcot. Ez szemükben a 
gyengeség jele, az elvesztett harcé. Ök csak diadalmas Istent tud
nak elképzelni, azt is kizárólag földi diadal képében. 

Mi mentette meg őket? Mi menthet meg bennünket is? Érdekli 
őket Jézus ügye. Hajlandók odafigyelni az írásmagyarázatra. 
Annyira azért nincsenek hozzáragadva földiekhez, hogy végleg 
ne tudnának magasba lendülni, Isten gondolataihoz. Mikor Jézus 
utánuk ment, elfogadták a kegyelmet. 

Ha hibáikban úgyis hasonlítunk rájuk, hasonlítsunk abban is, 
ami megmentette lelküket. 

4. "Mert máshol nem lehetek ... " 

A mai evangéliumban visszatér az Alleluja motívumába a ke
reszt emléke. Az emmausziak lehangoltságának oka, hogy nem 
értették és elhagyták a kereszt misztériumát. De beteljesedett 
rajtuk, hogy máshol pedig nem lelhetünk nyugodalmat lelkünk
nek. 

Isten országában csak a kereszt által lehet dicsőséges polgárrá 
válni. Jézusnak is, nekem is. Csak a kereszt általlelek nyugal
mat, lelki békét, bűnöktől való szabadulást. 

Lehet itt gondolni a szenvedések vállalására, önmagam ke
resztrefeszítésére is. De ma a kereszthez-menés más formáira 
fordítsuk figyelmünket! A keresztfához megyek a hitben, mikor 
résztveszek a szentmisén, és Jézus által, Jézusban magamat is 
odaadom Atyámnak. A keresztfához megyek, ha letérdelek gyón
ni, ha szentáldozáshoz járulok. Akkor is, ha hittel rajzolom ma
gamra a kereszt jeiét. Ha Jézus nevében kérem az Atyát. Ha meg
tartom a pénteki vezeklőnapot. 

A Kereszt a hivőnek a minden. 
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B) 

l. "Tudatlanságból tettétek." (ApCsel 3,17) 

Péter apostol nagy bűnt vet hallgatói szemére, istengyilkossá
got. De rögtön mentséget is hoz fel: Tudatlanságból tették. 

A tudatlanság valóban felment a bűn alól. Aki tudatlanságból 
cselekszik, nem vétkezik. J ó ezt tudnunk, és rögtön kevesebb 
lesz a gyónnivalónk PL nem kell meggyónni, hogy elfelejtettük 
a pénteket. 

De nemcsak a tudatlanság mentesít a bűntől, hanem minden, 
ami kizárja vagy erősen csökkenti a szándékosságot. Általában: 
A halálos bűn túlságosan nagy horderejű ahhoz, hogy azt téte
lezhetnénk fel, hogy könnyű elkövetni. 

Hogy valami halálos bűn legyen, ahhoz először is valóban na
gyon súlyos dolognak kell lennie. Istenünk jól ismeri gyenge
ségünket, tudja, hogy az igaz is hétszer botlik naponta. Minden 
kisebb sértésre nem vonja meg tőlünk az Életet. Hogy melyek 
ezek a súlyos dolgok, azt az erkölcstan felsorolja. De hogy vala
mi az én számomra halálos bűn volt-e, azt a lelkitükör merev és 
kizárólagos alkalmazásával nem lehet eldönteni. Saját lerkiisme
retemnek kell eldöntenie. Olyannak tudtam-e még az elkövetés 
előtt tettemet, amely teljesen összeegyeztethetetlen Isten szere
tetével? És ennek teljes tudatával cselekedtem-e? Nem lehet ha
lálos bűnt elkövetni sem véletlenül, sem hirtelenségből, sem tu
datlanul. Nem lesz halálos bűn egyetlen tettem sem attól, hogy 
utólag rájövök, amit cselekedtem, az tárgyilag halálos bűn. Min
dig az számít, hogyan láttam akkor, amikor tettem. 

A halálos bűn nem úgy pottyan bele váratlanul az életembe, 
mint a madárpiszok Inkább túlérett gyümölcshöz hasonlítható. 
Egy bizonyos utat kell megtennie a "lejtőn" annak, aki odáig el
jut, hogy világos tudattal, szándékosan tesz olyat, ami elűzi a 
Szentlelket. Természetesen másképp áll a helyzet azoknál, akik 
beleszdktak abba, hogy száraz vesszők az isteni Szőlőtőn. Náluk 
sokkal könnyebben feltételezhető újabb és újabb súlyos bűn. 

A halálos bűnt nem szabad könnyen venni. De nem szabad 
könnyen halálos bűnnek gondolni valamit. Tehát bátrabbaknak 
kelllennünk a gyónás nélküli áldozásban. Mert gyónnia csak an
na'k kell áldozás előtt, akinek biztosan van halálos bűne. Külön
ben elég, ha mise elején őszinte szívvel vesz részt a bűnbánat
ban. 
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2. "Tudatlanságból tettétek, ahogy vezetőitek is." (ApCsel 3,17) 

Péter apostol elképzelhetetlenül nagy váddal illeti a válas~tott 
népet, istengyilkossággaL De rögtön mentegeti is őket. Nemcsak 
a félrevezetett népet, hanem igazán megátalkodott vezetőiket is. 

Érdekes mechanizmusai vannak a léleknek. A bűnös és bűne
ikbe belerögződött emberek a legnagyobb erkölcscsőszök. Mint
ha magukról akarnák elhárítani a gyanút. A legviharosabb fia
talságú idős asszonyokra kell csak gondolni. Aki viszont, ha vét
kezett is, de őszintén szakított a bűn:nel, az úgy tesz, mint Péter, 
mentegeti a legnagyobb bűnöst is. 

Ez a megfigyelés segíthet az önismeretben. Ha nagyon tudok 
botránkozni, sőt gyanúsítani, másokról eleve rosszat feltételez
ni, ha nagyon szeretek mások bűneiről beszélni, ez biztos jele 
annak, hogy igen bűnös vagyok még az úr előtt. Gyónásaim el
lenére is benne vagyok még nyakig a bűnben. 

Sokan talán nem is vennék jó néven Pétertől, hogy olyan na
gyon mentegeti Mesterének gyilkosait. Talán nem is szerette 
olyan nagyon Mesterét? Éppen mert nagyon szerette, azért men
tegette gyilkosait Az istenszeretet ugyanis egy az emberszere
tettel. Csak aki nagyon szereti Istent, az tudja nagyon szeretni 
az embereket is. Én magam nem járok jó úton, ha gyűlölettel 
gondolok a "bűnösökre", "hitetlenekre". A bűnösöket még Isten 
nevében sem szabad gyűlölni, szidalmazni, lepocskondiázni. Is
ten nevében csak szeretni szabad, csak irgalmas szívűnek lenni. 
Ha bántják az Urat, nem engesztelhetek jobban, mint ha nagyon 
szeretem azt, aki bántja őt. Nem azért, mert bántja, hanem azért, 
mert ő is ember, és az embereket nagyon szereti Jézus is. 

3. "ő az engesztelő áldozat bűneinkért." (l Jn 2,2) 

Az igazi szeretet nem szűnik meg a sírral. Akit szerettem, sze
retem halála után is. Követeli ezt hitem, hogy a halottak is él
nek. 

Amint az élőkkel szemben is kevés a pusztán érzelmi szeretet, 
éppen úgy a halottakkal kapcsolatban is tettekre van szükség. 
A cselekedeteknek csupán legkisebbje a sír gondozása. Összeha
sonlíthatatlanullényegesebb ennél az imádság és engesztelő cse
lekedetek felajánlása. 

A legnagyobb azonban, amit halottaimért tehetek, az a szent
miseáldozat bemutatása lelkük üdvéért. Jézus "az engesztelő ál
dozat bűneinkért", az elhunytak bűneiért is. Az egyedül elégsé
ges engesztelő áldozat. Minden bűnbocsánatot Jézus keresztjé-
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nek köszönünk. A szentmise a keresztáldozat gyümölcseinek al
kalmazása, szétosztása. Igen nagy mértékben részesülnek e gyü
mölcsökből azok, akikért a miséző pap a szentmisét felajánlja. 
Ezért a legtöbb, amit halottjaimért tehetek, hogy misét szalgálta
tok értük. Legalább egyet évente összes elhunytjaimért 

A mise lényege Jézus áldozata, a keresztáldozat megújítása. 
Nem lényeges tehát a miseruha színe. A "színben" mondott mise 
éppen úgy használ az elhunytnak. 

Nem sok értelme van az amúgy is halottért végzett mise után 
különböző imákat mondani, vagy Liberát végezni. Valami olyan 
színezete lenne a dolognak, hogy nem nagyon bízunk Jézus áldo
zatában, azért teszünk még hozzá pár Miatyánkot vagy valami
lyen szertartást is. Lehet, kell sokat imádkozni az elhunytakért, 
de ne rögtön mise után, mintha Jézus áldozata kiegészítésre szo
rulna. 

Isten semmit sem jutalmaz jobban, mint a szeretetet. A szere
tet pedig csak akkor igazi, ha egészen önzetlen. És van-e bizto
sabban önzetlen szeretet, mint ha olyanokért imádkozom vagy 
mondatok misét, akik földi értelemben nekem már hasznomra 
nem lehetnek? 

4. "Örömükben nem mertek hinni." (Lk 24,41) 

Különös az emberi lélek. A nem várt, nem is álmodott, hirtelen 
nagy sz;erencsét nem is akarja elhinni. 1gy vagyunk a hitünkkel 
is. Túl nagy, az emberi vágyakat messze meghaladó az a "szeren
cse", amely Jézus keresztje és feltámadása által ért bennünket. 
Hogy olyan örömökben lesz részünk mindörökre, amilyeneket 
Isten élvez, és hogy ráadásul testünk is feltámad, és részesül eb
ben, ez túl sok, túl nagy nekünk. Éppen ezért mintha nem is ven
nénk komolyan. Megelégszünk azzal, hogy a jó Isten itt a földön 
szépen elirányítgassa sorsunkat, odaát meg ne kelljen szenved
nünk 

Baj, ha így van. Nemcsak azért, mert gyenge hitre vall, ha
nem azért is, mert az ilyen gyenge, pesszimista hit kevés ahhoz, 
hogy áldozatokat is hozzunk a mennyek országáért. Kevés, mi
kor csak szenvedések árán maradhatok hűséges az Úrhoz. Kevés, 
mikor nagy és heves a kísértés. Aki nem nagyon bízik a roppant 
boldogságban, az igyekszik az apró örömökből minél többet fel
csipkedni, még bűnös módon is. 

Sok csalódás ért már bennünket életünkben, akárcsak az apos
tolokat. Vágyaink csak ritkán, és többnyire szegényesen telje-
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sülnek. Ezért nem merünk hinni a vágyainkat is meghaladó bol
dogságban, amely ráadásul örök és színboldogság lesz. A menny
be szeretne jutni mindegyikünk. De ahová szeretnénk jutni, az 
tulajdoniképpen nem a valódi mennyország, hanem annak csak 
valami silány utánzata, árnyéka. Az igazi mennyország megha
ladja nemcsak képzelőtehetségünket, de természetes vágyaink 
csúcsati is. A Szentlélek tud természetf.eletti vágyat kelteni szí
vünkben. Kérjük tőle ezt a szent vágyat! És kérjük azt is, hogy 
ennek a vágynak teljesüléséért tudjunk vállalni minden lemon
dást, áldozatot, szenvedést. 

C) 

l. "Ránk akarjátok hárítani ... " (ApCsel 5,28) 

A Főtanács nemcsak életében üldözte Jézust, hanem halála 
után is. Pedig saját katonáik jelentették nekik a feltámadást. Ma
gatartásuk olyan gyökerekből táplálkozik, amelyek "örök embe
riek". J ó lenne tehát okulnunk belőle. 

Egyik gyökere bűnüknek, hogy náluk legfőbb az önérdek. Ez 
fölébe kerül a nép, sőt Isten érdekének is. Ebben az esetben csak 
azt látják, hogy nem érdekük elfogadni Jézus feltámadását. Mert 
ha Jézus feltámadt, akkor ők istengyilkosok, a népnek és Isten
nek ellenségei. Így inkább csalásnak, lopásnak minősítik az egé
szet, csakhogy felülmaradjanak a nép szemében. Természetesen 
ez az önérdek nem valódi önérdek, inkább rövidlátó önbecsapás. 

Bármilyen ügyről van szó, Isten érdekét és a közérdeket a ma
gamé fölé kell helyeznem. Mert ez az egyedül "kifizetődő", ha 
esetleg rövid távra nem is, de végeredményében feltétlenül. Így 
pl. a házasságban több boldogságot talál, aki szevetetből lemond 
önérdekérőL 

A másik hibás gyökere a Főtanács viselkedésének szintén örök 
emberi magatartás. (Bukott emberi!) Ez pedig a hibás út végighaj
szolása. Nincs nehezebben kimondható szó, mint a "tévedtem". 
Kis és nagy ügyekben hányszor kellene már régen látnunk, hogy 
rossz irányban indultunk, hogy hibáztunk, de nem akarjuk lát
ni. Inkább végigmegyünk a téves úton, törve-zúzva, falnakmen
ve, másoknak és magunknak óriási károkat okozva. Mert szégyell
jük bevallani, hogy hibáztunk, szándékosan, vagy csak véletlenül. 
Pedig még a "presztízs" vonalán is jobban jár, aki beismeri 
és kijavítja hibáit. Minél hamarabb, annál inkább. Mert az em
berek általában meg tudják becsülni a nemes, önkritikus maga-
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tartást. A következetesség csak· akkor tiszteletre méltó, ha a he
lyes úton következetes valaki. Különben véleményt változtatni, 
aLakítani emberi dolog. Nem vagyunk Isten, aki mindig mindent 
az első pillanatban átlát, és mindig helyesen cselekszik. De ha 
nem vagyunk Isten, legalább ember alatti színvonalra ne helyez
zük magunkat, mert a mondás szerint "csak az ökör nem változ
tatja sohasem a véleményét". 

2. "Tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben." (ApCsel 5,32) 

Nehéz dolguk volt az apostoloknak. Olyanról kellett tanúskod
niok, ami hihetetlennek tűnik az emberek szemében. Hogy egy 
ember, akit "tökéletesen" megöltek, feltámadt, és szemük láttára 
élve mennybe ment. És ez a Feltámadott nem is valami heros, 
félisten volt, hanem egy szegény zsidó ácsnak a fia. És még ne
hezebb dolga van a mai papoknak, akiknek ugyanezt kell hirdet
niök, pedig szemtanúk sem voltak. Az apostolokat még segítette 
a sz·emtanúk eleven meggyőző ereje. De a mai hithirdetőket? 

Emberi tanúskodás ebben az ügyben nem is elég. Nem lehet 
elég. Nincs módunkban tökéletesen meggyőződni arról, hogy nem 
csalásról vagy csalódásról van szó. Hogy akkor és most milliók 
fogadják el mégis Jézus feltámadását, ez világosan mutatja, hogy 
itt magasabb erő működik, mint az emberi szó, emberi tanúsko
dás. O adta és adja ma is a feltámadást hirdetők szavának a meg
győzés erejét. O kelti aszívekben a hitet, amely erősebb a tudo
mányos igazolásnál vagy akár a szemtanúk meggyőződésénéL 
Mert a szemtanú kételkedhet, jól látot>t-e, nem játszottak-e vele 
idegei, a képzelet. A hivő nem kételkedik, tökéletesen biztos a 
dolgában. A felmerülő kételyek felületesek csak, a lélek mélyén 
él a meggyőződés. 

Jézus feltámadása nem olyan, mint egy újsághír, amellyel nincs 
nagyobb jelentősége annak, hogy elhiszem-e vagy sem. Jézus fel
támadását hinni vagy nem hinni, ezen több fordul meg, mint akár 
maga az élet vagy halál. Ezen a hiten örökkévalóságunk dől el. 
Tehát ebben a dologban "tudni az igazat", ez több, mint létérde
kem. Egy valaki segíthet ebben, a Szentlélek. Ot kell kérnem, 
sokszor és nagyon buzgón. 
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3. "Senki sem merte kérdezni: Ki vagy?" (Jn 21,12) 

Titokzatos mondat ez a mai evangéliumban. A Feltámadott 
több megjelenésénél fordult elő, hogy nem ismerték fel. Első al
kalommal még csak meg lehet ezt magyarázni a hirtelen és vá
ratlanul jött öröm hitetlenkedéséveL De, mint olvas,tuk, "ekkor 
már harmadszor jelent meg Jézus tanítványainak a halálból való 
feltámadása óta." 

Jézus, a Feltámadott, szándékosan jelent meg úgy, hogy ne le
hessen egyszerűen felismerni. Nagy dolgot akart ezzel jelezni. 
Azt, hogy őt ezentúl már nem mint a Názáreti Jézust, József fiát, 
az ácsot vagy a Mestert kell felismerni, tehát nem szemmel, és 
nem külső alakjáról, arcvonásairóL Jézusban ezentúl a megváltó 
Isten Fiát kell meglátni, a hit szemével, a Szentlélek kegyelmé
ben, függetlenül külső megjelenési formájától. lgy fel kell ismer
ni apredikáló vagy feloldozó papban, az egyházban, az Ostyában, 
a hívek közösségében, az embertársakban. 

Jellemző, hogy először János ismerte fel az Urat, vagyis "az a 
tanítvány, akit szeretett Jézus". Miért szerette volna őt Jézus 
jobban a többieknél? Mert Jánosban is több volt a szeretet. (Ösz
szefügg szüzességével!) Aki jobban szeret, az inkább a Szentlé
leké, tehát hite is elevenebb és értőbb. Ezért ismerte fel a leg
jobban szerető tanítvány először Jézust. 

Élő, szeretetből éltetett hitet adj nekünk, Urunk! 

4. "Jobban szeretsz-e, mint ezek?" (Jn 21,15) 

Miért éppen Pétert választotta Jézus? A mai evangéliumban ő 
maga mondja meg: Mert Péter jobban szerette őt a többi apostol
nál. Tehát nem a tehetségét, a különböző adottságokat és képes
ségeket nézte, hanem hogy mennyire szereti őt. 

Magamra vonatkoztatva: Saját érdekem is ettől függ Isten sze
mében, tehát ettől függ örök sorsom, boldogságom is. Minden te
hetségem annyiban valódi érték, amennyiben Istenszeretete ma
gasabb síkra emeli és irányítja. 

Ha másról van szó, főleg ha a házastárs ki választásáról, azt néz
zem, mennyire szereti Istent. Döntőbb ez, mint hogy mennyire 
szeret engem. Az irántam való szeretet ösztönös dolog, bármikor 
végetérhet, meginoghat. Az istenszeretet a biztosíték csak a sze
retet hűségére. 

Gyermekeimet értékes emberekké kell nevelnem. Ennek alfá
ja és omegája az istenszeretet. 
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Érdekes elgondolkozni azon, hogy Jánost emlegeti úgy az !r ás, 
mint akit legjobban szeretett Jézus, "aki a vacsorán az ő keblén 
pihent". Azért szerette őt legjobban az úr, mert benne volt a leg
több a szerete:t. Hát akkor mégsem Péter szerette legjobban? Pé
ter csodálkozott is, hogy Jézus nem Jánost választotta. (Jn 21, 
20~21) 

A dolog magyarázata az lehet, amit Jézus Magdolnával kapcso
latbaJn mondott, hogy akinek többet engednek el, az jobban sze
ret. Péter nagy bűnbe esett az elfogatás éjjelén. A saját bűnei 
nyomán kialakult alázata és a bocsánat miatti hálája talán János 
szeretete fölé emelte az övét. Tehát, aki többet és nagyobbat bu
kott mint én, az lehet értékesebb nálam, mert lehet, hogy jobban 
sz eret. 
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A) 

HÚSVÉT 4. VASARNAPJA 

L SZENTfRAS 

L OL V ASMANY (ApCsel 2, 14a +36-41): "Pünkösd napján 
Péter a többi tizenegy kíséretében előlépett és zengő hangon 
beszédet intézett hozzájuk: >>Tudja meg Izrael egész háza tel
jes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti kereszt
re feszítettetek, úrrá és messiássá tette.« E szavak szíven ta
lálták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: »Mit 
tegyünk hát, emberek, testvérek?« »Tartsatok bűnbánatot
felelte Péter- és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus 
Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. !gy megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak 
szál, meg azoknak, akiket, bár távol vannak, meghívott a mi 
Urunk, Istenünk.« Még más szavakkal is biztatta és buzdí
totta őket: »Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből 
a romlott nemzedékből.« Akik megfogadták a szavát, megke
resztelkedte/c. Aznap mintegy háromezer lélek tért hozzá
juk." 

Péter rámutat, hogy a pünkösdi csodaJézus messiási küldetését 
bizonyítja. De úrrá is lett Jézus- ez viszont isteni cím. Lukács 
Jézust feltámadása előtt is úrnak, azaz Istennek tekinti. A Péter
beszédben viszont ismételten azt halljuk, hogy az Atyától kapta 
Jézus mindezt a felmagasztaltatást. Péter a szigorú zsidó mana
teizmus miatt Jézust elsősorban mint Istentől megbízott Messiást 
mutatja be. 

A hallgatók is megkaphatják a Szentlélek ajándékát, ha elfor
dulnak a bűntől és a hit révén Jézus felé irányulnak. Ez a kereszt
ség révén válik teljessé, mely Isten műve az emberben. 

IL OLV ASMANY (l Pét 2,20b-25): "Szeretteim, ha jót 
tesztek és mégis türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten 
előtt. Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk 
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szenvedett, példát hagyva nektek, hogy kövessétek nyomdo
kait. "Bűnt nem követett el, hamisság nem volt szájában." 
Mikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; mikor szen
vedett, nem fenyegetődzött, hanem átadta magát az igazsá
gos bírónak. V étkeinket a saját testében felvitte a (kereszt) 
fára, hogy a bűnöknek meghaljunk, s az igazságosságnak él
jünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok volta
tok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek 
pásztorához és oltalmazójához." 

Krisztus nyomdokait kövessétek - a nyomdokainak megfele
lő szó tulajdonképpen az iskolásgyermekek részére előre nyomta
tott betűmintákat jelent, amiknek vezetésével könnyebben sajá
títhatják el a sokszor kacskaringós betűket. Krisztus előttünk jár
ta a szEmvedés útját, példát adott arra, hogyan, milyen lelkület
tel kell szenvedni: Isten kezéből kell fogadni a csapásokat. Rá kell 
bíznunk magunkat az igazságos bíróra. Jézus ezen az úton veze
tett ki bennünket a tévelygés sűrűjéből: ezen az úton haladva já
runk csak nyomában. Krisztus hasonló lett hozzánk abban, hogy 
szenvedett; mi legyünk hasonlóvá hozzá abban, ahogyan szenve
dett. Ha Krisztus sorstársunk lett a szenvedésben, akkor a szenve
dés nem lehet értelmetlen, hiábavaló. Legalábbis a Krisztussal vi
selt, lelkülete szerint elfogadott szenvedés nem. 

Jézus példáján láthatjuk, hogy Isten sebezve gyógyít. Nemcsak 
Jézus sebei gyógyítnak bennünket, hanem a magunkéi is. 
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AZ EVANGELIUM (Jn 10,1-10): "Az időben így szólt Jézus: 
»Bizony, bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be 
a juhok aklába, hanem máshonnan mászik be oda, az tolvaj 
és rabló. Aki azonban az ajtón megy be, az a juhok pásztora. 
Annak a kapus kinyit, a juhok pedig megismerik a hangját. 
ű juhait nevükön szólítja és kivezeti azokat, s miután mind
egyiket kivezette, előttük megy, a juhok meg követik őt, 
mert ismerik az ő hangját. Idegen után azonban nem men
nek, hanem eljutnak tőle, me;t nem ismerik az idegen hang
ját.« Jézus ezt a példabeszédet mondotta nekik, de ők nem 
értették azt, amit mondott. 
Azután így folytatta Jézus: ••Bizony, bizony mondom nektek: 
én vagyok a juhok ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tol
vajok és rablók, azért nem is hallgattak rájuk a juhok. En va
gyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvösséget nyer, 
ki-be jár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, 
öljön és pusztítson. En azért jöttem, hogy életük legyen és 
bőségben legyen.«" 



Az Úr Jézus itt felhasznált hasonlatát a paleszUnai pásztorok
nál ma is meglévő szokásból veszi. A nyájat ameddig lehet, a pász
torok állandóan a hegyi legelőkön tartják. Éjszakára több nyájat 
is egy akolba terelnek Az akolban nyugvó állatokra őr vigyáz. 
Amikor a pásztorok kora reggel visszatérnek éjszakai szállásuk
ról, bemennek az akolba és különleges torokhang segítségével -
mely persze mindegyiknél más és más - maguk köré gyűjtik ju
haikat. A juhok ugyanis ismerik saját pásztoruk hívó hangját. Jé
zus sajátjának tekint bennünket. Akik szívükbe fogadták kegyel
mét, készségesen hallgatnak hívó szavára. Aki Istentől van, hall
ga t az Js,ten sza vára. 

Az Úr ajtó is: csak rajta keresztüllehet az üdvösséget elérni 
és csak rajta keresztül lehet az embereket az üdvösségre segíteni. 

Minden vasárnap összegyülekezik szentmisére a jó pásztor kö
ré a nyáj. Hallgatunk szavára, mely a szentírási szakaszok felol
vasásán keresztül, meg a prédikáló pap szavaiban is szívünk felé 
irányul. Magunkhoz vesszük az oltáriszentséget, mely az isten
gyermeki életet táplálja bennünk; mellyel a jó pásztor gondosko
dik nyája számára bőséges legelőről. Minél őszintébb, tüzesebb 
vággyal közeledern felé, annál bőségesebben részesülök áldásá
ban. 

B) 

I. OLVASMANY (ApCsel 4,8-12): "Ama napokban Péter 
SzentlélektőZ elteZve így válaszolt: »Népünk elöljárói és ti vé
nek, ha minket ma azért vallattok egy nyomorékon gyako
rolt jótett vádjával, hogy vajh hogyan is gyógyult meg, hát 
tudjátok meg ti mindannyian és Izrael egész népe, hogy an
nak a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében, akit ti keresztre 
feszítettetek és akit az Isten feltámasztott a halálból. Az ő 
segítségével áll ez itt előttetek egészségesen. O az a kő, ame
lyet ti, az építők elvetettetek, mégis szegletkövé lett. Nincs 
üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég 
alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk ... " 

Jézus feltámadása által azt mutatta meg az Isten, hogy Jézuson 
fordul meg az emberiség üdvözülése. Ez a beteggyógyítás is Jézus 
erejében történt. Tragikomikus helyzet: azok, akik végzetes vak
ságukban még a feltámadás tényét is le akarják tagadni és vét
kességüket így teljessé teszik, felelősségre vonnak valakiket jó
tett miatt. Jobban tennék, ha saját felelősségük kérdését tisztáz
nák. Hiszen az általuk elvetett követ Isten szegletkövé tette. 
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II. OL V ASMANY (l J n 3, 1-2): "Kedveseim, nézzétek mek
kora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekei
nek hívnak minket és azok is 'L'agyunk. Azért nem ismer min
ket a világ, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyer
mekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. 
Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, 
mert látni fogjuk, amint van." 

Isten szeretetének nagysága abban mutatkozik meg, hogy va
lóságosan gyermekeivé fogad bennünket a keresztségben; közli 
velünk az isteni életet, amennyiben az közölhető teremtménnyel, 
véges léttel. Nem csupán fogadott fiak vagyunk tehát. A világ Is
tent nem ismeri, ezért bennünk sem tudja becsülni az istengyer
meki életet. Kényszerítő erővel most még nem mutatkozik meg 
ez az élet; előlünk is rejtve van; magunk sem tudjuk, milyen nagy 
méltóságra emelt bennünket az Atya, milyen gazdaggá tett. Majd 
ha megjelenik a világ végén Krisztus, akkor válunk mi is külső
leg is, észrevehetően is hasonlóvá hozzá. Akkor őt is olyannak lát
juk, amilyen és magunkat is. 

AZ EVANGÉLIUM (Jn 10,11-18): "Az időben így szólt Jé
zus: »Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhai
ért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem 
sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor a farkast látja 
közeledni, a farkas pedig elragadja és szétkergeti azokat. A 
béres elfut, mert csak béres s nem törődik a juhokkal.« >>Én 
vagyok a jó pásztor, én ismerem enyéimet és enyéim ismer
nek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem 
az Atyát. Én életemet adom juhaimért. Más juhaim is van
nak, melyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem 
kell, hallgatni is fognak szavamra, egy nyáj és egy pásztor 
lesz.<< 
Ezért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, hogy 
újra visszavegyem azt. Senki sem veheti el tőlem, én magam 
adom oda, mert hatalmam van odaadni és hatalmam van visz
szavenni azt. Ezt a parancsot kaptam az én Atyámtól." 

Jézus az Ezekiel á1tal megjövendölt (34. f.) jó pásztornak mond
ja magát: életét adja juhaiért. Halála árán szerezte meg számunk
ra az örök életet. Ennyire az övé vagyunk: jobban már nem is le
hetnénk. Juhai nem maradnak árván, hiszen életét vissza is ve
szi. A más akolból valókat, a pogányokat is egyházába fogja ve
zetni. Megszünteti a válaszfalat zsidók és pogányok között. Jézus 
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példájaszerint nekünk sem azt kell keresnünk, mit kötelességünk 
megtenni, hanem azt, mit tudunk adott körűlmények között ten
ni Isten dicsőségére. Az Atya iránti szeretet irányítsa életünket. 

A jó pásztor életáldozatának megújítása a szentmise. Senki sem 
szeret annyira, mint Jézus és senki másban nem is találhatarn 
meg üdvösségemet. Szeretetének egyik nagy ajándéka az, hogy 
viszontszeretetre tesz képessé. Felszítom szívemben a szeretetet, 
mert üdvözülni csak a szeretet útján lehet. 

C) 

I. OLVASMANY (ApCsel 13,14+43-52): "Ama napokban 
Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutottak a pizidiai Antio
chiába. Itt egy szombaton bementek a zsinagógába és leültek. 
A zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan nyomába 
szegődtek Pálnak és Barnabásnak. Ezeket ők arra biztatták, 
hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében. A következő szom
baton majd az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten 
szavát. Amikor a zsidók meglátták a nagy tömeget, irigység 
fogta el őket s rágalmakat szórva próbálták Pál szavait meg
hazudtolni. De Pál és Barnabás bátran szemükbe vágták: 
»Először nektek kellett hirdetnünk az Isten tanítását. De 
mert visszautasítottátok és méltatlannak ítéltétek magato
kat az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a pa
rancsot adta nekünk az Úr: A pogányok világosságává tette
lek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig.<< 
Amikor a pogányok ezt meghallották, megörültek és dicsőí
tették az Isten tanítását s hittek is mind, akik az örök életre 
voltak rendelve. Elterjedt az Úr tanítása az egész környéken. 
A zsidók azonban felbujtatták az előkelő vallásos asszonyo
kat meg a város tekintélyesebb férfiait és üldözést szítva Pál 
és Barnabás ellen elűzték őket a városból. Ok lerázták - el
lenük bizonyságul - lábukról a port és Ikoniumba mentek. 
A tanítványok örömmel és Szentlélekkel teltek el." 

A pogányokra vonatkozó megjegyzést: "hittek is mind, akik az 
örök életre voltak rendelve" nem abszolút predestinációként kell 
érteni. Kitűnik ez abból is, amit a zsidóknak mond az apostol: elő
ször nektek hirdettük az evangéliumot, de ti visszautasítottátok. 

II. OLVASMANY (Jel 7,9+14b-17): "En, János akkora se
reget láttam, hogy meg sem lehet számolni. Minden nemzet
ből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány 
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előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. És a vének 
közül az egyik így szólt hozzám: Ezek a nagy szorongatásból 
jöttek, ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében. Ezért 
állnak Isten trónja előtt, éjjel-nappal szalgálnak neki a temp
lomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és 
nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta 
hőség, mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és az 
élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöről sze
mükről minden könnyet." 

Aminden nemzetből, törzsből stb., tehát a pogányok közül ki
választottak száma igen nagy. A győzelmet jelentő fehér ruhában 
állnak a trón és a Bárány el6tt. A nagy szarongatás általában az 
üldözéseket, különösen pedig a világ végén bekövetkezőt jelenti. 
Hűségük jutalmául Isten veszi oltalmába őket és gondoskodik ró
luk. Ahhoz a vízhez vezeti őket a Jó Pásztor, melyről a szamariai 
asszonynak is beszélt. A győztesek éjjel-nappal teljesítik papi 
szolgálatukat Isten trónja előtt. 

AZ EVANGÉLIUM (Jn 10,27--30): "Az időben így szólt Jé
zus: Az én juhaim ismerik hangomat, én ismerem azokat, s 
azok követnek engem. Én örök életet adok nekik, nem is vesz
nek el soha és senki sem ragadja el őket kezemből. Az én 
Atyám, aki őket nekem adta, mindennél nagyobb, ezért sen
ki sem ragadhatja ki Atyám kezéből. Én és az Atya egy va
gyunk." 

Amint az Atya és a Fiú bensőségesen ismeri és szereti egymást, 
úgy alakul ki bensőséges ismeret és szeretet Jézus és nyája kö
zött. Ö ismer bennünket, ahogyan csak a legtisztább szeretettel 
ismerni lehet. Ez a szeretet nem homályosítja el a tisztalátást, vi
szont megadja az ismeretnek azt a mélységét, amit csak aszeretet 
adhat meg. A pásztor és a nyáj között életközösség alakul ki, ami 
jelképe Jézus és bárányai életközösségének. Egyszer már életét 
áldozta értük és ezáltal visszavonhatatlanul az övéi lettünk. Senki 
nem ragadhat ki bennünket a vele való közösségből. Csak saját 
magunk válhatunk hűtlenné. 

"Én és az Atya egy vagyunk" - mondja Jézus. Vagyis olyan 
értelemben is valóra vált az Ezekielnél olvasható jövendölés, 
hogy Jézusban valóban maga Isten jött el, hogy nyájának pászto
ra legyen. 

A jó pásztor kegyelmének üdítő forrásához vezet bennünket a 
szentmisében. A szentáldozás révén erősíti nyájával való egysé-
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gét. ö mibennünk lesz és mi őbenne. Igazi életközösség formáló
dik egyre jobban: aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
az énbennem marad és én őben~ne. A II. Olvasmány felgyújtja 
bennünk a boldog reménységet: tűrésünk, szenvedésünk jutalma 
az a boldogság lesz, mellyel Isten tudja boldogítani azokat, aki
ket nagyon sz,evet. Ott lesznekaszó legteljesebb értelmében bol
dog(jk, akik most sírnak, mert Isten letöröl szemükről minden 
könnyet; ott elégülnek ki, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
mert Isten forrásához vezeti őket pásztoruk. Az eucharisztikus 
lakoma legyen előképe és előkészítője számomra a végső, teljes 
életközösségnek Istennel. 
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II. TEOLÖGIA 

A keresztény ember a túlvilág és evilág feszültségében él. Lel
künk vágyai egy szebb világban vetettek horgonyt, testünk és 
természetünk e világ foglya. 

A keresztény ember a világban 

A zsinati szellem térhódítása óta már nem nézzük gyanakvás~ 
sal, megbotránkozással, megvetéssei a világot. Persze, a világ túl 
általános fogalom; amit itt értünk alatta, az az ember világa: az 
embert körülvevő valóság. Valamikor ez a világ az ember számá
ra kész adottság volt. A társadalmi formák, szokások évszázado
kat kibírta:k, az anyagi világ pedig teljesen változatlannak és vál
tozhatatlannak tűnt az ember számára. Ma ott tartunk, hogy a vi
lág már nemcsak foglalata, helyszíne az ember életének, hanem 
az ember műve is. "A világ történeti realitás: nem annyira kész 
dolog, ami van, hanem esemény, ami történik ... Az ember min
den tette rányomja bélyegét a világra. Adám bűne és Krisztus 
megváltása is a világ történetében testesül meg, belevésődik a vi
lágba, átitatja bűnnel és kegyelemmel, alakítja és megváltoztatja 
a világot ... " (Nyiri Tamás: A keresztény ember küldetése a vi
lágban. 15. o.) A technika révén maga a természet is alakíthatóvá 
vált, s ez újból visszahat az emberre. Íme, ez az az ok, ami a ke~ 
resztényeknek kötelességévé teszi, hogy a világban ne idegen tes
tet képezzenek, hanem valóban kovászává váljanak a világnak. 
Krisztushoz hasonlóan a keresztény ember sem azért van, hogy 
elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse a világot. 

A világgal való "jó viszonyunk" azonban nem lehet csupán egy 
munka-program, egy parancs-teljesítés. A fent kifejtett elveknél 
többet mond nekünk az a tény, hogy Isten egészen testvérünkké 
vált, tagja lett a világnak. Voltak vallásos emberek, akik kietlen 
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pusztaságokba, magányos helyekre húzódtak vissza lelki életük 
érdekében. Olyan vigasztaló, hogy Jézus a Galileai tó környékét 
választotta tartózkodási helyül: egész Palesztinának legszebb he
lyét. Itt érezte jól magát, a természeti szépségek és a "pogányok 
Galileáj ában." 

"Mikor lefelé mentem Galileába, éreztem, hogy tanultam vala
mit a bibliából, amit másképpen sohasem tudhattam volna meg. 
Názáret a határpont dél és észak közötrt. Ha az ember Galileába 
megy, azt jelenti, hogy hátat fordít az Oszövetség arénájának, és 
van valamikülönös vonás a táj egész mivoltában, ami véglegessé, 
teljessé teszi ezt az elkülönülést ... Az Oszövetség központja a 
merev, zárkózott Jeruzsálem,- az Újszövetség központja a sza
bad Galilea, ahová bárki elmehet." (Morton: Az Üdvözítő nyomá
ban. I. 233. o.) 

A bűnös világ 

Nem felejthetjük azonban el Jézus szavát sem, melyben figyel
meztet, hogy nem vagyunk ebből a világból valók. Figyelmezte
tést kaptunk, és érezzük is, hogy a világ gyűlöl minket. A mi be
leilleszkedés ünk a világba nem 1ehet gondtalan elmerülés a kör
nyezetben, hanem áldozatos szeretet gyümölcse. Mindig éreznünk 
kell idegenségünket, mert különben megszűnnénk Istenéi lenni, 
de mindig keresnünk kell a bűnös világot, mert Isten is ezt tette. 

A világ bűnét és krisztusi küldetésünket nem szabad statikusan 
felfognunk. Nem csak arról van szó, hogy van rossz is, jó is a vi
lágban, hanem arról, hogy a rossz is, a jó is résztvesz a világ éle
tében, alakítja a világ képét, jövőjét. A rossz odafonódhat a leg
szebb törekvésekhez, és megmérgezi azokat. Az emberiség lázas 
erőfeszítése egy boldogabb jövő megteremtésére teljesen meghiú
sulhat Erdemes kissé szemügyre venni a jövőt alakító két nagy
hatalmat, s a hozzájuk kapcsolódó rosszat. 

Az emberiség jövőjének elsőszámú építője a technika. A tech
nika kényelmesebbé teszi életünket, a munkafolyamatokat lerö
vidítve több szabad időt biztosít, életünk számára mesterséges 
feltételeket teremt, összeköttetést teremt minden ember között, 
hatalmas energiákat biztosit, az életet a kiszámíthatatlan mozza
natok gyűrűjéből kiszabadítva az ember ellem.őrzése és tervezése 
alá vonja. úgy néz ki, hogy a jövő valóban a természettudomány 
kezében van. A jövő vezető emberei természettudósok lesznek, 
mérnökök és technikusok, akik szakmai tudásukkal megbízható
an intézik az emberiség sorsát. 
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A tudomány valóban a földi paradicsom képét varázsolja elénk, 
ami a külső feltételeket illeti. De mi lesz az emberből a jövőben? 
Míg a természettudósok megfejtik a természet titkait, az ember 
maga válik titokká. Mi lesz, ha a jövő tudósai falansztert alkot
nak, melyben az ember egyénisége meghal, ha a Föld szupermo
dem istálló lesz, melyben embereket tenyésztenek? Mi lesz, ha 
a jövő tudós1ai nem tudnak a célokban megegyezni? A legtökéle
tesebb számítógépek sem érnek semmit, ha a megvalósítandó fel
adatban nézeteltérés van az embc::rek között. Nem kell-e félnünk 
valóban egy őrült ember hatalmi vágyától? Nem fogja-e a számí
tás, a tervezés kiirtani 1a kedélyt? Mindezek - sajnos, elképzel
hető veszélyek, amelyek a mai kor számára érzékelhetővé teszik 
a világban tevékenykedő rosszat. 

Eppen e felrémlő veszélyek mutatják, hogy a technika egyma
ga nem képes megoldailli az emberiség jövőjét. A másik tényező 
a politika, amelynek fel1adata az ember és a társadalom alakítá
sa. A politika is rózsásnak rajzolja az emberiség jövőjét, a meg
különböztetések megszűnését, egyenlőséget, szabadságot ígér. 
Nemcsak a technika és civilizáció, hanem az ember és akultúra 
ki bon 1Jakozásá t is tervezi. A j ö vő szépségének összefoglalása: a 
béke. 

A politika és szociológia nemes törekvéseit is könnyen felsebez
heti a világban működő rossz. Mert itt a döntő kérdés: rnilyen 
eszközökkel éri el a politika célkitűzését? Rábeszéléssel? Erőszak
kal? Ravaszsággal? Várhatunk-e addig, míg mindenki szép szóval 
meggyőzhető lesz? Az erőszak viszont nem szül-e újabb ellensé
get és szenvedést? Ezek a kérdések megválaszolatlanok, de nem is 
elméletileg kell megválaszolni őket, hanem a gyakorlat útján, s 
íme, ebben van 

A keresztény ember küldetése a 'IJilágban 

Madách műve, Az Ember tragédiája azt a gondolatot sugallja, 
hogy nincs az emberiségnek jövője. Az, ami felé az emberiség 
tart, nem nevezhető jövőnek. Madách művét nem tarthatjuk túl
haladottnak, mert a mai egzisztencialisták hasonlóképpen véle
kedneile Nem beszélhetünk ostoba és indokolatlan pesszimizmus
ról sem, hi,szen Madách az emberi történelemmel bizonyít. Mi az
óta megtapasztaltuk két világháború sötétségét is, ami szintén 
nem alkalmas túl nagy optimizmus ébresztésére. Bármennyire 
jók is az emberi törekvések, ha egyszer a rossz is tevékenykedik, 
mindig fennáll a kudarc lehetősége. Es könnyen lehetséges, hogy 
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amikor az emberiség már majdnem a kezében tartja a boldog jö
vőt, egy bűn újból a beláthatatlan távolba taszítja a célt. Van-e 
az emberiségnek valóban jövője, és van-e értelme küzdelmeink
nek? 

Madách megoldása: Isten. Bármennyire váratlannak tűnik is 
a Tragédia befejezése, az egyetlen logikus megoldás. Ha az emberi 
törekvésekbe mindig belejátszhat a rossz, lakkor az emberiség jö
vője csak egy esetben lehet reális: ha Isten biztosítja. A kinyilat
koztatásból tudjuk, hogy Isten valóban garantálta az emberiség 
jövőjét. 

A kereszténység alapvetően eszkatologikus beállítottságú, a jö
vőbe néz. A legszomorúbb tapasztalatok ellenére is hordozza a jö
vő reményét. A keresztény ember jövővárása és reménykedése 
nem egyszerű emberi ábránd, nem is valamiféle előszabai vára
kozás, amíg kinyílik a jövő ajtaja, hanem Istentől kapott feladat. 
A jövőt elő kell készíteni. Az emberiség közös nagy feladatába Is
tentől kapott küldetéssel kell belépni. Mind hatékonyabbá kell 
tenni a jót, és mindjobban háttét"be kell szorítani a rosszat. 
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III. HOMíLIA V AZLATOK 

A) 

l. "E szavak szívbe találták őket." (ApCsel 2,37) 

Van jól sikerült, és van gyenge predikáció. De ez végered
ményben nem is lényeges. A döntő, hogy jól vagy nem jól hall
gatjuk :a predikációt. 

Ezekiel próféta egy alkalommal kinyilatkoztatást kapott, el is 
mondta predikációbam.. Szépen beszélt, sokan hallgatták, tetszett 
nekik, nagyon dícsérték. Isten mégis haraggal telt el. Mert meg
hallgatták ugyan, tetszett is nekik, de nem tették meg, amit az úr 
kért tőlük. 

A predikáció nem film. Tehát nem lényeges, hogy érdekes le
gyen. Nem ének, nem zene, nem fontos, hogy szép legyen. A pre
dikáció Isten üzenete. Egy a lényeges, az, hogy figyelmesen hall
gassam és megtegyem. 

A legjobb mag, a legügyesebb vetési mód sem ér semmit, ha al
kalmatlan a talaj. A jól sikerült predikáció legfeljebb arra segít, 
hogy könnyebb legyen odafigyelni. A lényegeset azonban nem a 
pap adja, hanem a hittel hallgató: A jóakaratot, az imát világos
ságért és erőért, a végrehajtást. 

Szeretném, hogy mikor imádkozva kérek valamit Istenemtől, 
hát figyeljen rám és megtegye az Úr. De akkor nekem is így kell 
tennem. Meg kell hallgatnom, és meg kell ten~nem, amit a szent
beszédben kér tőlem Atyám. 

2. "Ha jót tesztek, és mégis szenvedtek" (l Pét 2,20) 

Nagy próbatétel az olyan szenvedés, amelyről úgy érezzük, 
hogy nem érdemeltük meg. Hagyjuk most azt a kérdést, hogy va
lóban olyan biztos-e, hogy ártatlanul szenvedek. Vegyük úgy, 
hogy valóban semmiképp nem szolgáltam rá a sors csapásaira. 
Ilyenkor még olyan gondolata is támadhat az embernek, hogy 
nem is érdemes vallásosnak lenni. 
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Csakhogy mi keresztények éppen arra vagyunk hivatva, hogy 
ártatlanul és türelmesen szenvedjünk. Gondolnom sem szabad 
olyasmit, hogy azért vagyok vallásos, mert el akarom kerülni a 
szenvedéseket. Ha keresztény vagyok, akkor jézusi vagyok, egy
benőttem Krisztussal a kegyelemben, tehát egy vagyok vele, kö
zösséget kell vállalnom vele. "Krisztus szenvedett, példát hagyva 
nektek, hogy kövessétek nyomdokait." Jézus szenvedése mentett 
meg bennün'ket: "Sebei szereztek számotokra gyógyulást." Jézus 
szenvedése, kínhalála nélkül ma is tévelygő juhok lennénk, olyan 
emberek, akiknek fogalmuk sincs arról, miért élnek. Szeretnünk 
kell tehát Jézus szenvedését, és - vállalni. lVIert Jézus bennem 
tovább akar szenvedni, teljessé tenni bennem szenvedését. Titok
zatos módon egyek vagyunk Jézussal, ő bennünk, mi őbenne, 
ezért szenved ő bennün:k, hami szenvedünk. 

Nem is más az én szenvedésem, ez is Jézus szenvedése a Golgo
tán. Hogy az régen volt, vége van már? Istennél nincs idő, min
den összefügg. Jézus él bennünk, és tovább szenved, a végső meg
dicsőülésig, melyben Jézus bennünk is végérvényesen megdicső
ül Atyja jobbján. 

Ha vállalom a szenvedést, én vagyok Jézus, aki sze n ved. Es ha 
egy vagyok vele a szenvedésben és halálában, egy leszek vele di
csőségében is. Nagy titok tehát a szenvedés. Hit nélkül nem is le
het mit kezdeni vele. Világosítson meg a Szeutiélek kegyelme, 
hogy értsek, és vállaljam Jézust. A szenvedésben is. 

3. Szükségünk van Pásztorra 

Nem szeretünk pásztort magunk felett, jobban esik a magunk 
feje után mennünk ... Mégis szükségünk van Pásztorra. 

lVIindenek előtt, hogy vezessen. Az embert tévutakra vezetik, 
végveszedelembe sodorják ösztönös vágyai, elhomályosult értel
me, rosszra hajló akarata. Nem képes világosan látni sem nagy 
céljai, sem az erkölcs konkrét normái ügyében. A szép és harmo
nikus emberi élet, a végső emberi boldogság felé az utat egészen 
pontosan csak Jézus tudja. O viszont ismeri a Teremtő minden 
gondolatát. 

Szükségünk van Pásztorra, hogy védjen bennünket. Gyenge és 
kiszolgáltatott az ember. Még ha tudja is az utat, gyengeségének 
áldozatává válik, ha magára marad. Megmarják és elgyengítik az 
embert bűnös vágyai és az élet csábításai. 

Azért is szükségünk van Pásztorra, hogy valaki ismerjen és sze
ressen. Ki törődik tulajdonképpen velem? Ki törődik gondolata-
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immal, vágyaimmal? Ideig-óráig talán akad valaki. De az embe
rek általában csak magukkal vannak elfoglalva, saját gondola
taik, vágyaik körül forognak. Megérteni pedig, sajnos, egészen 
sohasem tudjuk egymást. V ég eredményben mindenki egyedül 
van. - Jézus ismer és sz eret. Tökéletesen. Es örökké. 

Csak a nagyon tapasztalatlan vagy nagyon oktalan gondolja, 
hogy ő mindent tud és mindent bír, nincs szüksége senkire. A 
bölcs ember örül, ha rátalál valakire, akire teljes biztonsággal és 
egészen rábízhatja magát. 

4. "Követik őt, mert ismerik az ő hangját" (Jn 10,4) 

A juhok követik saját pásztoruk hangját, mert bíznak benne. 
Idegenben nem bíznak, elfutnak tőle. Jézus báránykái vagyunk, 
bíznunk kell benne. 

Sokan úgy képzelik a Jézusban való bizalmat, hogy abban kell 
bízniok, hogy Jézus megadja nekik, amit kérnek, amire vágynak. 
Nem ilyen bizalmat vár és követel a Jó Pásztor. Mert mi nem 
tudjuk megítélni, mi jó nekünk. A bizalomnak tehát azt kell je
lentenie, hogy rábízarn magam Jézusm, mint a juhok pásztoruk
ra. A keleti pásztor elöl megy, utána a nyája. Jézus is elöl ment. 
A bizalom azt jelenti, hogy habozás nélkül utánamegyek 

Eletem nagy elhatározásaiban és apró pillanataiban egyaránt 
ennek kell döntőnek lennie: Jézus útját járom. Tehát nem asze
rint döntök és cselekszem, hogy mit mondanak vágyaim, emberi 
okosságom, mit mond a "világ" stb. A kérdés mindig ez kellle
gyen: Jézus merre ment, megyek utána. 

Jézus útja Istenhez visz, nekem is Isten felé kell mennem, 
nem valami Istentől független boldogulás felé. 

Jézus útja egyenes, én sem járhatom a hamisság görbe útjait. 
Jézus ment előre, határozottan a maga útján, mely az Atyától ki
jelölt út volt. En sem űlhetek le csak élvezni, tunyán elnyújtóz
kodni. Jézus útja sokszor mer.edek és nehéz, keskeny út. Arra 
kell utánamennem. Bármennyire kényelmesebbnek látszik sok 
másik út, és bármilyen sokan mennek más utakon. Azokon az uta
kon mindenki menthetetlenül eltéved. 

Jézus, bízom benned. Lelkem Pásztora, vezess! Utánad akarok 
menni, mert én is ott ·akarok lenni, ahol te vagy. 
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B) 

l. "ő az a kő . .. " (ApCsel 4,11) 

A választott nép elöljárói elvetették Jézust, helyette a Tör
vényt tették életük szegletkövévé. Pedig a Törvény nem üdvö
zít, az csak eszköz, amely elvezet Jézushoz. Jézus az egyetlen szeg
letkő, és "nincs üdvösség senki másban". 

Hogyan állunk ma? A mai élet szegletköve a tudomány és tech
nika. Rögtön meg kell mondani, hogy nem rossz, nem bűnös egyik 
sem. Az egyház nem lehet ellensége a tudománynak, még csak 
gyanús szemmel sem nézheti. Mi11t ahogyan a régi Törvény sem 
volt önmagában rossz vagy bűnös. Csak sem a Törvény, sem a tu
domány nem szegletköve az életnek. A tudomány is eszköz lehet, 
amelynek Istenhez kell vezetnie. Isten parancsát valósítja, hogy 
hajtsuk unalmunk alá a földet. Nem magunknak, hanem hogy át
adjuk magunkkal együtt Istennek. Csak így lehet a föld a miénk. 

Ha a tudományban, a technikában nem eszközt látunk, hanem 
ezeket az élet szegletkövévé tesszük, elvetvén Jézust, akit Isten 
tett szegletkővé mindörökre, akkor a tudomány és technika fella
zad ellenünk, Isten ellen lázadó emberek ellen. Vagyis nem szép
pé, hanem csúnyává, gonosszá, tragikussá teszik az életet. Példa, 
bizonyíték van rá légió. Gondoljunk csak az atomerőre, amely 
rombol, pusztít és gyilkol. Vagy a gyarmati népek kizsákmányo
lására a tudomány segítségével és nevében. Vagy a kapitalizmus 
bűneire. Vagy csupán arra, hogy a technika Isten nélkül milyen 
elpuhulttá, egészségtelen életmódúvá, önzővé, magábazárkózóvá 
tette az embereket. 

A tudomány fontos, nélkülözhetetlen köve az emberi életnek. 
Isten országának, az emberiség boldogságának építője. De csak 
addig, míg megmarad egyszerű kőnek, mely a szegletkőhöz, J é
zushoz igazodik. Jézus akarata szerint kell élni a tudománnyal, 
technikával, és általuk Isten országát kell valósítani. Ez az Isten 
országa természetesen nem politikai, gazdasági vagy társadalmi 
rend. Csupán az erkölcs, az emberiesség, az önfegyelem, a jóság, 
aszeretet uralmát jelenti a hitben. 

"Nem adatott más név." Ne is keressünk mást. Sok kőből áll 
össze az életünk. Valamennyi szükséges, de szegletkő egy van, 
Jézus. ű határozza meg az élet építőköveinek helyzetét. 
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2. "Nem adatott más név ... " (ApCsel 4,12) 

Csak Jézus nevében van üdvösségünk. Nem szabad tehát ká
romolnunk. 

A káromkodás esztelenség, akárhogyan nézi az ember. A ká
romkodó a Bíráját gyalázza, szemtől szembe. Azt bántja, aki őt a 
legjobban szereti. Azt gyalázza, aki legkevésbé érdemli. 

Mi van a káromkodás mögött? Vagy hitetlenség, hiszen akinek 
rendes hite van, nem lehet ilyen esztelen. Vagy aszeretet hiánya. 
Lehet így beszélni arról, akit szeretek? Vagy féktelenség, amely 
még a legszükségesebb ügyben sem tud parancsolni magának. 
Akármelyik húzódik meg a káromkodás mögött, mindegyik kizár 
Isten országából. 

Kifogásokat keresni, ennek nincs értelme. Nem gondolod ko
molyan? N em vagy képes leszokni? Már észre sem veszed? Csak 
kijössz a sodrodból? Egyik sem kellő kifogás. Olyan súlyos do
logról van szó, hogy minden erődet össze kell szedned, hogy le
szokj. 

Hogy nem lehet leszokni, az egyszerűen nem igaz. Legfeljebb 
nem túl könnyű. De nem is olyan nagyon nehéz. Aki akart, még 
mindenki leszakott róla. Csak imádkozni kell, többszörösen át
gondolni a dolgot, el nem Csüggedve újra és újra kezdeni a har
cot. Ha kicsúszott a szájon, azonnal bocsánatot kell kérni. Esetleg 
meg is büntetheti magát az ember minden visszaesésért. Lehet 
mindennap új életet kezdeni? Akár minden órában. 

Valamit meg kell érteni: Ilyen gyalázatos szájat nem fogadhat 
el Isten, nem ölelheti magához. 

3. Jézust szeretni kell 

Jézus azzal, hogy hangsúlyozza, ő nem béres, hanem pásztor, 
azt mondja ki, hogy közte és övéi között szeretetviszonynak kell 
kialakulnia. ö szeret bennünket, tehát nekünk is szeretettel kell 
ragaszkodnunk hozzá. 

Hogyan kell sz eretnem Jézust. A:hogyan megérdemli. Tehát 
mindennél és mindenkinél jobban. Még saját magamnál is job
ban. Kisebb szeretet nem méltó hozzá, nem is fogadja el. Aki job
ban szereti apját, anyját, bárkit, az nem méltó hozzá, ő mondotta. 

Tevékenyen, tettekben megmutatkozóan kell szeretni. Nem az 
érzelem a döntő, akár megvan, akár hiányzik. Nem az megy be 
a mennybe, aki érzelmesen sóhajtozta, hogy "Uram, Uram!", ha-
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nem aki cselekszi akaratát. Gondolj az igent és nemet mondó 
két fiú példabeszédére! 

Jézust mindvégig kell szeretni, a sírig, hogy a halálban ez a 
szeretet teljesen kibontakozzék. Aki az eke szarvára tette a ke
zét, az még hátra se forduljon. Csak aki mindvégig kitart, az üd
vözül. 

Jézus tehát olyat követel, aminél nagyobbat nem lehet. Hogy 
tegyem őt mindenki elé, önmagam·elé is. Jogosan követeli, mert 
Isten. Rá is szolgált, mert előbb szeretett, és az életénél jobban 
szeretett minket. 

Erdemes ezt amindennél többet megadni Jézusnak, mert a Jé
zussal való szeretetkapcsolat a legtöbb, amit a föld adhat. 

4. Szülők példaképe 

A jó Pásztor nemcsak a papok, de mindenki példaképe, akire 
emberek vannak bízva, így a szülőké is. 

A jó pásztor megvédi övéit, ha jön a farkas, a rabló. Nem fut 
el, helytáll. A szülőnek is harcolnia kell gyermekéért. Hogy em
ber legyen belőle, semmi meg ne rontsa, üdvözüljön. 

A jó pásztor nem béres, tehát nem bérért teszi, amit tesz. A 
szülő se tegye bérért, amit gyermekeiért sem tesz. Még a szere
tet, a hála bérére se spekuláljon. Akinek az a legfontosabb, hogy 
őt szeresse gyermeke, és mindent ezért tesz, az elkényezteti, el
rontja a gyereket. Es meg is utáltatja magát vele, mert a gyerekek 
nem szeretik, ha valaki koldulja vagy megvenni akarja szerete
tüket. A szülő nem magának neveli gyermekei t, hanem az élet
nek, a hivatásnak, jövendő élettársának, jövendő családjának. 

A jó pásztor ismeri övéit. Irányítani csak az tud, aki tudja, mit 
várhat neveltjétől, mi lakik benne, mik a hajlamai, képességeL 
Nehéz ügy ez. Sok imádság és figyelő gondoskodás eredménye 
lehet csak a megismerés. Nem szabad egyetlen szülőnek sem 
könnyen feltételeznie, hogy ő "belelát" gyermekei szívébe. 

A jó pásztort ismerik övéi. A szülő se legyen kiismerhetetlen, 
zordon magasságokban trónoló, vagy,képmutató, magát "megját
szó". Kár a fáradságért. A gyerek szeme nagyon mélyen lát, és 
nem ítél el semmit jobban, mint a farizeus.:.magatartást. 

Jól nevelni, ez emberfeletti feladat, Kérnünk kell a jó Pásztor 
kegyelmi segítségét, a Szentlélek sugallatait. 
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C) 

l. "Irígység fogta el őket" (ApCsel 13,45) 

Irigységgel kezdődött a földi bűn, az ördög irigységéveL Az 
irigység döntötte istengyilkosságba a választott nép vezetőit. 

Az irigység egyik legelőször jelentkező vétkes hajlama az em
bereknek. Már az egészen pici gyerek is tud irigy lenni. Külön
ben ez a bűn a "kis szívben" könnyebben elfér, mint a "nagy lé
lekben". Sokaknak egész életre szűk marad a szíve. Nem bírják 
el, hogy valakinek is többje legyen vagy előnyben részesüljön. 
"Sanda mészárosok", nem oda néznek, ahová kellene, a maguké
ra, hanem mindig a másét fürkészik, az ilyen irigy embernél ki
zárt dolog a megelégedettség, következésképpen a lelki béke. Haj
landó képzelődni is, mások helyzetét jobbnak gondolja a magáé
nál, a valóságosnál, a "megérdemeltnél". Mindig fél, hogy a má
sik jobban járt. Nem hajlandó megérteni, hogy az a fontos, nekem 
meglegyen a szükséges, és nem fontos, többje van-e másoknak. 
Eletünk végén különben sem viszünk magunkkal semmit. 

Az irigység enni kér. A saját szívemet rágja, megeszi az élet 
örömeit, felfal barátságot, testvéri és rokoni érzést, jóakaratot, 
szeretetet, képes elherdálni az örök boldogságat is. 

Nagy szívet adj nekem, Uram! 

2. "Felbujtatták az előkelő vallásos asszonyokat" (ApCsel 14,50) 

Nem Szent Pál volt az első, de nem is az utolsó Isten-követe, 
aki ellenségesen viselkedő vallásos asszonyokkal találta magát 
szemben. Sajnos, ma sem túlságosan ritka eset, hogy a lelkipász
toroknak ilyen problémáik is vannak. Van egy mondás: Ments 
meg, Uram, a barátaimtól, az ellenségeimmel majd magam is el
bánok. Valami hasonlót kell éreznie némelykor egyik-másik pap
nak is. 

Több oka lehet annak, hogy vallásos asszonyok támadják a lel
kipásztort. Most csak egy okról beszéljünk, amely manapság elég 
gyakori. Az ti., hogy az egyház megújhodásával, ahogyan mond
ják, "a ·vallásunk megváltoztatásával" szállnak szembe hagyo
mánytisztelő, a régihez mindenáron ragaszkodó hívek. Magát 
Szent Pált is azért támadták, mert olyasmiket hirdetett, ami ak
kor új volt, nagyon új. Már akkor sem akarták némelyek elhinni, 
hogy ha valami új, azért még jöhet Istentől. Persze nemcsak Pál 
apostol sorsa volt ez, hanem magáé az úr Jézusé is. öt is "újítá-
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sai" miatt támadták, sőt vitték keresztre. Gondoljunk csak a 
szombatról folytatott végtelen vitákra! 

Ma különösen sok az új vallásunkban. Sok minden megválto
zott az utóbbi években, amit esetleg változtathatatlannak, örök
nek gondoltunk. Dehát a változatlanság, a megmerevedés maga 
a halál. Az élet megy, változik. Ami egyhelyben akar megállni, 
azt elhagyja az idő. Az ósdi múzeumi tárgy lesz, nem élő valóság. 
Ami élni akar, annak fejlődnie kell. Ami nem fejlődik, abban már 
elkezdődött a halál. 

Jézus nem kész vallást adott nekünk, pedig sokan gondolják 
így. Igaz, hogy Mesterünk mindent elmondott, amit az Atya 
üzent, de nem tudunk mi emberek mindent egyszerre megérteni. 
Már az apostolok is lassan értettek meg olyan dolgokat, ami szá
munkra már magától értetődő. Még a Szentlélek eljövetele után 
is nehezen fogták fel, mennyit vitatkoztak, sőt veszekedtek 
azon, hogy Jézus mindenkié, tehát a pogányokat is meg kell ke
resztelni, nemcsak a zsidókat. 

Jézus megértése ma sem teljes, ma is egyre fejlődünk benne, 
egészen addig, míg el nem jön. Ezért mindig lesz változás, fejlő
dés egyházunk életében. A régen megértett igazságokai is újra és 
újra alkalmazni kell az egyre változó korokhoz. 

Mik azok a dolgok, amelyeket éppen ma értettünk meg jobban 
J é z us taní tás á ból? Pl. a mise közösségi j ellegét, aztán hogy az 
Oltáriszentség, bár imádás illeti, elsősorban nem imádságunk tár
gya, hanem áldozatunk és táplálékunk. A püspökök szerepét, a 
hívek szerepét az egyházban, a keresztény egység helyesebb el
veit stb. 

Aki minden régit el akar vetni, akinek nem szent semmiféle 
hagyomány, az téved. Az élő szervezet sohasem tagadja meg a 
régit, de állandóan új hajtásokat hoz. Az egyház él, fejlődik, míg 
eléri teljességét a végkifejletben. Az egyház fejlődését támadni 
nem okos dolog, inkább próbálni kell megérteni. Nem szembe
szállni kell az egyházzal, hanem együtt menni vele. A Szentlé
lekkel megyünk így együtt. 

3. "Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében." (Jel 7,14) 

Keresztelésnél, a fehér ing átadásánál: Vidd tisztán Isten íté
lőszéke elé! Jelképe ez a fehér ing a lélek menyegzős köntösének, 
a szentté tevő kegyelemnek. A léleknek ezt a ragyogó kegyelem
ruháját drágám vásároita nekünk Jézus. Vérével fizetett érte. 
Hogy "ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében", az azt jelen-
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ti, hogy az üdvözültek elfogadták és megőrizték a Jézus élete 
árán vásárolt kegyelmet, amely ragyogó tisztává, istenivé teszi 
a lelket. 

A jelen üdvrendben a megszentelő kegyelem, ez a természet
feletti ajándék, a lélek természetes állapota, mint a testé az egész
ség. 

Sokat lehetne beszélni a lélek "fehér ruhájáról", most csak ar
ról, hogy miért fontos őrizni. Mert nélküle elkárhozunk. Ha ha
lálunk pillanata úgy ér, hogy nincs rajtunk a kegyelem ruhája, 
elkárhozunk. 

A kegyelmet vissza lehet szerezni a bűnbánat szentségében. 
De aki ennek tudatában eldobja magától súlyos bünnel, az nem
csak üdvét kockáztatja egy esetleges váratlan halállal, de külön
ben is óriási veszteség éri. Ameddig hiányzik a kegyelem, képte
lenek vagyunk érdemeket szerezni a mennyre, képtelenek va
gyunk növekedni a kegyelemben. Pedig a menny boldogsága nem 
lesz egyenlő, hanem a kegyelem nagyságától függ. 

A tisztítótűzben fizetni kell mindazért, amit ezzel a ruhával 
tettünk életünk folyamán, akkor is, ha végeredményben ennek 
birtokában jelenünk is meg Bíránk előtt. 

Jézus drágán vásárolt ajándékát megbecsülöm mindenkor. 

4. "Az élővizek forrásához tereli őket" (Jel 7,17) 

A mennyországról van szó. Milyen is az? Elképzelni, sőt el
gondolni is lehetetlen. Ugyanúgy tudjuk csak értelmünkkel meg
közelíteni, mint Istent. A tagadás, az állítás és a legfelsőfok út
ján. 

A tagadás útja: Nem lesz a mennyben semmi, ami rontja az 
életet. "Letöröl a szemükről minden könnyet. Nem éheznek és 
nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hő
ség." Mondani sem kell, hogy nem lesz ott bűn, ami minden rossz
nak a gyökere és táplálója. 

Az állítás útja: Meglesz minden, ami az embert boldoggá te
heti. Nem lesz hiányérzet. Minden emberi képesség és vágy meg
kapja beteljesülését. Az értelem, az akarat, az érzelem, a test. 

N em is földi boldogságról van sz ó, a menny természetfeletti 
boldogságat ad. (A legfelső fok útja.) A mennyei lét alapvető té
nye: "A Bárány legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket". 
Az élővizek forrása maga a Szentháromság, ebből az élettengerből 
meríthet mindenki természetfeletti befogadóképessége szerint. 
Ez igazán a legfelső fok. 
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Hogyan is tudnánk erről valami fogalmat alkotni? De azért 
próbálkozzunk meg valamivel. Gondoljuk meg, hogy minden, ami 
a földi életben jó, szép, örömet adó, az mind Isten találmánya és 
alkotása. És mindennek modellje Isten végtelen tökéletessége 
volt. A természet, a zene, a művészetek szépsége, mind csak egy 
egészen halvány visszfénye Isten szépségének. Minden öröm 
egyetlen cseppnyi utánzata Isten végtelen boldogságának. Min
den földi szeretet, jóság, boldog egyesülés csak árnyéka a Szent
háromság belső életének. A menny lényege tehát minden szép
ségnek, jóságnak, örömnek a Forrásból való közvetlen élvezése. 
Nem mintha a Forrást ki tudnánk meríteni. Nem, mintha Isten 
végtelen boldogsága a maga egészében a miénk lehetne. De any
nyit fogunk belőle meríthetni, amennyire természetfeletti ké
pességgel ellátott vágyaink érnek. 

Igaza volt annak a vértanú kisfiúnak, aki szenvedéseiben azt 
mondta édesanyjának: "Anyám, amennyország mindent megér." 
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A) 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 

I. SZENTíRAS 

I. OLVASMÁNY (ApCsel 6,1-7): "Ez idő tájt, hogy a tanít
ványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt 
a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő 
özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a tizenkettő összehívta 
a tanítványokat: »Nem volna 1·endjén, hogy elhanyagoljuk 
az Isten tanítását s asztalnál szolgáljunk. Testvérek, ezért 
szemeljetek ki magatok közül hét jóhírben álló, Lélekkel el
telt bölcs férfit, s ezeket aztán megbízzuk a munkának az irá
nyításával. Mi pedig majd az imádságok és az isteni tanítás 
szolgálatának szenteljük magunkat.« Tetszett a javaslat az 
egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel 
és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohórust, Ni
kánort és Timont, Permenászt és Miklóst, az antiochiai jö
vevényt. A.z apostolok elé állitották őket, azok imádkoztak és 
rájuk tették kezüket. Az Úr tanítása terjedt, a tanítványok 
száma Jeruzsálemben igen megnőtt, még a papok közül is 
tömegesen engedtek a hitnek." 

A görögül beszélő zsidók zúgolódtak, közülük is választottak 
hát férfiakat, akik a szeretetszolgálatot végezzék. A jelek szerint 
az arámul beszélő zsidóknál hasonló megbízatású férfiak már vol
tak. Feladatuk nem csupán karitatív tevékenység volt, hanem 
prédikálás és keresztelés is. A személyek kiválasztását a közös
ségre bízták, de a hatalmat az apostolok adták át nekik. Nem lehet 
biztosan eldönteni, hogy az itt olvasható hivatal azonos-e a szer
papság egyházi rendjével. 

II. üLV ASMANY {l Pét 2,4-9): "Szeretteim, menjetek az 
Úrhoz, az élő kőhöz, amelyet - bár az emberek eldobták -
az Isten kiválasztott és megbecsült, és mint élő kövek épül
jetek fölé lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző 
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lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért van 
bent az lrásban: 

"Jme kiválasztott, becses szegletkövet rakok le Sionban, 
Aki benne hisz, nem vall szégyent.« 

Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségtekre válik, a hi
tetlenekre ellenben ez vonatkozik: épp a kő, melyet az épí
tők eldobtak, lett szegletkő és a botlás köve, a botrány szik
lája, mert megbotlanak rajta, me1·t nem fogadták el hittel a 
tanítást, amelyre pedig meghívást kaptak. Ti azonban vá
lasztott nemzetség, királyság, papság, szent nemzet, tulaj
donul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hir
dessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos 
világosságára." 

Az I. Olv. egyes kiválasztottakról beszél, itt pedig azt olvassuk, 
hogy Krisztus papságában bizonyos fokig minden megkeresztelt 
ember részesedik. Az újszövetség csak Krisztust nevezi papnak, 
az egyházi elöljárókat soha. Itt viszont minden hivőt papnak ne
vez az apostol. Amint a zsidókról olvassuk II. Móz. 9,27-ben, 
hogy az egész emberiség közvetítői voltak Isten felé, úgy állítja 
ezt minden keresztényről is az apostol. Egyébként az egész olvas
mány az Egyiptomból való szabadulás és a pusztai vándorlás gon
dolatkörében mozog: Krisztus a kő, melyre épülünk, de eredeti
leg a szikla, melyből víz fakadt a zsidóknak, mely később is követ
te őket; talán a "botlás köve" is párhuzamba állítható a Kísértés
sel és Pereléssel. (II. Móz. 17,7 .) A sötétségből való meghívás 
kétségtelenül az Egyiptomból való menekülésre utal. 

224 

AZ EVANGÉLIUM (Jn 14,1-12): "Az időben azt mondta 
Jézus tanítványainak: »Ne nyugtalankodjék szívetek! Higy
gyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Az én Atyám há
zában sok lakás van, ha nem így volna, megmondottam vol
na nektek, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nek
tek. Ha aztán elmentern és helyet készítettern számotokra, 
újra eljövök, magarnhoz veszlek titeket, hogy ahol én va
gyok, ti is ott legy~tek. Ahová én megyek, oda ti is ismeritek 
az utat.« Tamás erre azt mondotta: »Uram, nem tudjuk, ho
vá mégy, hogyan ismerhetnők az utat?« "f:n vagyok az út, az 
igazság és az élet- válaszolta Jézus -, senki sem juthat az 
Atyához, csak én általam. He ismernétek engem, Atyámat is 
ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és láttátok őt.« 
Fülöp közbeszólt: »Mutasd meg nekünk az Atyát, ez elég ne
künk.·« Jézus azt felelte: »Oly régóta vagyok már veletek és 



nem ismertek engem? Fülöp, aki engem látott, látta az Atyát 
is. Hogyan mondhatod tehát: Mutasd meg nekünk az Atyát? 
Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énben
nem? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem ma
gamtól veszem; az Atya, aki bennem lakik, az működik álta
lam. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok és az Atya 
énbennem. Ha egyébként nem, a tetteimért higgyetek! Bi
zony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat 
a tetteket viszi végbe, mínt amelyeket én cselekszem, sőt 
még nagyobbakat is tesz azoknál, mert én az Atyához me
gyek.« 

Ez az evangéliumi szakasz a búcsúbeszéd első része. Jézus meg 
akarja nyugtatni apostolait. Nyugtalanságuk érthető, hiszen 
megmondta, hogy tovább nem lehetnek vele, hogy mindnyájan 
megbotránkoznak benne, Péter háromszor is meg fogja tagadni. 
E lehangoló közeli jövő helyett tekintsenek a távolabbi jövőbe: 
visszajön majd, miután helyet készített számukra és magához ve
szi őket. 

Jézus az Atyához megy, az odavezető utat apostolai is ismer
hetik, hiszen eleget tanította őket. Ismerik élete példáját; tud
hatják csodáiból, hogy benne az isteni erő van jelen, hiszen más
ként e csodákat nem tehette volna. Jézus az út és cél: általa le
het találkozni az Atyával és benne. Ha Fülöp olyasmit kívánna, 
amiben Mózesnek része volt a pusztában - meg kell értenie, 
hogy a Jézussal való mindennapi érintkezésben sokkal közelebb 
került Istenhez. Hiszen szavai az Atya szavai, tettei az Atya tet
tei. 

Jézus megígéri, hogy nagyobb, eredményesebb tetteket hajt
hatunk végre, mint O. Ez felszólítás is az apostolkodásra. Ha a 
szentmisében találkoztam Jézussal, eggyé váltam vele, nem sza
bad arról sem elfeledkeznem, hogy küldetésem van az emberek
hez. Apostolai nagyobb térítési sikereket értek el, mint a Mes
ter. Nekem is eggyé kell lennem az Atyával: rólam kell megis
merniük az embereknek az O jóságát, türelmét, emberszeretetét. 
Ot kell adnom az embereknek. Ö képesít olyan tettekre, amilye
nekre magamtól képtelen lennék. N ek em is elsősorban tetteimért 
fognak hinni. Ha én úgy élek, ahogy mennyei Atyám várja tő
lem, az nagyobb és hatásosabb csoda lesz minden másnál. 
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B) 

I. OLVASMÁNY (ApCsel 9,26,31): "Ama napokban, amikor 
Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, 
de mind féltek tőle, nem hitték el, hogy ő is tanítvánnyá lett. 
Végül Barnabás mégis maga mellé vette és elvitte az apos
tolokhoz. Elmondta nekik, hogy látta az úton az Urat, mit 
mondott neki, milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus 
ügye mellett. Ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíZ
tan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is be
szélt, sőt vitába is szállt velük. De azok az életére törtek. Ami
kor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába kísérték, majd on
nét Tarzusba küldték. 
Az egyház egész Judeában, Galileában és Szamariában békét 
élvezett. Megerősödött, az Úr félelmében élt és a Szentlélek 
segítségével egyre terjedt." 

Pál Tarzusban ismerkedhetett meg Barnabással, aki talán a kö
zeli Ciprus szigetéről ment oda, hogy tanulmányait végezze. Az 
is lehetséges, hogy Gamálielnél találkoztak először. Az egyház 
békét élvezett, mert a zsidók mással voltak elfoglalva: felhábo
rította őket Caligula császár terve, aki szobrát akarta felállítani 
a jeruzsálemi templomban. 

II. OLVASMÁNY (l Jn 3,18-24): "Gyermekeim, ne szeres
sünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Erről 
ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e és így 
nyugtatjuk meg előtte szívünket. Hogyha szívünk vádol 
minket valamivel (legyünk nyugodtak), az Isten fölötte áll 
szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vá
dol, bizalommallegyünk az Isten iránt. Bármit kérünk, meg
kapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait és ami tetszik neki, 
azt tesszük. Az az ő parancsa, hogy higgyünk az ő Fiának, 
Jézus Krisztusnak nevében és szeressük egymást parancsa 
szerint. Aki teljesíti parancsait, benne marad az Istenben és 
az Isten is őbenne. Annak, hogy ő bennünk marad-e, a Lélek 
a próbaköve, amelyet adott nekünk." 

Isten jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat. Hi
báink ellenére sem szabad elvesztenünk kedvünket. Soha nem le
hetünk ugyan biztosak afelől, hogy kegyelemben vagyunk-e, de 
a szeretet gyakorlása mégis megnyugtathat bennünket. 
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AZ EVANGELIUM (Jn 15,1-8): "Az időben így szólt Jézus 
tanítványaihoz: En vagyok az igazi szőlőtő és Atyám a sző
lőműves. Minden szőlővesszőt lemetsz, mely nem hoz ben
nem gyümölcsöt, a gyümölcstermőt pedig megtisztítja, hogy 
több fürtöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, 
melyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is 
bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem tud fürtöt te
remni önmagától, csak, ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha 
nem maradtok bennem. En vagyok a szőlőtő, ti meg a szőlő
vesszők; aki énbennem marad és én őbenne, sok fürtöt terem, 
de nálam nélkül semmit sem tehettek. Aki nem marad ben
nem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, amely elszárad, azután 
összegyűjtik, tűzbedobják és elég. Ha bennem maradtok, ak
kor az én tanításom bennetek marad s amit akartok, kérjé
tek és megkapjátok. Avval dicsőül meg az Atya, ha sok gyü
mölcsöt hoztok és az én tanítványaimnak bizonyultak." 

A keresztény élet lényege a Krisztussal való élet-egység. Szt. 
Pál ennek az evangéliumnak tanítását így foglalta össze: élek, 
de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Krisztus testének va-. 
gyunk tagjai. A test tagjai viszont csak addig élnek, amíg a test
tel összeköttetésben vannak. Elet van a gyökérben, a levélben, a 
szárban ... de ez egy élet. Jézus tanításának hittel történő elfo
gadása alkotja alapvetően az életközösséget Vele. 

A termékeny, gyümölcsöt hozó szeretet a keresztény élet lé
nyege. Az isteni élet gazdagsága életemen keresztül is meg akar 
mutatkozni. A szentmisében megerősödik kapcsolatom a szőlő
tővel: mutatkozzék ez meg a következő napok tetteiben is. 

C) 

I. OLVASMANY (ApCsel 14,20b-26): "Azokban a napok
ban Pál és Barnabás visszatért Lisztrába. Másnap Barnabás
sal együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették 
az evangéliumot, sok tanítványt szereztek, majd visszaindul
tak Lisztrába, Ikoniumba és Antiochiába. Erőt öntöttek a ta
nítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hit
ben, mert »sok szarongatás közepette kell bejutnunk az ls
ten országába.« Az egyházak élére (kézrátétellel) elöljárókat 
rendeltek és imádkozva, böjtölve oltalmába ajánlották őket 
az úrnak, akiben hittek. Athaladva Pizidián Pamfiliába ju
tottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az lsten sza-
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vát, lementek Attáliába. Innét Antiochiába hajóztak. Itt Is
ten kegyelmével feladatot kaptak s azt el is látták." 

Nem azt látják elsősorban, hogy ők mit tettek, hanem azt, mit 
tett általuk az Úr. 

II. OLVASMÁNY (Jel 21,1-5a): "Én, János új eget és új föl
det láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak és a 
tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az 
új Jeruzsálem leszállt az égből az Istentől. Olyan volt, mint 
a vőlegényének felékesített menyasszony. Akkor hallottam, 
hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: >>Nézd, ez az 
Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő 
népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöről szemükről 
minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jaj
gatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.<< 
Akkor a trónon ülő megszólalt: >>Lásd, újra teremtek min
dent!«" 

Új ég és új föld keletkezik, hiszen a bűn a mindenséget is be
szennyezte. Külön is kiemeli a tenger eltűnését, mely az ősi káosz 
emléke volt. Az új világban a föld ég és az ég föld, Isten lakása 
az emberek világával esik egybe. Az új Jeruzsálem leszáll az ég:.. 
ből: a régiben ott lakott az Isten a templomban, ebben az újban 
a sátorban, Isten lakásában laknak az emberek is. A trónon ülő 
erősíti meg János látomását: valóság lesz az, nem üres vágy
álom. 

AZ EVANGELIUM (Jn 13,31-33a+34-35): "Miután Júdás 
kiment az utolsó vacsora terméből, Jézus ezeket mondotta: 
»Most dicsőült meg az Emberfia és az Isten is megdicsőült 
őbenne. Ha az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fog
ja őt dicsőíteni önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti. Gyer
mekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. ú j parancsot 
adok nektek, hogy szeressétek egymást; amint én szerettelek 
titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismeri meg majd 
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretet
tel vagytok egymás iránt.« 

Jézus önfeláldozása megdicsőíti az Atyát: irgalmas szeretetét, 
valóban atyai jóságát. De az Atya is megdicsőíti a Fiút, amikor 
feltámasztja a halálból és életét sokakban gyümölcsözővé teszi. 
Atya és Fiú dicsősége elválaszthatatlan. Nekünk folytatnunk kell 
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az istendicsőítés művét azzal, hogy a Jézustól kapott és Jézus 
példáját követő szeretettel szeretjük egymást. 

Isten új világa a közösség világa: Isten együtt az emberekkel, 
az emberek is faj ra való tekintet nélkül Istennel. Erre az új világ
ra előkészülni csak a szeretet révén lehet. A szentmise és a szent
áldozás egyesít Jézussal és szorosabbra fűzi kapcsolatomat fele
barátaimmal is. A Jézustól kapott és tanult sz eretettel akarom 
szeretni felebarátaimat, hogy így az életem révén megdicsőüljön 
a mennyei Atya. 
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II. TEOLOGIA 

A mennybemenetel előtti vasárnap szövegeinek középpontjá
ban aszó áll. A kulcskifejezés aszó. Kérőszavunk, amit Krisztus 
által terjesztünk Isten elé. Ezért kérőszavunk egyúttal hitvallás 
is és csatlakozás Krisztushoz. Azután aszó, mint Isten igéje. Végül 
ami szavunk, mint a társas érintkezés eszköze. 

Az emberi érintkezés 

Az embernek emberhez intézett szava áll hozzánk a legköze
lebb, éppen ezért itt mutatkozik meg legjobban a szó gyengesé
ge. Beszélünk, érintkezünk egymással, de szavaink nagyon rit
kán képesek arra, hogy lelki közösséget teremtsenek. Sokszor úgy 
hatnak csupán, mint monológok. A párbeszéd, az igazi dialógus, 
amelyről olyan sokat beszélünk, szinte elérhetetlen eszmény. 
Megrázóan panaszolja fel ezt a szomorú tényt Tóth Arpád: 

Allok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át 
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát 

Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben 
célhoz ért, 

S boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsófödelét. 

Tán fáj a csillagöknak a magány, a térbe szétszórt milljom 
árvaság? 

S hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, messziségen át? 

O, csillag mit sírsz! Messzebb te se vagy, mint egymástól itt 
a földi szívek! 

A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam, jaj, ki 
mondja meg? 
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ú jaj, barátság és jaj, szerelem! Ú, jaj, az út lélektől lélekig! 
Küldözzük a szem csüggedt sugarát, s köztünk a roppant, jeges 

űr lakik! 
(Lélektől lélekig) 

Az emberi érintkezésben a szó gyengesége a lélek két gyenge
ségén alapszik: nem vagyunk kíváncsiak a másik ember gondo
latára, lelki világára - és nem vagyunk hajlandók önmagunkat 
közölni a másik emberrel. 

Az Isten igéje 

Isten részéről megvan a készség, hogy közölje velünk Önmagát. 
Isten részéről a kinyilatkoztatás nem üres csevegés, nem is okta
tás, hanem a személyes kapcsolat, személyes találkozás keresése. 
Mi mégis kifogásoljuk Isten közeledését. Sokan akarnak Istennel 
találkozni, de egy csendes ima áhítatában, vagy egy mély élmény 
közvetlenségében. Viszont nem szeretik a szertartásokat, az is
tentiszteleteket, azokat a formákat, melyeket Isten rendelt a ta
lálkozás keretéül, mert ezek szerintük bonyolultak, kifárasztják 
a lelket és szétszórják a figyelmet. 

Nem lehet tagadni, hogy van ebben az elgondolásban valami 
igazság. Isten mégis jobban ismer minket, amikor más formák
ban közelít felénk. Mert ezek a lenyűgöző, mély istenélmények 
csak nagyon ritkák lehetnek életünkben. Egyszerűen sem sza
bad időnk, sem megfelelő idegállapotunk nincs arra, hogy rend
szeresen átérezhessük Isten közelségét. Ha csak ebben a formá
ban érintkezhetnénk Istennel, akkor nagyon gyér lenne a kap
csolatunk vele. 

Arra is kell gondolnunk, hogy az Istennel való találkozás nem 
lehet "légyfogó", melyen rajt ragadunk. Az embernek életében 
feladatai vannak, és Isten nem akar elrabolni minket feladata
ink elől. Nem csalogat magához lebilincselő élményekkeL Az a 
tény, hogy a vallásban, a kinyilatkoztatásban sokféle és bonyo
lult elemek vannak, arra mutat, hogy Isten tudja, hogy életünk 
is bonyolult. de ö kész bonyolult formában is megközelíteni min
ket. Isten hajlandó velünk a mi útjainkon találkozni. 

És ez a kifejezés nemcsak képletes dolog, hanem teljes való
ság, mert Isten Igéje ember lett, és a mi útjainkon járt a lába. A 
megtestesülésben megvalósult a legteljesebb személyi egység Is
ten és ember között. A kinyilatkoztatás szempontjából ez annyit 
jelent, hogy Isten valóban Önmagát akarja közölni az emberrel. 
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Nemcsak üres szavakat használ a velünk való társalgásban, ha
nem Igéjében Önmagát mondja ki, s ez az Ige a megtestesülés ál
tal a mienk lesz. Amint a szentostya darabkáiban a teljes Krisz
tus van, ugyanúgy az isteni kinyilatkoztatás darabjaiban is a tel
jes isteni Ige található. Amikor Isten hozzánk szól, nem alakos
kodik, nem titkolózik, nem használja az emberi ravaszkodás esz
közeit, diplomatikus fogásokat, hanem mindig teljes Önmagát 
adja. Nyilvánvaló, hogy a közlés módja, fogalmi tartalma más és 
más lehet, de mégis az egész Igét kapjuk. Istennek csak egy Igéje 
van, nincs több. Isten nem meghasonlott, mint mi emberek: ami
kor kapcsolatot keres velünk, egész valójával keresi az érintke
zést. 

Az ember szava Istenhez 

Míg Isten igéjének elfogadásánál az a veszély fenyeget min
ket, hogy Isten szavára nem vagyunk "kíváncsiak", legalábbis 
abban a formában, ahogyan Isten szól hozzánk; - imáinknál vi
szont az a veszély fordul elő, hogy egyszerűen nincs mondani
valónk Isten számára. Elimádkozgatunk ugyan, talán figyelünk 
is rá, de igazában nem akarunk mi semmit semmondani Isten
nek. Imádkozunk megszokásból, tisztességből, buzgóságból, de 
nem azért, mert valamit feltétlenül közölni akarunk Istennel. 
Mint láttuk, az emberi érintkezésben is megvan ez a hiba; ha 
egy társalgás, összejövetel végén regisztrálni akarjuk, miről is 
beszéltünk, kiderül, hogy csupa közhelyes forma, csupa személy
telen téma képezte beszélgetésünket. Istennel szemben ugyanez 
a helyzet fordulhat elő: nem akarjuk feltárni önmagunkat előtte, 
szavakat imádkozunk, de nem önmagunkat. 

Nyilvánvaló az, hogy sokminden mondanivalónk lehet Isten 
számára, de az igazi imádságban nekünk is önmagunkat kell kö
zölnünk Istennel. De hogyan lehetek erre képes, ha nem muta
tod meg magadat, ha olyan távol maradsz tőlem? Miért hallgatsz 
tehát? Miért kívánod, hogy száljak hozzád, ha az a benyomásom, 
hogy nem hallgatsz rám? Hallgatásod nem annak a jele, hogy nem 
figyelsz rám? 

Vagy mégis? Figyelmesen hallgatod a szavamat, hallgatod, 
amíg csak élek, amíg fel nem tártam magam teljesen, amíg egész 
életemet el nem mondtam előtted? Vajon éppen azért hallgatsz, 
mert csendben hallgatázva figyelsz, amíg csak valóban kész nem 
vagyok, hogy aztán a te Igédet közöld velem: örökkévalóságod 
szavát. És végre-valahára egy szegény embernek az evilág nyo-
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masztó sötétjében egy életen át elmondott monológját az örök élet 
fénylő Igéjével berekesszed, amelyben magadat akarod szívem
mel közölni? Eletem alapjában véve csak rövid fohász - s min
den imádságom csak ennek emberi szavakba foglalása- és ugye 
örök birtokiásod örök válaszad reá? 

A tőlem kívánt imádság végső fokon nem más, mint várakozás 
rád: hallgatag készenlét mindaddig, míg te, létem központj a, be
lülről kinyitod nekem a kaput, hogy beléphessek önmagamba, 
életem titkos szentélyébe, hogy ott legalább egyszer kiönthessern 
előtted szívem vérének kelyhét ... Készen kelllennem és vára
koznom kell, nehogy elmulasszam a magamba szállást és a hoz
zád térést, elmerülve az evilági dolgokban, amikor talán halkan 
és észrevétlenül kinyitod az életsorsomat eldöntő kaput. Akkor 
ott tartom remegő kezemben önmagamat: azt a névtelent, amely
ben erőim és tulajdonságaim mint a forrásban még eggyek, és a 
szeretet áldozatában visszaadom neked ezt az ismeretlent. Nem 
tudom, kezdődött-e már ez az óra életemben; csupán azt tudom, 
hogy véglegesen csak halálomban ér véget. Sreretetemnek még 
ebben a boldog és rettenetes órájában is hallgatni fogsz és ki
mondatod velem önmagamat ... S az én szeretetem órája után, 
amely hallgatásodba burkolódzik, eljön majd a te szereteted nap
ja. (K. Rahner: Imádság és élet. 19-20. o.) 
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III. HOMíLIA V AZLATOK 

A) 

l. Nemcsak a papok ügye 

Nagy lépés volt az egyház életében a hét diakonus kijelölése. 
Addig az apostolok csináltak mindent. A szükség vitte rá őket, 
hogy munkájuk egy részét, a nem szarosan vett papi munkát, át
adják másoknak. Ez volt az első lépés, amelyet az évszázadok fo
lyamán más hasonlók követtek. 

Mégis, 1900 év után is kísért még a papok és hivők elméjében 
az a gondolq.t, hogy az egyház minden ügye a papok dolga. Ter
mészetesen vannak olyan feladatok, amelyeket kizárólag papok 
oldhatnak meg, mint a misézés, gyóntatás, a szentkenet kiszol
gáltatása stb. De jócskán vannak olyan feladatok is, amelyet nem
csak papok láthatnak el, sőt némelykor jobb is, ha másokra bíz
zák. 

Egy eleven plebániának, egyházközségnek annyi ügye van, 
hogy mindezt egy-két pap már fizikailag sem tudja ellátni, leg
alábbis jól nem. Aztán a pap nem is érthet mindenhez. Épületek 
tatarozása, pénzgazdálkodás, egyházi alkalmazottak ügyeinek in
tézése, a plebánia betegeinek szemmeltartása stb. inkább vág a 
hívek "profiljába". Aztán több szem többet lát. A közösség job
ban ki tud alakítani valamit, mint ha mindent egy ember akarna 
kitalálni és végrehajtani. Nagyon fontos szempont az is, hogy 
a hívek is sokkal inkább magukénak érzik az egyházat, ha aktí
van résztvesznek életében. 

Vannak lelkipásztori feladatok, amelyeket a plebános nem tud 
tökéletesen megoldani, ezekben. segíteniök kell e híveknek. Ilyen 
pl. a házasságok védelme, a beteglátogatás, a szegények segélye
zése, a haldoklók számontartása, a betegek elsőpéntekje. 

Sokat segíthetnek a hívek :az egyház ügyén, ha morgolódás he
lyett nyíltan és jóakaratúan közlik lelkipásztoraikkal észrevéte
leiket, nehézségeiket, problémáikat, kívánságaikat pl. a liturgi
ára, az egyházközség életére, a prédikációkra, hitoktatásra vonat-
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kozóan. A hívek és lelkipásztorok párbeszédéből alakulhat ki va
lami olyan, ami valóban hasznos az egyháznak, tehát nekünk, 
mert az egyház mi vagyunk, valamennyien. 

Az egyház nem a pápa és a papok egyháza, hanem Jézus egy
háza, sőt maga a továbbélő Jézus. Valamennyien tagjai vagyunk 
ennek a titokzatos Testnek, amelynek feje a mi Urunk. Mint az 
emberi testben, Krisztus titokzatos testében is minden egyes tag
nak megvan a maga szerepe, mindegyik munkájára szükség van. 
Bármelyik nem működik rendesen, megérzi az egész Test. Egyet
len sejt sem teheti meg, hogy csak kiszolgáltatja magát. 

Építsük együtt az egyházat, hogy szép legyen, mint a vőlegény 
fogadására készülő menyasszony. 

2. "Ti azonban papság vagytok" (l Pét 2,9) 

A pap közvetítő Isten és az emberek között, megszentelője a 
világnak. Tulajdonképpen pap csak egy van, Jézus. Egyedül ő 
tud közvetítő lenni, egyedül ő szentelheti meg a világot. Jézus 
gyakorolja papságát választottjai, a felszentelt papok által. De 
Isten népének minden tagját részesíti papi méltóságban, ha más
képp is, mint a felszentelt papokat. Mindenkinek részt kell ven
nie a világ, benne elsősorban az emberek szentelésében, és vala
miképpen mindenkinek közvetítőnek kell lennie Isten és az em
berek között. 

Így például az imánk sem lehet csak egyéni ima. Imánkban ka
pocsnak kell lennünk Isten és minden ember között. Mások he
lyett is dicsérjük, engeszteljük az Urat, a hálátlanok helyett is 
hálát adunk, és mindenkinek kérjük a segítséget, a kegyelmet. 

A keresztségben a keresztelő pap működése révén lesz a gyer
mek szent, Isten gyermeke. De szülők és keresztszülők köteles
sége ezt a szenti mivoltot, istengyermekséget tudatossá tenni 
gyermekükben. A szülők és keresztszülők e papi tevékenységére 
alapazza az egyház a gyermekkeresztelés gyakorlatát. Ezért nem 
is szabad, halálveszély esetén kívül; aszülők akarata vagy tudta 
nélkül megkeresztelni a gyermeket. 

Papi működés másokat rávezetni vagy előkészíteni a szentsé
gek vételére, különösen haldoklók esetében. A házasság szent
ségét maguk a házasulók szaigáitatják ki egymásnak, a pap csak 
hivatalos tanú. A házastársak papi működése a házasságnak gya
korlatilag isteni szintre való emelése, megszentelése. 

Szép szokás az áldás, így a gyermekek vagy mások homloká
nak kereszttel való jelölése, a kenyérszegés előtti áldás, de ki le-
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het ezt terjeszteni mindenre, pl. szenteltvízhintéssel, a kereszt je
lével, kézrátétellel. 

Közvetítő lehet bárki Isten és a tisztítótűzben szenvedők kö
zött. Imával, áldozatok felajánlásávaL 

Jézus folytatni akarja papi működését a világ végezetéig. Mi 
is egyek vagyunk Jézussal, benne élünk és ő mibennünk a ke
gyelem által. Részt kell vennünk tehát papi működésében, hogy 
Istené legyen mindenki és minden. 

3. Az ima többesének jelentősége 

Az úr imáját vagy az Üdvözlégyet, ha egyedül imádkozzuk is, 
többes számot használunk. N em tévedés ez. Ha nehéz is az indi
vidualista, egocentrikus embernek felfognia, mégis meg kell érte
nünk valamit. Azt, hogy tulajdonképpen nem engem akar és sze
ret Isten, hanem Jézust, engem csak Jézusban, együtt testvéreim
meL Imádkozásom segítsen átélnem ezt! 

Tehát: A mi kenyerünket add meg, nem csak a magaméért kö
nyörgök. A világ hárommilliárd emberének kérem a szükségeset, 
akiknek olyan elképesztően nagy százaléka éhezik és nyomorog. 
És valamennyiünk bűneinek bocsánatáért kérem az Urat. A csa
ládom, az ismerőseim, az ellenségeim bűneire kérek bocsánatot 
mindannyiunk közös Atyjától. Mindenkit a Szent Szűz oltalmába 
ajánlok. 

A szívből jönnek a gondolatok, a szavak és tettek. Ez utóbbiak 
csak gyümölcsei a szív, a lélek fájának. A tudatosan többesben 
mondott ima a fát nemesíti, gyógyítja, alakítja, mert ez a tudatos 
többes együttműködést jelent a kegyelemmel. Kifejezése annak, 
hogy egy akarok lenni Jézussal, és Jézusban testvéreimmel, mert 
hiszem, hogy csak így lehetek tetszésére Atyámnak, aki a mi 
Atyánk. fgy fokozatosan gyógyul majd önimádó begubózásom, 
csak a magam érdekét ismerő önzésem, szeretetlen közönyöm. 

A többes gyakorlása legkézenfekvőbb a közös imában. Aki ma
gányában gyakorolja ugyan a többest, de a templomi közös imá
ba nem kapcsolódik bele, az nem a kegyelemmel működik együtt, 
csak színházat játszik, önmaga és Isten előtt. Bármilyen nagy az 
"átélés", az ilyen csak színészkedés, szerepjátszás. Nem elvont, 
elképzelt valakikkel kell egynek lennem, hanem a valóságos em
berekkel. 
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4. "A beszédeket nem magamtól veszem." (Jn 14,10) 

Istenről sokmindent ki tudunk következtetni a teremtett világ 
révén, mint a műalkotás révén a művészről. De nem mindent, és 
nem eleget. Mint ahogyan a művészt sem lehet elégségesen meg
ismerni a műveiből. Istennel kapcsolatban is, a teremtett világ
ból rájöhetünk, hogy létezik, hogy végtelenü! bölcs és hatalmas, 
és még néhány tulajdonságára. De ez nem elég ahhoz, hogy csak 
kicsit is ismerjük őt, és nem elég ahhoz, hogy megtudjunk na
gyon fontos dolgokat, így azt, hogy mi a célja velünk, mit kíván 
tőlünk, hogyan juthatunk kapcsolatba vele. Mivel mindez nagyon 
is lényeges, másrészt a természetből ki nem okoskodható, való
színűnek kell tartanunk, hogy Isten szól hozzánk, és közli velünk 
legalább azokat a titkait, amelyek bennünket közelről érintenek. 

Annak elfogadása, hogy ez az Isten "megszólalása" valóban 
megtörtént, már a hit kérdése. Mi hisszük, hogy Isten érintke
zésbe lépett választott emberekkel, általuk üzent az egész emberi
ségnek. Istennek ez a megszálaiása a kinyilatkoztatás. 

Ábrahámnak férfialakban jelent meg Isten, Mázesnek égő csip
kebokor jelképében, Izaiásnak hatalmas látomásban. A Sinai 
hegynél ezrek hallották hangját, Józsefhez jelképes álmokban be
szélt, Máriához, a pásztorokhoz, sok máshoz angyalt küldött, sok 
prófétának jelképes látomása volt. Gyakran kísérő csodákkal iga
zolta, vagy beteljesülő jövendölésekkel, hogy valóban szálott vá
lasztottaihoz. Legbőségesebben emberré lett Fia, Jézus által ta
nított minket. 

Valóban Isten szólott? A csodák, beteljesedett jövendölések 
csak ésszerűvé, elfogadhatóvá teszik ezt, de nem teljesen biztos
sá. Teljes bizonyossággal csak a hit által győződhetünk meg róla. 
Ez a hit készen áll minden jóakaratú ember számára. Adj nekem 
nagy és erős hitet, Istenem! 

B) 

l. "De mind féltek tőle" (ApCsel 9,26) 

Ismerjük Szent Pál megtérésének történetét Ma ennek a foly
tatásáról olvastunk. A megtértet a hívek és az apostolok nem ölel
ték boldogan a keblükre, hanem kerülték. Nem bíztak megtéré
sének valódiságában, őszinteségében. 

Sokféle megtérés volt, van ma is az egyház életében. Vannak 
ilyen Saul-Pál fordulások. Előfordul, hogy valaki évtizedek után 
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szánja el magát a gyónásra, vagy szakít valamilyen bűnös szen
vedéllyel. Vannak kisebb megtérések is. Észreveszi az ember, 
hogy eddig nem jól csinált valamit, most változtatni akar rajta. 
Mondjuk házastársával nem volt elég figyelmes, kedves, vagy a 
gyermekével nem foglalkozott eleget, nem törődött komolyabban 
a pénteki vezekléssel, nem áldozott elég gyakran, stb. 

A mai hívek, emberek reagálása ugyanaz, mint 1900 esztendő
vel ezelőtt volt. Nem úgy fogadjuk ezeket a kis vagy nagy meg
téréseket, ahogyan kellene. Mert mi a cél? Hogy könnyebbé te
gyük, és állandósághoz segítsük ezeket a "pálfordulásokat". Ehe
lyett mit teszünk? Vannak, akik gúnyos megjegyzéseket enged
nek meg maguknak, vagy triumfálnak, hogy ez is "beadta a de
rekát, esetleg kijelentik, hogy "kutyából úgysem lesz szalonna", 
és lehűtik az illetőt valami ilyen megjegyzéssel: Na, megszállt a 
Szentlélek? N em csoda, ha sokan félnek "megtérni". Vagy azért 
hagyják abba az újfajta életet, mert nem bírják el az emberek rea
gálását. Hány férj és feleség fellobbanó jószándéka bukott meg 
és vált semmivé házastársának ostoba, értetlen, szeretetlen ma
gatartásán! 

Felelősek vagyunk egymásért. Minden miattunk elvetélt jó
szándékról számot kell adnunk, és bűnhődnünk kell. Jó lenne 
azért nagyon alaposan átgondolni ezt a dolgot, és a jövőben oko
sabban, sokkal több szeretettel és tapintattal viselkedni. úgy gon
dolom, mindenféle megtéréssei kapcsolatban a helyes reakciót 
így lehetne megfogalmazni: Tárgyilagos, csendes öröm, néma biz
tatás. 

Akiket pedig tényleg "megszállt a Szentlélek", és valamiben 
kis vagy nagy megtérésre készülnek, számoljanak mások éretlen 
magatartásával. Vállalják előre, fogadják el, ne tartsa őket vissza 
a jótól vagy a jobbtól. Keresztnek kell ezt tekinteni, amelyet vál
lalunk Jézussal. Ha megtesszük, annál édesebb lesz az úr önként 
magunkra vett igája. 

2. Jószívűség 

Korunk vallási hullámvölgyének egyik fő oka, hogy az emberek 
csalódtak a Szeretet Istenében. A vallásos, a nagyon vallásos em
bereken keresztül csalódtak a jóságos úrban. Mert azt várták, 
joggal, hogy Istenszeretete tükröződik azokon, akik állítólag na
gyon szeretik Istent. Vagyis több jószívűséget vártak volna a val
lásosaktól, beleértve a papságot is, mint amennyit tapasztaltak. 
Jószívűeknek kell lennünk, különben hajít6fát sem ér vallásos
ságunk. 
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A jószívűséghez először szem kell, hogy észrevegyem, hol van 
tere jószívűségemnek A moziban, a TV előtt észreveszem, kit kell 
sajnálni, kivel kell együttérezni, kivel kellene másképp bánni, 
többet törődni. A való életben még legszűkebb környezetünkben 
sem vesszük észre. Mert persze a színésznek rokonszenves arca 
van. Kérnem kell, adjon a jó lsten olyan szemet, hogy a környe
zetemben élők megszokott, talán ellenszenves, megúnt arca vagy 
magatartása mögött is meglássam a segítségre szoruló, szeretet
re, megértésre áhítozó embert. Egyetlen jó szóval talán sokkal 
szebbé tudnám tenni házastársam vagy szüleim életét. Csak én 
egyszerűen nem veszem észre, mit kellene tennem. 

Ennek a lelki vakságnak oka az önző, csak magát kereső szív. 
Rettenetes dolog, ha valaki bajában, keservében nem talál jószí
vű embert. De még rettenetesebb azokban, akikben nincs meg ez 
a jószív. Az ilyenek képtelenek a boldogságra, itt a földön is, a 
másvilágon is. A kőszívűség, az érzéketlenség másokkal szemben, 
a közönyösség már megkezdett kárhozat. 

:Észrevenni, hogy segítségre szorul valaki, részvéttellenni irán
ta, ez már nagy dolog. De még hátravan a tett, ami nélkül sem
mit sem ér az egész. Valaki kifejezte beszélgető partnere előtt, 
mennyire sajnál bizonyos anyagi katasztrófába jutottakat. Az 
megkérdezte tőle: "Es pénzben mennyit ér az együttérzésed?" 

Istent jószívűsége hozta a földre. Az embert jószívűsége viszi 
a mennybe. Boldogok a jószívűek, mert meg fogják tapasztalni, 
hogy jószívűségben nem lehet legyőzni Istent. 

3. "O mindent tud." (l Jn 3,20) 

Ha Istenre gondolunk, valahogyan úgy képzeljük, hogy a 
mennyben van, tehát messze. Pedig Isten nagyon is közel van. 
Közelebb már nem is lehet semmi. Közelebb van, mint a levegő 
vagy a fény, amelyben járunk. Isten nemcsak körülvesz bennün
ket, nemcsak "benne élünk, mozgunk és vagyunk", hanem ben
nünk is van. Nagyon más lenne az életünk, ha ezt igazán át tud
nánk élni, élményszerűen megértenénk. 

Nincs gondolatom, vágyam, érzésem, érzelmem, szavam, tet
tem, mulasztásom, amit ne ismerne egészen pontosan Isten. Sok
kal pontosabban, mint én magam. Borzalmas fenyegetés ez, de 
kimondhatatlan vigasz is. Attól függ, szeretem-e Istent és az em
bereket. 

IX. Piusz pápa írta egy poros templom padjára az ujjával: lát
tam, Piusz pápa. Minden piszkos gondolatom, bosszúvágyam, 
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nemtelen érzelmem, bűnös tettem után odaírhatná az úr: Láttam, 
úristen. 

Isten elől elbujni, elmenekiPni nem lehet. Isten előtt alakos
kodni, színházat játszani nem lehet. Istent becsapni, félrevezetni 
nem lehet. 

Meg merném mutatni Istennek, mi van a gondolataimban, a 
szívemben? Nem kérdés, hiszen nyitott könyv vagyok előtte. Eb
ből a könyvből fog ítélni. Ezt a könyvet én írom, Isten olvassa és 
bírálja: Díjazásra érdemes, vagy tűzrevaló? A vigasztaló az, hogy 
Isten nemcsak Bírálóm, de segít is írni életem könyvét, ha elfo
gadom és kérem segítségét. 

4. "Tűzredobják és elég." (Jn 15,6) 

A szőlővessző, ha nem marad a tőkén, vagy valami miatt el
akad a nedvkeringés, elszárad, csak tűzre jó. Vadszőlőlétünket a 
keresztség beojtotta Krisztusba, az egyetlen nemes szőlőtőbe. 
Aramlani kezdett bennünk a kegyelem, mely szentté, nemessé, 
istenivé tett. De van valami, ami elzárja ennek az isteni nedvke
ringésnek az útját, ez a súlyos bűn. A bocsánatos bűnök csak lel
ki érelmeszesedést okoznak, de a halálos bűn embóliát. Míg ezt a 
bűnt el nem távolítják, nincs meg Isten kegyelmi jelenléte, éle
tünk szőlővesszeje el van zárva az isteni élettől. Isten vár, hogy 
eltávolítsuk az embólia okozóját. De nem vár örökké. Ha halálunk 
pillanatáig sem áll helyre a kegyelmi nedvkeringés, az úr végleg 
levág a nemes szőlőtőről, és tűzre vet. Ez a tűz a kárhozat. 

De van-e tényleg örök pokol? Erről elég ennyi: Az evangéliu
mokban 25 olyan eset van leírva, hogy Jézus beszélt róla. Ebből 
biztos, hogy van. 

Ki jut oda? Aki végleg nemet mond Istennek. Nem a szájával, 
hanem az életével. Mit is csinálhat az ilyennel Isten? Akitől már 
nem is remélheti az igent, azt csak eldobhatja. Kikényszeríteni 
az ilyen igent nem lehet, mert az már nem lenne szeretet. Isten a 
szeretet igenjét várja tőlünk. 

Pokolra kerül a véglegesen önző. Agoston szerint kétféle ember 
van. Az egyik fajta szereti Istent, egyre jobban szereti, és közben 
megfeledkezik saját magáról. A másik fajta csak magát szereti, 
önzésében egyre jobban belefeledkezik önmagába, egészen addig, 
míg megvet mindenkit, magát az Urat is. Ez a végső terméketlen
ség és a végső értelmetlenség. Az első típus jut a mennybe, a má
sik a kárhozatba. 

Hogy irgalmas az úr? Természetesen, végtelenü! irgalmas. De 
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irgalmat csak a megtérővel lehet gyakorolni. A megátalkodott 
egyszerűen képtelen az irgalmat elfogadni. Képtelen a boldog
ságra, me rt boldog csak az lehet, aki sze re ti a Jóságot és Szerete
tet. 

Valamikor szokás volt a szászékről a pokolra mennydörögni. 
Ma már nem divatozik az ilyenfajta szentbeszéd. De a pokol azért 
megvan, és megmarad örökre. Es nagyon vigyáznom kell, mert 
amerre dől életem fája, úgy marad örökre. 

C) 

1. "Az egyházak élére elöljárókat rendeltek" (ApCsel 14,23) 

Mi Isten egyháza vagyunk azon a területen, amelyet X. plebá
niának nevezünk. Az egyház elöljárója itt a plébános. Mindenki 
tudja, de azért jó egyszer átgondclnunk, hogy a plébános nem a 
maga elhatározásából állt az itteni keresztény nép élére, nem is a 
nép választotta meg. A plébánost a püspök küldi. 

Ma is úgy van tehát, mint az apostoli időkben. Mint ma olvas
tuk, Pál és Barnabás apostolok újra és újra bejárták azt a vidéket, 
amelyre küldetésük volt. Ott elöljárókat rendeltek a keresztény 
nép fölé, pappá szentelvén őket. Később is tartották velük a kap
csolatot, részben személyesen, részben küldöttek vagy levelek ál
tal. Ma is van egy-egy területnek apostola, a püspök. Ö állítja 
egyes kisebb területek, a plébániák élére a plébánost. Pappá 
szenteli őket, hatalmának egy részét rájuk ruházza, hogy a szent
ségeket kiszolgáltassák, hirdessék az igét, legyenek pásztorai a 
kisded nyájnak. Tartja velük a kapcsolatot személyesen is, levél
ben is, küldöttek által is (esperes). 

Nem véletlen, hogy így van ez tizenkilenc évszázada. Jézus 
akarata, hogy legalább lényegében, így legyen. Az egyháznak 
maga Jézus a feje, ő maga rendelkezett úgy, hogy egyetlen telj
hatalmú képviselője legyen, akit pápának hívunk. A pápával 
együtt az apostoli testületre bízta egyházát. Az apostoli testület 
ma a püspökök kollégiuma. Ök az egyház főpásztorai, rájuk bí
zott bennünket Urunk. Az egyes kis egyházak élén tehát csak az 
állhat, akit ők küldtek. 

Ha a plébánost a nép választaná, vagy maga állna önhatalmá
ból a nép élére, nem lenne semmi hatalma. Mi Isten népe va
gyunk, csak Istennek lehet hatalma rajtunk. De mivel a plébános 
az Isten által megbízott apostolutód akaratából pásztora a rájuk 
bízottaknak, végeredményben isteni a küldetése. (Jézus - 12 
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apostol -a püspökök sora- plébános). úgy kell tehát tekinteni 
a püspök által küldött lelkipásztort, úgy kell őt tisztelni, követni, 
vezetését elfogadni, mint akit Jézus küldött. 

A plébános nem abszolút úr. Teljesen függ a püspöktől. Ez 
azonban nem elvesz a méltóságából, inkább hozzáad. Mert a ma
ga méltósága helyett a Jézustól kapott, a Jézustól származó mél
tóság ragyogja be hivatalát. Imádkozzunk érte, mint Szent Pál 
imádkozott, hogy méltó legyen rá l 

2. "Velük fog lakni, maga az Isten lesz velük" (J el 21,3) 

Amenny állandó együttlét Istennel. Ez az, amit nehéz elkép
zelni. Félelmünk: Unalmas lesz együtt azzal a sok tökéletes em
berrel, ráadásul még mindig Isten szeme előtt. Félelmes és unal
mas öregúr az Isten? Nem félelmes és nem unalmas. Nem is öreg. 
Isten mindig fiatal. 

lgy képzeljük el a dolgot: A világban ezernyi szépség van. 
Mindez megvan Istenben. Ha azt mondom, Isten szép, az nem 
olyan, mint ha egy ember szép. Mert az emberben csak emberi 
szépség van. Nincs benne egy virág, egy táj, egy napfelkelte 
szépsége. Istenben minden szépség megvan, végtelen fokban. 
Még a muzsika szépsége is megvan Istenben, a művészeteké is. 
U gy an így van a szeretettel. Isten úgy sz eret, és őt úgy lehet sze
retni, hogy ebben minden szeretet megvan, szerelem, hitvesi sze
retet, szülő-gyermek szeretet, barátság, munkatársak iránti sze
retet, testvéri szeretet, minden. Es mindez teljes harmóniában, 
végtelen mértékben és édességben. Az ízek, színek, minden, ami 
testnek, szellemnek, léleknek kellemes, a lágy szellőtől a tudomá
nyos felfedezés öröméig, mindez megvan Istenben, csak végtele
nü! tökéletes formában. 

Az Istennel való örök együttlét két perce sem lesz egyforma. 
Isten egyszerűen kimeríthetetlen, millió örökkévalóság alatt sem 
lehet élvezésének a végére érni. Mindig más, mindig új lesz szá
munkra, tehát mindig fiatal. 

Próbálj imádságaidban gondolni minderre, talán jobban fogsz 
vágyakozni az úr után, és így talán könnyebb lesz jónak lenned! 

3. "Újra teremtek mindent" (Jel 21,5) 

Sok bajunk van ezzel a világgal, sok kifogásunk van, és lehet 
is ellene. Hiszen sokszor dolgozik ellenünk, sőt katasztrófákba so
dor bennünket a természet. Pontosan nem tudjuk hogyan, de va-
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!amiképpen az ember bűnével függ össze a természet ellenséges
sége, ez a mi Istentől kapott hitünk. Es Isten hagyja? Igen, de 
csak egy ideig. Hogy érezzük a bűn következményeit, és ezen ke
resztül tudatában legyünk annak, hogy a bűn nem semmi. De Is
ten nem engedi, hogy mindvégig a bűn uralkodjék a világon. "Új 
eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúl
tak, és a tenger sem volt többé. Akkor a trónon ülő megszálalt: 
Lásd, újra teremtek mindent!" 

Tehát egyszer Isten "újra kezdi az egészet". De nem nélkülünk. 
Hanem közülünk azokkal, akikkel érdemes. Akik hasonlóvá vál
tak Fiához. 

Az új ég és új föld csak úgy ér valamit, ha újak az emberek is. 
Mert a mostani "elrontott" világban is többet szenvedünk egy
mástól, mint a természettől. Az új ég és új föld lakója polgára lesz 
a mennyből leszálló szent városnak, az új Jeruzsálemnek, tagja 
Isten népének, aki együtt lakik majd Istennel. Természetes, hogy 
ebben a dicsőséges boldogságban csak az részesülhet, aki hajlan
dó volt a földi életben már új ember lenni. Most kell bizonyítani, 
hogy akarok, akkor már nem lehet majd ígérgetni. 

Az új embert Jézus. "új parancsa" alakítja ki. "új parancsot 
adok nektek, hogy amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek 
egymást ti is." Jézus tanítványát nem erről vagy arróllehet meg
ismerni, hanem pontosan az ilyen szeretetről. 

Miért "új parancs" ez? Mert nem azt mondja, hogy "mint ön
magadat", hanem, "amint én". Vagyis nem elég a természetes 
önszeretetnek kiterjesztése az embertársakra, hanem természe
tünket meghaladó szeretettel kell szeretnünk egymást. Istenben 
kell szeretnünk az embert, nemcsak mint embertársat, hanem 
mint Isten gyermekét, mint Istent, hiszen Isten Szentlelke lakik 
benne, vagy legalábbis arra hivatott. Nem is a magunk gyenge 
szeretetével, hanem a Szeretet Szentlelkének kell átadnunk ma
gunkat, hogy ő szeressen bennünk és általunk. 

Mindez talán kicsit homályosnak, nem egészen érthetőnek tű
nik. Emberi okossággal megmagyarázni vagy megérteni nem is 
lehet. Csak a Szentlélek adhatja megértését. De aki átadja magát 
a Léleknek, az mind megérti. Addig kell imádkozva magunkat 
neki ajánlanunk, míg meg nem értjük, és nem éljük: Isten rajtunk 
keresztül is akarja szeretni az embereket, és bennük tulajdon
képp-en önmagát. Vagyis bele akar kapcsalni benünket abba az 
áramkörbe, amelyben az Atya és a Fiú szeretik egymást a Szent
lélekben. 
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4. "Isten megdicsőült benne" (Jn 13,32) 

Jézus legnagyobb gondja, még a biztos kinhalál árnyékában 
is, Isten dicsősége. Születésénél már erről énekeltek az angyalok, 
ez végső, örök gondolata is. 
Tőlünk is ezt a lelkületet kívánja. Mikor imádkozni tanította 

tanítványait, és rajtuk keresztül minden embert, imájának első 
három kérése Isten dicsőségére vonatkozott. Szenteltessék meg 
az úr neve, valósuljon meg köztünk az ő országa, és mennyben 
is, földön is az ő akarata legyen az élet mozgatója. 

Imáink és egész gondolatvilágunk első helyén tehát ennek kell 
állnia: Dicsőség az Istennek! Csak az hasonlít Jézusra, akiben el
sőrendű Isten dicsőítése. Vigyázzunk tehát, nehogy imádságaink 
önző kérésekben merüljenek ki! 

Jézus természetesen nemcsak imáiban, hanem egész életével 
dicsőítette az Atyát. "Az Isten megdicsőült benne." Judás távo
zásakor mondta ezt. Azzal, hogy Júdás elment, és Jézus elen
gedte, Jézus véglegesen vállalta Atyja akaratát, a véres kereszt
áldozatot. Tőlünk is követeli, hogy dicsőítsük meg életünkben Is
tent. Azzal, hogy mindenképpen vállaljuk akaratát, hogy áldo
zatul ajánljuk magunkat. 

A misében nemcsak a "Dicsőség" imával dicsőítjük Istent, ha
nem még inkább azzal, hogy belekapcsolódunk a Fiú áldozatába, 
tehát odaadjuk magunkat az úrnak. 

Aki Jézussal, Jézusban megdicsőíti magában Istent, azt "Isten 
is meg fogja dicsőíteni önmagában", vagyis felveszi a Szenthá
romság kebelébe, saját életébe. Ez nemcsak szép gondolat, hanem 
életem egyetlen értelme. 
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A) 

HúSVf;T 6. VASARNAPJA 

I. SZENTÍRÁS 

I. OLVASMÁNY (ApCsel 8,5-8+14-17): "Ama napokban 
Fülöp Szamaria városába került s ott hirdette Krisztust. A 
nép hallva és látva a csodákat, melyeket tett, egyöntetűen 
figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból kiment -
hangosan kiáltva -a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta 
meggyógyult. lgy nagy volt az öröm ebben a városban. 
Mikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy 
Szamaria elfogadta az Isten tanítását, elküldték hozzájuk 
Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, 
hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert még egyikükre sem 
szállott le, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevére. 
Rájuk tették tehát kezüket és megkapták a Szentlelket." 

Világosan kitűnik a szövegből, hogy az apostolok figyelemmel 
kísérték és ellenőrizték a Jeruzsálemen kívül alakuló "egyház
községeket", bérmálni is ők me n tek, tehát a helyi egyházak in
tegrálódtak az egy egyház egészébe. - Az, hogy a szamariaiak 
Jézus nevére voltak megkeresztelve a szöveg szerint, nem azt 
jelenti, mintha mellőzték volna a Szentháromságot említő for
mát, hanem azt, hogy a keresztség révén Jézussal kerültek közös
ségbe. 

II. OLVASMÁNY (l Pét 3,15-18): "Szeretteim, Urunkat, 
Krisztus szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig 
készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, 
mi az alapja reménységteknek. De ezt szelíden, tiszteletet 
tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztus
ban való szép életekért elhíresztelnek benneteket, épp a rá
galmaikkal maradjanak szégyenben. Jobb ugyanis, hogy ha 
az Isten úgy akarja, inkább a jótetteitekért szenvedjetek, 
mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is egyszer meg-
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halt a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez ve
zessen minket. Test szerint ugyan megölték, de a lélek sze
rint életre kelt." 

Reménységünk alapja tény: a feltámadt Krisztus. Erről hitelt
érdemlő tanúskodást hallottunk, semmi okunk tehát kételkedni 
benne. Kétszeresen is tény-vallás a kereszténység, annak kell 
lennie: nem elméleten alapul a reménységünk, hanem tényen és 
az erről szóló tanúskodásunk is a szelídség szellemében történik, 
vagyis életünk, magatartásunk ténye hitelesíti hitvalló szavain
kat és készteti a kívülállókat Krisztus tanításának elfogadására. 

AZ EVANGÉLIUM (Jn 14,15-21): "Az időben így szólt Jé
zus tanítványaihoz: »Ha szerettek engem, tartsátok meg pa
rancsaimat. En pedig kérni fogom az Atyát, hogy más Vi
gasztalót küldjön nektek, aki '!..'e letek marad mindörökre: 
az igazság Lelkét. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem 
látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert nálatok lesz és ben
netek marad. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hoz
zátok. Rövid idő múlva a világ nem lát engem, ti azonban lát
tok engem, mert én élek és ti is élni fogtok. Azon a napon 
majd megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti pedig 
bennem és én tibennetek. - Aki megismeri és megtartja az 
én parancsaimat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, 
azt szereti az én Atyám. De én is szeretem őt, s kinyilatkoz
tatom magam neki.<<" 

A más Vigasztaló, a Szentlélek: az eredeti szöveg szerint in
kább segítő, védő, szószóló, aki az ember érdekében szót emel és 
cseLekszik is. A Szentlélek az egyházzal marad és az egyes hí
vekkel: imára ösztönöz, bátorságot és bizalmat önt belénk, segít 
megőrizni és egyre mélyebben megérteni a Krisztustól kapott 
tanítást. 

A következő részben a híveknek Krisztussal való életközössé
géről van szó, ehhez l. Húsv. 5. vas. B). 

A hitünk alapját képező tényt ünnepeljük minden szentmisé
ben, de meg is jelenítjük. Jézus feláldozott és megdicsőült teste 
van itt a kenyér és a bor színe alatt. Kapcsolatba is kerülhetek 
vele: tápláihatom istengyermeki életemet a szentáldozással. Pa
rancsai megtartásával is igazolni akarom szeretetemet és mél
tóbbá akarom tenni magamat szeretetére. Ohajtom, hogy minél 
nagyobb mértékben nyilatkoztassa ki magát nekem. így mindig 
alkalmasabb leszek arra, hogy másokkal is megismertessem és 
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megszerettessem. Kérem az igazság Lelkét, vezessen egyre mé
lyebbre Krisztus titkába. Értesse meg velem, hogy vágyaim ne
továbbja teljesül Krisztussal való szeretetkapcsolatomban. 

B) 
I. OLVASMÁNY (ApCsel 10,25-26+34-35+44-48): 
"Történt, hogy amikor Péter megérkezett Cezáreába, Korné
lius házába, Kornélius eléje sietett és lábához borult, hogy 
hódoljon neki. De Péter felemelte. Aztán Péter így kezdett 
beszélni: »Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem tesz 
a személyekben különbséget, mindenki kedves előtte, aki 
féli és az igazság szerint jár el, bármely nép fia is.« Péter 
még be sem fejezte a beszédet s a Szentlélek már leszállt 
mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresz
tények, akik jöttek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek aján
déka a pogányokra is kiárad. Mert hallották, hogy megkap
ták a nyelvek adományát és magasztalják az Istent. Péter 
megszálalt: »Meg lehetne tagadni a kersztvizet azoktól, akik 
a Szentlelket éppenúgy megkapták, mint mi?-<-< Ezzel elren
delte, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. 
Űt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány 
napig." 

Péter görögül mondhatta beszédét Kornélius előtt, hiszen mint 
galileai tudhatott görögül. Mivel Isten amindenség Ura, termé
szetes, hogy a pogányok is tőle kapják az üdvösséget. Mielőtt 
Péter befejezte volna a beszédét, megkapták hallgatói a Szent
lelket. Ez a valószínűleg a nyelveken való beszélés képességében 
mutatkozott meg. így aztán nem is volt kétséges, hogy meg kell 
őket is keresztelni. Nincs szükség arra, hogy először zsidóvá le
gyenek. 

II. OLVASMÁNY (l Jn 4,7-10): "Szeretteim, szeressük egy
mást, mert a szeretet az Istentől van és mindenki, aki szeret, 
az Istentől való és ismeri az Istent. Aki nem szereti, nem is
meri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete ab
ban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egy
szülött Fiát, hogy általa éljünk. Nem az a szeretet lényege, 
hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeret minket és 
elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül." 

A szeretetben mutatkozik meg, hogy újjászülettünk Istenből. 
Isten maga a szeretet: amikor meg a_'karta ismertetni magát ve
lünk, azt mutatta meg elsősorban, hogy ő a szeretet. Ö volt a kez-
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deményező. Mi képtelenek is voltunk arra, hogy őt szeressük. 
Szeretete áthidalta azt a szakadékot, mely a bűnös világot Isten
től elválasztotta. 

AZ EVANGÉLIUM (Jn 15,9-17): "Az időben így szólt Jézus 
tanítványaihoz: Amint engem szeret az Atya, úgy sz eretlek 
én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha pa
rancsaimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, 
mint ahogy én is megtartom Atyám parancsát és megmara
dok az ő szeretetében. Ezeket azért mondottam nektek, hogy 
örömöm legyen bennetek és a ti örömötök teljes legyen. Ez 
az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én sze
rettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, 
mint aki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, 
ha megteszitek azt, amit parancsolok nektek. Nem mondalak 
már titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az 
ura. Titeket barátaimnak mondottalak, mert mindent tudtul 
adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. Nem ti választot
tatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendel
telek, hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok és az maradan
dó legyen, s amit kértek az Atyától az én nevemben, meg
adja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egy
mást." 

Jézus az Atya szeretetét adja tovább tanítványainak: ezzel a 
szeretettel kell szeretniük egymást. A szeretetben a kezdeménye
zés Jézustól indul ki: ő választotta barátait. Viszont nekik úgy 
kell élniük, hogy erejükhöz mérten méltók maradjanak szerete
tére. A Főből árad az isteni szeretet a tagokba, a tagokból meg 
egymás felé kell, hogy áradjon. Tehát nem érzéki vágy, pillanat
nyi rokonszenv vagy pláne érdek köti össze Krisztus barátait. A 
szeretetnek keresztformája van. Áldozatos szeretet, Jézuséhoz 
hasonló! 

Ehhez a szeretethez ad erőt a szentáldozás. Ezt a szeretetet 
szítja fel a szentmise. Itt, a keresztáldozat megújításánál látjuk, 
milyen az igazi szeretet. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, 
mint aki még életét is kész odaadni a barátaiért, azokért, akiket 
szeret. 

C) 
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I. OL V ASMANY (ApCsel15, 1-2+ 22-29): "Ama napokban, 
néhányan, akik Judeából jöttek, így tanították a testvéreket: 
»Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem 



üdvözülhettek.« Mivel emiatt zűrzavar és nagy vita támadt 
Pál, Barnabás és közöttük, elhatározták, Pál és Barnabás né
hányukkal menjen fel Jeruzsálembesebben a vitás ügyben 
forduljon az apostolokhoz és a preszbiterekhez. Erre az apos
tolok, a preszbiterek és az egész egyház jónak látták, hogy 
kiválasszanak maguk közül néhány férfit és Pállal és Barna
bással elküldjék őket Antiochiába, mégpedig Judást, másik 
nevén Barnabást, meg Szilást, akik a testvérek közt vezető 
szerepet vittek. Ezt az írást küldték velük: 
»Az apostolok és a preszbiterek testvéri üdvözletüket küldik 
Antiochia, a Szíria és Cilieia pogányságából megtért testvé
reiknek! Hallottuk, hogy közülünk néhányan megbízásunk 
nélkül tanítva megzavartak titeket, feldúlták lelketeket. 
Ezért közmegegye:éssel elhatároztuk, hogy kiválasztunk 
néhány férfit és elküldjük őket hozzátok a mi szeretett Bar
nabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik egész 
életüket Urunk Jézus Krisztus nevének szalgálatára szen
telték. Elküldtük hát Judást és Szilást, ők majd élőszóval is 
elmondják nektek ezeket. A Szentlélek is, mi is úgy láttuk 
jónak, hogy ne rakjunk 1·átok több terhet a szükségesnél, 
annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoknak áldozott ele
deltől, a vértől, a fojtott állattól és az erkölcstelenkedéstől. 
Ha ezektől tartózkodtak, helyesen jártok el. Jó egészséget!«" 

Létkérdés volt a kereszténység számára, hogy függetleníteni 
tudja-e magát a zsidóságtól, vagy pedig úgy szerepel, mint annak 
egy változata. Az apostoli zsinat döntötte el a kérdést. A zsinat 
tudatában volt annak, hogy munkájában, döntésében a Szent
lélek irányítja. 

II. OLVASMANY (Jel 21,10-14+22-23): "Akkor odajött 
hozzám az egyik a hét angyal közül, akinél az utolsó hét csa
pással teli hét csésze volt és megszólított: »Gyere, megmuta
tom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét.« És lélekben 
elvitt egy nagy magas hegyre, ahol megmutatta nekem a 
mennyből, Isten alászállt szent várost, Jeruzsálemet, Isten 
dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint kris
tálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, tizenkét kapuval. 
A kapuk fölött tizenkét angyal. Nevek voltak rájuk vésve, 
mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten há
rom kapu, északon három kapu, délen három kapu és nyuga
ton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, 
rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 
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De templomot nem láttam benne, mert amindenható Úristen 
és a Bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem 
napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicső
sége ragyogja be, világossága pedig a Bárány." 

Vö. Húsv. 5. vas. C) IL Olv. 

AZ EVANGÉLIUM (Jn 14,23-29): "Az időben Jézus így szólt 
tanítványaihoz: »Aki szeret engem, megtartja tanításomat. 
Szeretni fogja őt Atyám is, hozzá megyünk és benne fogunk 
lakni. Aki viszont nem szeret engem, nem tartja meg tanítá
somat. A tanítás pedig, melyet hallotok, nem az enyém, ha
nem az Atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondottam nektek, 
amíg veletek vagyok. A Vigasztaló, a Szentlélek pedig, akit 
az Atya küld az én nevemben, majd megtanít titeket min
denre és eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek. 
Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek; nem úgy 
adom én, mint a világ. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne 
remegjen, hiszen hallottátok, hogy mondottam nektek: elme
gyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örül
nétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya na
gyobb nálam. Már most megmondottam ezt nektek, mielőtt 
megtörténnék, hogy amikor bekövetkezik, higgyétek.«" 

Vö. A) év. 

Az égre tekinteni, a ránk váró mennyei boldogságat szemlélni 
is szükséges. N agy kár volna, ha szinte kizárólagos hatóerő a po
koltól, Isten büntetésétől való félelem volna életünkben. Már 
földi életünk során is sok vigasztalásban részesít bennünket a 
Szentlélek. Ezeket nem kell keresni, erőltetni, de ha kapjuk, hálás 
szívvel kell fogadni. 
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II. TEOLÖGIA 

Krisztus feltámadása az örök élet garanciáját nyújtotta az apos
toloknak. Reményt ad arra, hogy a földi élet szenvedése után Is
tennél megtalálhatjuk a békét. Éppen ez az igazság képezi azon
ban az alapot arra, hogy a vallást ópiumnak bélyegezzék. Sze
münkre vetik, hogy az Egyház a szegényeknek türelmet prédi
kált, földi javak helyett égi ígéretekkel fizetve ki őket. 

Van-e valóban a szegénységnek üdvösségi vonatkozása? 

A Magnificat szelleme 

Az egész üdvtörténet tanúskodik arról, hogy Isten az alázato
sakat, a kicsinyeket szereti kiválasztani nagy feladatokra. Maga 
Izrael népe semmi másban nem tűnik ki, mint jelentéktelensé
gében, de ez a nép lesz a választott nép. És a választott nép fiai 
meg leányai közül azok kapják a legszebb hivatásokat, akik leg
kevésbé látszanak arra emberileg felkészültnek, Meddő nőkből 
lesznek a legáldottabb anyák, húzódozó emberekből a nép vezé
rei, csaták hősei vagy rettenthetetlen próféták. 

Isten különös előszeretettel viseltetik a kicsinyek iránt. Jézus 
életében ez még határozottabban megmutatkozik. A szenvedők 
nyomora megindítja, a szegények között él, velük barátkozik. 
Küldetése igazolásául arra hivatkozik, hogy gyógyítja a betege
ket és a szegényeknek hirdeti az evangéliumot. Boldognak jelenti 
ki azokat, akik most különféle bajokban szenvednek, mert a 
mennyben majd megvigasztalják őket, ugyanakkor a gazdagokra 
jajt mond (Lk 6,20 sköv.). A Magnificat-ban éppen ezért nem 
egyéni vélemény, egy alázatos lélek örömujjongása fejeződik ki, 
hanem az a különös tapasztalat, amit az előbb vázoltunk. 

Valóbankülönös Istennek ez a viselkedése, és nem egészen egy
értelmű. Vajon egyszerűen "szeszélyből" bánik így velünk Isten, 

251 



megmagyarázhatatlan döntéséből kifolyólag? Vagy a szegénység
gel, kicsinységgel együttjáró lelkület vonzza Öt? Vajon nem is 
maga a szegénység, hanem inkább az alázat az, ami meghatja Is
tent? Lehet-e viszont akkor arról beszélni, hogy Isten részvéttel 
van a szenvedők iránt? :Es egyáltalán: lát-e Isten akkora különb
séget szegény és gazdag között, mint mi, emberek? 

Ezekre a kérdésekre a kinyilatkoztatás szétszórt adataiból nem 
könnyű egységes választ találni. 

Az istállóban született Isten 

A fenti kérdésekre a választ maga a megtestesülés adja meg. 
Lukács evangélista a karácsonyéji angyalok üzenetét a pászto
roknak a következőképpen írja le: "e vangelizo vobis gaudium 
magnum, quod erit omni populo: quia natus est vobis hodie Sal
vator, qui est Christus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis 
signum: invenietis infantem pannis involutum et pasitum in prae
sepia" (Lk 2,10-12). Feltűnő ebben a rövid szövegben a "vobis" 
háromszori ismétlése: az örömhír nekik sz ól, a Megváltó nekik 
születik és a megadott jel is számukra jel. Ez a hangsúlyozás ki
fejezésre juttatja, hogy Isten nem valami elvont "emberiséggel" 
akar találkozni a megtestesüléskor, hanem az élő, konkrét embe
rekkel. S ha már az embereket keresi, akkor nem áll az emberek 
egy csoportjánál, a földi szempontok szerinti előkelőknél, vagy 
akár a szenteknél, hanem elmegy a legvégsőkig. 

Et hoc vobis signum: ezek a szavak nem térbeli útbaigazítást 
jelentenek. Ha ezzel az angyal csupán a helyet akarta volna meg
jelölni, ahol megtalálhatják a Megváltót, egész Betlehemet végig 
járhatták volna. Ez a jel a Megváltóhoz fűződő kapcsolatnak a 
megértését szolgálja. A pásztorok számára lesz jel. 

A pásztorok számára nem azt jelentette ez a jel, mint a 20. szá
zadi emberek számára. Mi a jászolban fekvő Gyermek láttán a 
legvégső nyomorra gondolunk, arra, hogy Isten ebben is stílust 
teremt, hogy ő nemcsak a fenségben, hanem a szegénységben is 
egyedülálló. A pásztorok számára azonban egészen mást jelentett 
ez a nekik adott jel. A pásztorok maguk is szegény emberek vol
tak, ők is éjszakáztak istállóban, az ő gyermekeiket is letehették 
a jászoira pihenni. Az ő számukra a megrendítő a sorsközösség 
megpillantása volt: ez a Megváltó valóban nekik született, az ő 
Megváltó juk. 

Ugyanez a helyzet Jézus életének másik megrendítő esemé
nyével, a kereszthalállal is. Aszkétikus könyvek és keresztúti 
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ájtatosságok nyomán hozzászoktunk ahhoz, hogy Jézus halálában 
valami egészen sajátosat, felülmúlhatatlant lássunk. Pedig az 
igazán megindító itt is az, hogy Jézus elmegy a legvégsőkig, de 
nem addig a határig, ameddig az Isten el tud menni, hanem addig, 
ameddig az ember le tud süllyedni a szerwedésbe. Nemcsak Jézu~, 
hanem sok ezer ember szenvedte el a kereszthalált, a meggyaláz
tatást, az ártatlanul kapott elítéltetést. 

Jézusnak ez a testvérisége azonban nemcsak abban áll, hogy 
találkozik velünk, leszáll a legszegényebb emberig. Fontos ennek 
a találkozásnak a "helyszíne" is, a lelki atmoszférája. Nem vala
mi közömbös helyen megy végbe a találkozás, hanem az emberek 
territóriumán. Jézus ellenségeinek semmi kétségük sincs aziránt, 
hogy cselekedhetnek tetszésük szerint saját városukban, saját 
alattvalójukkal szemben. Ugyanez mutatkozott meg már Jézus 
szü1etésekor. "Nem tekinthetjük a pásztorokat a jászolnál csu
pán diszitő figuráknak; ők inkább ott voltak otthon." (M. Baily: 
Das Zeichen: "ein Kind in der Krippe." Theol. der Gegenwart. 
1966. 4.) 

Isten és a szegények 

A megtestesülés külsőségeiből nyilvánvaló, hogy Isten előtt 
nincs különbség szegény és gazdag között. Amikor mi a kinyilat
koztatatás adataiból megállapítjuk, hogy Isten különös előszere
tettel van a szegények és kicsinyek iránt, akkor ez részben a mi 
látásmódunk következménye. A mi számunkra természetes az, 
ha egy "kiváló" embert Isten kitüntet, de rögtön feltűnik nekünk, 
ha egy szegény, elnyomott érvényesül Isten előtt. A breviárium 
életrajzi olvasmányaiban többször szerepelt ilyesféle fogalma
zás: "ex parentibus pauper bus, sed piis." Kifejezi a mi elképzelé
sünket, ami nem egyezik Istenével. 

Isten tehát igazságos, vagyis szeretetével egyaránt felölel min
den embert. De éppen ez a szeretet követeli meg, hogy mást 
nyújtson az egyik embernek, mint a másiknak. A dúsgazdagról 
és Lázárról szóló példabeszédben nagyon érdekes Ábrahám indo
kolása: "Jusson eszedbe, hogy neked jó dolgod volt az életben, 
Lázárnak pedig rossz. ő tehát most itt vigasztalódik, te meg gyöt
rődöl." (Lk 16,25) A dúsgazdag emberről előzőleg megemlíti a 
Szentírás, hogy szívtelen volt, s így méltán került a pokolba, Lá
zárról azonban nem mondja, hogy szent volt. E helyett egy másik 
gondolat csillan fel: a szegények nyomora kihívja, kiváltja Isten 
irgalmát. A szegénység jogcím Isten irgalmára. Isten kötelessé-
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gének érzi, hogy megvigasztalja őket. Ugyanezt a gondolatot tük
rözi a világítélet Máténál (25,31-46), ahol a nyomorgók iránti 
részvét szerint ítéltetnek meg az emberek, s ahol Krisztus azo
nosítja magát a szenvedőkkel. 

Mi és a szegények 

Yves Congar írja: "Isten kinyilvánítja magát, mint láttuk, a 
szegénységben, azonban - és ez egy további szempont - a sze
gények is Isten hírnökei lehetnek. Eszköz vagy út lehetnek, hogy 
Krisztust megtaláljuk. Krisztushoz vezető utunkon feltartóztat 
minket ragaszkodásunk egy kényelmes állapothoz, jóleső és szí
lárd szokásaink, a kockázattól való félelem. Azonban a szegények 
előtt, a velük való érintkezésben megolvad hamis biztonságunk 
és illúziónk, úgy mint a hó a napfényben. A mi büszke és gyakran 
hiú lényünk, melyet mutogatni szoktunk, ilyenkor üresnek és ha
misnak bizonyul. Bszrevesszük, hogy nem tudtuk, milyen tartal
matlanok voltunk, és hogy alig tartunk ott, ahol egy kezdő van. 
Ha azután egy kis nemes érzés és kezdődő lelki nyugtalanság kél 
a szívünkben, lemaradottnak érezzük magunkat és önmagunkat 
vádoljuk. Megnyílunk az igazság meghallására." (Kirche heute, 
45.) 
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III. HOMlLIA VÁZLATOK 

A) 

l. Bérmálás 

Az apostoloknál az első áldozás (utolsó vacsorán) után jött a 
bérmálás (pünkösd). Minden kerszténynél így kell lennie. Már 
az apostolok bérmáltak. 

Mi a bérmálás értelme? A gyermek a keresztségben Isten gyer
mekévé lett. Megkapta a hit kegyelmét, hogy hittel fogadja, ha 
majd hallja Jézus tanítását. Megkapta a szeretet kegyelmét, hogy 
szeretete ne csak emberi, hanem isteni szeretet legyen. Ezeknek 
az isteni adományoknak a kiteljesítése a bérmálás. 

Jézus maga tanította az apostolokat, maga támasztott bennük 
hitet és szeretetet. Méltókká is váltak, hogy Jézus barátainak ne
vezze őket. De végső alkalmasságukat a keresztény életre és az 
apostolságra pünkösdkor kapták. Akkor gyúlt bennük teljes vilá
gosság, akkor kapták meg a kellő bátorságot és erőt, akkor váltak 
alkalmassá a hitről való tanúskodásra. 

A mostani bérmálkozókkal ugyanez történik. A gyermek hittel, 
sokszor megható hittel fogadja, amit Istenről, Jézusról hall. De 
amint nő, kezd gondolkodni, sokmindent nem ért. Ellenkező be
hatások is érik, veszélybe kerül a hite. A bérmálásban segítsé
gére jön a Szentlélek, hogy értsen, hogy a hite életet formáló ér
telmes erő legyen. És minél nagyobb az emberke, annál nehezebb 
tartania a hitet. A kicsin szeretettel mosolyognak, ha hisz Jézus
kában. A nagyobbat már csúfolják vallása miatt, sokszor érzi úgy, 
hogy szégyelnie kell. Emberfeletti erő kell ahhoz, hogy mégis 
kitartson Jézus mellett. Ezt az erőt adja meg a bérmálás. És az 
apostoli lelket is. Mert az igehirdetés a papok dolga ugyan, de 
Urunk minden kereszténytől elvárja, hogy tanúskodjék róla: 
"Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, 
aki csak kérdezi, mi az alapja reménységteknek." 

A bérmálás tehát nem csak valami ceremónia vagy családi ün
nepség. Létfontosságú az emb~r élete és örök élete szempontjá-
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ból. A szülőknek is kötelessége, hogy ezt megértessék gyerme
keikkel, a maguk részéről is felkészítsék őket a Szentlélek foga
dására. 

2. "Legyetek mindig készen rá . .. "(l Pét 3,15) 

Jézus nemcsak papjaitól kíván igehirdetést. Minden keresztény
től követeli, hogy }egyen tanúságot saját hitéről. Hogy hogyan, 
arról alapos oktatást ad Szent Péter néhány sorban. 

"Mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi ... " Tehát nem 
kell a hit vigéceinek, vallásunk házalóinak lennünk. Csak ha kér
dezi valaki. Aki ugyanis a hite szerint él, annak az élete kérdő
jel úgyis mások előtt. Ha hitem életem kovásza, nemcsak porcuk
ra, külső édesítője, akkor szükségképpen csodálkozást kelt. Mert 
például kihagyaik sok "ziccert", amelyet mások mohón használ
nak ki. (Alkalom kétes haszonszerzésre, fúrásos előmenetelre, 
bosszúálló visszafizetésre, könnyű kalandra.) A csodálkozásra meg 
kell felelnem. Hogy mit? Azon sem előre gondolkodni nem érde
mes, sem erről tanácsot adni. Ha Jézus Krisztust valóban "szen
tül tisztelem szívemben", akkor majd megadatik nekem, hogy 
mit mondjak. A Lélek fog szólni belőlem, az ő szava erő és kegye
lem. 

De a dolgoknak meg kell adni a módját, különben magam rom
bolom le az eredmény reményét is. Péter: "De ezt szelíden tegyé
tek!" Vagyis semmi kioktatás, semmi fölényeskedés, semmi 
hencegés, semmi követelőző rábeszélés, semmi sürgetés! Szelíden 
és egyszerűen tanúskodom, nem ,akarok erőszakosan meggyőzni, 
mindenáron a "mi pártunkra" vonni valakit is. 

"Tiszteletet tanúsítva." Tisztelem a mások meggyőződését, 
nem pocskondiázom, nem támadom, nem gúnyolom. Tisztelem a 
mások személyiségét, tehát a világért sem személyeskedem. Tisz
telem mások érzékenységét. Semmi olyant nem mondok, még 
"erkölcsi predikáció" formájában sem, ami sebezhetné önérzetét. 
-Es mindezeket a szabályokat meg kell tartanom a családon belül 
is! 

"Jó lelkiismerettel." A farizeusi lelkület, tehát a pusztán külső 
vallásosság nem vonz, inkább nagyon is taszít. Ugyanígy a pusz
tán paragrafusvallásosság. Jézusról kell tanúskodnom, nem a va
sárruapi misehallgatásról vagy a pénteki böjtről, de még a saját 
prüd és maradi erkölcsi felfogásomról sem. Jézusról, akit szeretek, 
akinek az életét igyekszem élni, akitől várom természetfeletti re
ménységeim beteljesedését. Csak akkor nevezhető jónak a lelki-
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ismeretem, ha minden erőmmel igyekszem a Szentlélek vezetése 
alá adni magam. A képmutató vallásosság többet árt Jézus ügyé
nek, mint a legharcosabb atheizmus. Oriási tehát a vallásosak fe
lelőssége. ú gy is nagyon sokaknak az az alapállás uk, hogy minden 
vallásosság képmutatás. Ezt megcáfolni kizárólag élettel lehet. 

3. "Inkább a jótetteitekért szenvedjetek!" (l Pét 3,17) 

Aki őszintén keresztény, nemcsak anyakönyvi katolikus, azt 
óhatatlanul "gyűlölni" fogja a világ. Vagyis konfliktusba keve
redik a "világgal". Most ne az egyházüldözésekre gondoljunk. 
Arra a bizonyos gyűlöletre a hivatalosan katolikus államokban is 
mindig számíthattak és számíthatnak az igazi keresztények. 

Kétes értékű dicsekvés az, ha valaki azt mondhatja magáról: 
Engem mindenki szeret. Ha ez igaz, akkor ott valami baj van. 
Me rt biztos, hogy nem a tökéletes embereket "szereti mindenki". 
Gondoljunk arra, milyen sokan gyűlölték Jézust, és milyen rette
netesen gyűlölték! A Szűzanyát pedig saját rokonsága sem ked
velte. 

Ha engem valóban mindenki szeret, az csak azt jelenti, hogy 
nekem az a fő vágyam, hogy tessem az embereknek, és azért 
"együtt futok'' mindenkivel. Ez nem tökéletesség, hanem elvte
lenség, bűn. 

Példák: A tsz-ben csak akkor szeret mindenki, ha a vezetőség 
előtt elítélem a lopást, a lustaságot, a lelkiismeretlenséget, de 
ugyanakkor együtt lopok a tolvajokkal, együtt lazsálok a hanya
gokkaL Ha nem így teszek, valamelyik "fél" nem fog szeretni. 
Pedig hát így tenni bűn. A társaságban is akkor szeret mindenki, 
ha együtt pletykálok, gyanúsítok, rágalmazok, malackodom a töb
biekkel. A valláson gúnyolódók csak úgy szeretnek, ha én is 
együtt nevetek velük. Átmenetileg, "rövid távon" a gyermekeim 
is csak akkor ,,szeretnek", ha mindent megadok, megengedek ne
kik, vagyis ha rosszul, bűnösen nevelek. 

U gye, könnyű megérteni, hogy a komolyan vallásos, az igazán 
becsületes, kötelességtudó embert nem szeretheti mindenki. Di
csekvésünk tehát ne az legyen, hogy minket mindenki szeret, ha
nem legfeljebb az, hogy mi szeretünk mindenkit. Nem megalkuvó, 
bűnpártoló, hibá'kat pátyulgató szeretettel, hanem ahogyan Jézus 
szeret. Elvhűen, annak tudatában, hogy másoknak sem az az igazi 
java, ha nemtelen vágyaikat legyezgetem, hanem ha magatartá
sommal őket is felemelem, jobbá teszem. 

Némelykor, egy-egy esetben sikerülhet úgy viselkednem, hogy 
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mindenki becsül és szeret. De hosszútávon ez lehetetlen. Ha tehát 
"gyűlöl a világ", az csak akkor fájjon és okozzon problémát, ha 
bűneim vagy szeretetlenségem miatt gyűlöl. Ha egyébként, az 
inkább megnyugtathat, hogy Jézus útját járom. 

4. Közelebb került hozzánk 

Jézus mennybemenetelével csak látszólag távolodott el tőlünk, 
valójában közelebb került hozzánk, úgy amint hallottuk a mai 
evangéliumban. 

Mennybemenetele előtt egy apró országban élt, ma jelen van 
az egész földön. Néhány ezer embernek predikált, - az egész 
világra elhatott szava. Néhányat vigasztalt, - mindenki vigaszt 
találhat nála. Egy kis teremben mutatta be a szentmiseáldozatot, 
-a világ minden táján. Csak József halálos ágyánál állt,- min
denkit felkeres, aki hívja, vagy akihez hívják. Csak Jánost bízta 
a Szűzanya szeretetére, - minden hívét. A világ egy kis darabja 
volt csak Szentföld,- ma minden templom, minden keresztény 
család otthona, minden hely, ahollsten országát építik, akik sze
retik őt. 

B) 

l. A Lélek vezeti az egyházat 
(.., 

Sokan megbotránkoznak azon, hogy változásokat látnak az egy
ház életében. Mert úgy emlékeznek, hogy az egyházban minden 
örök és változatlan. Abban a tévhitben élnek, hogy Jézus készen 
adta vallásunkat. Abban a néhány évtizedben, amelyre mi visz
szaemlékezünk, valóban minden változatlan volt az egyházban, 
legalábbis nagyjából. A legutóbbi zsinat óta kezdődött a reformok 
sorozata. 

Nem szabad úgy gondolni, hogy 1900 év változatlausága után 
ezek az első változások. A mai szentolvasmány mutatja, hogy már 
a legelején, az apostolok korában Isten maga erőszakkal változta
tott az apostolok, az egyház addigi felfogásán. 

Miről is volt szó? Az első keresztények úgy gondolták, hogy Jé
zus csak a választott nép Megváltója, tehát csak a zsidókat kell 
megkeresztelni. Mondta ugyan Jézus, hogy el kell menniök az 
egész világra, de ők talán a szétszórtan élő zsidókra gondoltak. 
Isten Péter apostolnak látomásban adta tudtára, hogy a pogányok 
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is hivatalosak Isten országába. És mivel Péter Kornéliusz pogány 
katonatiszt házában csak beszélt, beszélt, de nem cselekedett, a 
Szentlélek szinte erőszakos lépéshez folyamodott: "Péter még be 
sem fejezte a beszédet, sa Szentlélek már leszállt mindenkire, aki 
hallgatta a tanítást", vagyis a pogányokra, akik készek voltak 
hinni. Erre mondta Péter, még mindig egy kicsit félve az újtól, és 
mintegy önigazolásul a zsidókeresztények felé: "Meg lehetne a 
keresztvizet tagadni azoktól, akik a Szentlelket éppenúgy meg
kapták, mint mi ?" 

Ez sokkal nagyobb "újítás" volt akkor, mint bármelyik mai 
reform. Nem lehetett volna csodálkozni, ha az akkori egyház tag
jai botránkoztak volna első értetlenségükben. De nem háborogtak, 
bár "ámulatba estek". Csodálkozni nekünk is szabad, ha az egy
ház élete változik. De a második lépés a csodálkozás után mindig 
a megértés vágya legyen. Mert hinnünk !kell, hogy az egyházat 
nemcsak akkor, hanem mindig, ma is és örökké a Szentlélek ve
zeti. Néha most is erőszakosan. Néha a főpásztorok magánvéle
ménye ellenére is, akárcsak Szent Péter esetében. 

V aliásunk abban különbözi'k minden más vallástól, hogy nem 
emberi mű, hanem Isten adta nekünk. De ezt nem úgy kell érteni, 
hogy Jézus kész vallást "diktált le" az apostoloknak, és azt betű 
szerint tartani kell a világ végezetéig. Hanem úgy kell érteni, hogy 
a lényeget egyszer s mindenkorra adta Jézus, azon változtatni 
nem lehet, de ennek mind mélyebb megértésére, benne új és új 
szempontok felfedezésére, a változó világhoz való alkalmazásá
ban Jézus Lelke vezeti Isten népét, az egyházat, hogy egyre töké
letesebb legyen a végkifejletig. Azért bármennyire ámulatba 
esünk is némelykor, menjünk együtt bizalommal az egyházzal, 
biztos tudatával annak, hogy a Szentlélek ve21et bennünket. 

2. "Valóban el kell ismernem .. . "(ApCsel 10,34) 
.... 
Péter apostol abban a tudatban nőtt fel, hogy Istennek csak egy 

maroknyí nép kedves az emberek egész világából, az ő népe, a 
választott nép. Ezért, akárcsak a többi aposrtol, kisajátította Jé
zust a saját népének. Eszébe sem jutott, hogy Urunk minden népet 
megváltott. Hallhatta ugyan Jézustól, de amí ellenkezik kialakult 
gondolatainkkal, azt el szaktuk engedni a fülünk mellett. !gy volt 
Péter is. A pogányok megkereszteléséről tehát nem is álmodott. 

Péter nem tehetett mínderről, ezt nevelték belé kiskora óta. 
Abban viszont nagy volt, hogy mikor a Szentlélek rávezette, hogy 
téves a gondolkozása, hajlandó volt megváltoztatni véleményét, 
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amelyet addig tökéletesen biztosnak tartott, sőt Isten gondolatá
nak. Hajlandó volt erre még népének és legjobb barátainak köz
véleményével szemben is. 

Mi magunk is tele vagyunk előí téletekkel, belénkrögződött 
téves gondolatokkal, érzelmekkel. Erről nem tehetünk. lgy ne
veltek, ez volt benne a levegőben, ez volt csaknem mindenkinek 
a véleménye. 

Hogy mennyi ilyen előítélet, helytelen elképzelés él bennünk, 
azt csak felsorolni is képtelen próbálkozás lenne. A legutóbbi zsi
nat, és mindaz, ami azóta történt az egyház életében, sok ilyesmit 
felszínrehozott. De nem mindent, inkább nagyon is keveset. Mert 
az előítéleteknek, téves meggyőződéseknek az a tulajdonsága, 
hogy roppant nehéz őket egyáltalán felismerni. úgy belénk ivád
tak, hogy nemcsak az egyén, de maga az egyház közössége is csak 
lassan, lassan, évezredek alatt ismeri fel őket. 

Mi a mi kötelességünk? Hogy ne akarjunk soha megmerevedni 
úgy, hogy még Isten Lelke se tudjon megmozdítani bennünket. 
Inkább kérjük a Szentlelket, ismertesse meg velünk és egyházá
val tévesen rögződött előítéleteinket, és ha felismertük, adjon 
bátorságot és erőt gondolataink helyesbítésére. Ha pedig az egy
ház rájött valamivel kapcsolatban az igazságra, vagy a teljesebb 
igazságra, akkor ne legyünk visszahúzó erők. Bízzuk rá magun
kat a Szentlélekre, aki az egyházon keresztül akar vezetni ben
nünket egyre nagyobb megértésre és tökéletességre. 

3. A szeretet lényege 

Rettenetes dolog, hogy bármit tesz az ember, annak megvan a 
salakja. Az alázatosság mélyén túl sokszor ott van az önelégült 
gőg, hogy milyen alázatos és szerény vagyok. Az egyszerű becsü
letességl!lek is gyakran van salakja, hogy ti. valami nagynak tart
juk magunkat, mert becsületesek maradtunk, és ezzel önkéntele
nül elárulj uk, hogy lelkünk mélyén nem is vagyunk olyan nagyon 
becsületesek. Ha azok lennénk, nagyon természetes dolognak 
tartnánk. Es így van minden erényünkkeL 

Még a legtisztább emberi érzésnek, a szeretetnek is megvan a 
salakja, és ez az önzés. Mert a szeretet mögött nagyon gyakran 
ott van a "nekem jó", akár anyagilag, akár érzelmileg, akár érL:é
kileg. Sajnos, leginkább csak magunkat szeretjük másokhoz való 
ragaszkodásuJnkban is. Ezért érezzük tehernek nem egyszer má
sok hozzánk való ragaszkodását, és menekülni igyekszünk. A gye
rek szereti szüleit, míg neki jó; mihelyt neki nem jó, menekül szü-
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lei szeretete elől. De ugyanígy vannak egymással a házastársak, 
jóbarátok, munkatársak. 

És Istennel szemben? Ott is tele van önzéssei szeretetünk. Az 
érdek fűz még Istenhez is: Segítsen földi ügyeimben, ne vessen 
kárhoz,atra, ne legyen lelkiismeretfurdalásom. 

A szeretet csak akkor igazi, ha meg tud feledkezni önmagáról, 
a "nekem jó"-ról. Ez az én a szeretetben nagy salaktermelő. Nagy
szerű orvosságot ajánl ellene a mai Leckében Szent János apostol, 
aszeretet szakértője: Nem az aszeretet lényege, hogy én szeretem 
Istent, hanem hogy ő szeret engem. Ezt kell tehát megpróbálnom: 
Hittel átélni, egyre inkább tudatosítani, "közérzetemmé" tenni, 
hogy szeret az Isten. Ennek számtalan jele van, könnyű gondol
nom rájuk. Nagyon jó sütkérezni az isteni szeretet fényében és 
melegében. Ha ezt a gondolatot, érzést gyakran felszítom magam
ban, egyre inkább önfeledten fogom szeretni Istent. És embertár
saimat is, hiszen m i n k e t szeret Isten. 

Nem lenne haszon nélküli ugyanezt megpróbálni az emberekkel 
szemben is. Ne annyira szeress, mint örülj, ha mások szeretnek, 
élvezd ezt, ne menekülj, ne érezd tehernek. Több és salakmente
sebb lesz így szereteted. Hagyd magad szeretni, Istentől is, embe
rektől is! 

4. "Ti az én barátaim vagytok" (Jn 15,14) 

Isten és ember viszony alapvetően az úr-rabszolga viszonyhoz 
hasonlítana, amelyben Isten parancsol, büntet, és azt teszi velünk, 
amit akar. Annyira tőle függünk, hogy semmi jogot nem hozhat
nánk fel vele szemben. 

Isten azonban végtelen jóságában rabszolgából nemcsak szol
gává léptetett elő bennünket, hanem barátainak nevez bennün
ket. Nem úgy, mint mikor a nagyúr "barátomnak" titulál olyano
kat, akikkel esze ágában sem lenne barátkozni. Isten komolyan 
gondolja a barátságot, nem akar szolgát látni bennünk. 

"Titeket barátaimnak mondottalak, mert mindent tudtul adtam 
nektek." A barátok többet közölnek egymással, mint akár házas
társukkal vagy gyermekeikkel. Ezért többlet, ha házastársak, szü
lők-gyermekek barátnak is tekintik egymást. Istengyermeksé
günkhöz is hozzáad, hogy barátai lehetünk az Úrnak. Nekem is 
barátként kell tehát viselkednem. Isten parancsait nem utasítá
soknak kell tekintenem, mint amilyeneket a szolga kap. Inkább 
baráti tanácsoknak. Isteni Barátomnak tervei vannak velem, eze-
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ket így és így lehet megvalósítani. Barátom akarata tehát szív
ügyem, érdeke az én érdekem, mert valóban az. 

Az Atya is elfogadja, hogy Fia barátai vagyunk, ezért van az, 
hogy amit kérünk Fia nevében, azt megadja nekünk, mint a földi 
apák fiúk legjobb barátjának. 

Jézus olyan barát, aki "életét adja barátaiért". Az én alapállá
som is csak ez lehet: Tied az életem! 

Kellemetlen olyan valakivel barátkozni, aki komoly barátság
ban van olyan valakivel, akit én ki nem állhatok. Az ilyen barát
ság nem is lehet mély és tartós. !gy van Istennel szemben is. Ezért 
figyelmeztet Jézus: Szeressétek egymást! Ez a feltétele Jézussal 
való barátságomnak, jóban kell lennem Jézus minden barátjá
val. Ö nem az én barátom, hanem a mi barátunk. 

C) 

l. Az első zsinat 

Az egyháznak mindig megvannak a maga problémái. Nem 
is lehetne azt várni, hogy Jézus minden jövendő problémára előre 
választ adott légyen. Hiszen az eddigi nem egészen két évezred 
alatt is már számos olyan probléma vetődött fel, amelyet nem
csak előre látni nem lehetett az apostoli korban, de akkor még 
meg sem értették volna. A rabszolgatársadalom idején hiába ol
dozgatta volna Jézus a kapitalizmusban vagy a szocializmusban 
felvetődő problémákat, nem értették volna sehogyan sem. Gon
doljunk például a boncolás, kamat, születésszabályozás, szívátül
tetés vagy a lombikbébi problémájára. 

Probléma már Jézus mennybemenetele után jelentkezett, nem 
is egy. Ezek közül az egyik legfontosabb az volt, hogy ha pogány 
keresztelkedik meg, arra is kötelezőek-e a zsidó vallási törvények. 
Nem volt könnyű kérdés, sok és szenvedélyes vitát váltott ki. 
"Emiatt zűrzavar és nagy vita támadt." Mint számtalanszor ké
sőbb is az új és új felvetődő problémák kapcsán. 

Jézus gondolt erre, ezért úgy ,alapította egyházát, hogy annak 
pásztorai legyenek, Péter és az apostoli kollégium. Most a viták 
fellángolásával kitűnt, mennyire fontos intézkedés volt ez. Vala
kinek vagy valakiknek döntenie kellett. A vitában, amelyben 
egyik oldalon Pál és Barnabás apostol állt, a másikon némely zsi
dókeresztények, az "apostolok és preszbiterek" döntöttek. Dönté
süket az egyház el is fogadta. A döntést már akkor írásba foglal-
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ták, és megküldték az érdekelteknek. Ez volt az első zsinati doku
mentum. 

Ma is így van, és marad a világ végéig. Tanító pásztorunk a 
pápa. Péter utódja és a püspöki kollégi um. Fontos ügyekben vagy 
a pápa dönt, vagy összehívja a zsinatot, a püspökök gyülekezetét 
a pápa fősége alatt. Legutóbbi zsinat a második vatikáni zsinat 
volt. Sok felmerült problémát tárgyalt meg, és akár az első, az 
apostoli zsinat, új irányba terelte az egyház hajóját. Olyan irány
ba, amely pontosabban visz Isten felé. 

Bíznunk kell a pápában és a zsinatokban. Nem azért, mert okos 
emberek a pápák és püspökök, hanem mert értük maga a Szent
lélek vállal felelősséget. A pápai és zsinati döntésekben nem em
beri bölcsesség nyilvánul meg, hanem Isten 'akarata. Már az első 
zsinati atyák is tudatában voltak ennek, azért fogalmaztak így: 
"A Szentlélek is, mi is úgy láttuk jónak ... " 

2. "A város falának tizenkét alapköve" (Jel 21, 14) 

J án os apostol látomásainak leírásában úgy beszél a mennyor
szágról, mint a felülről közénk szállt új Jeruzsálemről. "A város
nak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, 
mert az Isten dicsősége ragyogja be." Es ahogyan a nap és hold 
elavult, szükségtelen lesz a mennyben, ugyanígy járnak a földi 
színek, hangok, illatok, ízek. Minden, ami itt hasznos, szép és 
gyönyörködtető, a mennyben feleslegessé válik, hiszen mind
mind csak valami halvány utánzatai voltak Isten végtelenűl gaz
dag tökéletességének, amelyet ott közvetlenül fogunk élvezni. 
Még a templom is szükségtelen lesz, hiszen mindannyian benne 
leszünk Istenben. "Templomot nem láttam benne, me rt a min
denható Úristen a temploma." 

Tehát minden egészen más lesz, mint a földi életben, az árnyé
kok helyett jelen lesz az igazi valóság. Es itt észre kell vennünk 
egy érdekes dolgot. Valami változatlanul megmarad: "A város 
falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét aposto
lának tizenkét neve." Vagyis a mennyeknek is, akár az egyház
nak alapja az apostolok kollégiuma Péterrel az élén. Amit ők meg
kötöttek a földön, meg lesz kötve a mennyekben is. Ezek szerint 
a menny lakója csak az lehet, aki az apostolok alapján áll. Aki 
tartja az apostolok hitét, és követi az apostolok pásztori vezeté
sét. A mi apostolaink a püspökök, ami Péterünk VI. Pál. Aki őket 
elveti, a menny alapjait rúgja ki saját maga alól. 

Így is ki lehet fejezni: A mennybe csak az juthat, aki beletar-
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tozik Isten szent népébe, az egyházba, amelynek alapja és pász
tora a pápa a püspökökkel. Ezt jelzi Szent János látomásának má
sik képe: A mennyei Jeruzsálemnek "széles, magas fala volt, ti
zenkét kapuval, rájuk vésve Izrael tizenkét törzsének neve." A 
menny kapuin tehát csak Isten választott népe mehet be. Nem 
a régi, hanem az új választott nép, melynek a régi csak előképe 
volt. Hogy a Jelenések könyvében a világ minden nemzetségé
ből álló új Isten~népéről van szó, azt jelzi a kapuk elosztása: A 
négy égtáj felől három-három kapu. 

"Majd én elintézem a dolgomat Istennel",- hányszor és hány 
vonatkozásban lehet ezt hallani! Csakhogy semmit nem intéz
hetek el az Úral, szóba sem áll másképp velem, csak mint az ő 
népének, az egyháznak tagjával, és ha életem az apostoli alapo
kon nyugszik: Ha hiszem az apostoli tanítást, és elfogadom pász
toraimul az apostolok utódait. 

3. "Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni" (Jn 14,23) 

Aki szereti Istent, és megtartja parancsait, annak azt ígérte 
Jézus, hogy Atyjával együtt benne fog lakni. Isten mindenütt 
jelen van, így nemcsak mellettem van, hanem bennem is. Függet
lenül attól, hogy szeretem vagy gyűlölöm őt. Ha tehát Jézus azt 
mondja, hogy hozzám jön, ez nem azt jelenti, hogy Isten eddig 
nem volt bennem de ezentúl bennem lesz, mert szeretem őt. Jé
zus nem is azt mondja, hogy "benne fogunk tartózkodni", hanem 
hogy "lakni" fog bennem az Atya és a Fiú és természetesen a 
Szentlélek is. Vagyis aki szereti Istent, abban különleges módon 
lesz jelen Isten. Ezt fejezi ki a lakni szó. Meghittebb, otthonosabb 
módon van jelen Isten az őt szeretők lelkében. 

Es jobb nem is Istent mondani, hanem Szentháromságot. Mert 
aki szereti az Urat, annak az isteni jelenléten túl azt adja meg, 
hogy "otthon" lesz nála, vagyis bekapcsolja saját életébe, ez pe
dig szentháromsági élet. 

Hogy ez tulajdonképpen mit jelent, arról keveset tudunk, azt 
is homályosan, és csak dadogva lehet beszélni róla. A legtöbb, 
amit megsejtünk, hogy Isten a saját gondolatait plántálja belénk, 
és saját szeretetét. A hit által nem mint kívülállók ismerjük meg 
Istent, hanem mint akik egyek Istennel. Nem Isten szavát hall
juk, hanem Isten gondolatait gondoljuk, mert Isten a saját Igéjét 
mondja ki bennünk. Ember emberhez soha ilyen közel nem ke
rülhet. Es a szeretetben is nem mi:nt kívülállók szeretjük Istent, 
hanem azzal a szeretettel, amellyel az Atya és Fiú szereti egy-
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mást a Szentlélekben. "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!" 
Ez csak a két szeretet hasonlóságát fejezi ki. De a kegyelemben 
valóban azzal aszeretettel szeretem Istent, amellyel Isten szereti 
önmagát, természetesen azért teremtmény módjára. 

Nagy titkok ezek. De mélyükre hatolni, ehhez nem nagy ész 
vagy tanultság kell, hanem nagy szeretet. 

4. "Eszetekbe juttat mindent" (Jn 14,26) 

úgy mondjuk, hogy a pap tanítja a híveket a predikációban. 
Ez igaz, de csak részben. A pap ugyanis el tudja mondani, meg 
tudja magyarázni Isten üzenetét, de megtanítani nem tudja rá az 
embereket. Nem azért mert nem jól tud predikálni, vagy mert a 
hívek nem elég értelmesek. A dolog lényegéhez tartozik, hogy 
nem tudja. 

Jobban megértjük ezt, ha arra gondolunk, hogy maga Jézus 
sem tudta megtanítani apostolait Isten titkaira. Ö maga mondta: 
"A Szentlélek majd megtanít titeket mindenre." Ezt három évi 
tanítás után mondta. Ha Jézus sem, akkor a pap meg különösen 
nem tud megtanítani senkit sem hitünk titkaira. 

Miért? Mert a pap szava cs,ak emberi szó, ha isteni dolgokról 
beszél is. A pap magyarázata csak emberi magyarázat. Hitünk 
igazságai pedig isteni igazságok. Emberi ésszel nemcsak átérteni, 
de még felfogni sem lehet őket. Ha valaki pontosan el tudja mon
dani, mit ismondott apredikáló pap, abból még nem következik, 
hogy tudja is, miről van szó igazában. Még akkor sem biztos, ha 
történetesen úgy érzi, hogy pontosan érti, világos előtte a gondo
latmenet. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a predikációt nem lehet 
megérteni. Hanem azt, hogy ha valaki igazán megérti, mit akart 
neki mondani Isten, az nem a pap okos magyarázatának, nem is 
a saját értelmének köszönhető, ha:nem a Szentléleknek. ő mű
ködött az illetőben, mert ő az, aki "megtanít mindenre". Könnyen 
lehet, hogy a hivők közül a leggyengébb észtehetségű többet ér
tett a predikációból, mint maga apredikáló pap. Tehát: úgy kell 
predikációt hallgatni, hogy a Szentlélek világosságára kell ala
pozni, és azt kell kérni. 

És még valami: A szamár az úszás hét módját ismeri, de ha 
vizet lát, valamennyit elfelejti. így vagyunk mi is a hitünkkeL 
Jól tudjuk, de eszünkbe sem jut, ha kellene. Ezen is segít a Szent
lélek "Eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek." Erre 
kell sokszor és buzgón kérnünk Jézus Lelkét. 
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ALDOZúCSÜTÖRTÖK 

I. SZENTíRAS 

I. OLVASMÁNY (ApCsell,-11): "Első könyvemben, kedves 
Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen 
addig a napig, amelyen azután, hogy utasítást adott a Szent
lélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. 
Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: 
negyven napon át ismételten megjelent előttük és beszélt 
nekik az Isten országáról. 
Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, 
hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya 
ígéretére, amelyről- úgymond- >>tőlem hallottatok: János 
csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélek
ben nyeritek el a keresztséget.« Az egybegyűltek erre meg
kérdezték: »Uram, mostanában állítod helyre Izrael orszá
gát?« »Nem tartozik rátok - felelte -, hogy ismerjétek az 
időpontokat és körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg sa
ját tetszése szerint. De mikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt 
nyertek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, meg egész Judeá
ban, és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.« Az
után, hogy ezeket mondta, szemük láttára fölemelkedeit és 
egy felhő elfedte tekintetük elől. Amint merőn nézték, ho
gyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük 
fehér ruhába öltözve és megszólította őket: »Galileai férfiak! 
Mit álltok itt égre emelt szemmel? Ez a Jézus, aki közületek 
az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára 
az égbe ment.«" 

Az olvasmányt követő 12. v.-ből kiderül, hogy a mennybeme
netel színhelye az Olajfák hegye volt. Itt a hegyen, és előzőleg 
már, ismételt találkozásaik alkalmávallelkükre kötötte Jézus az 
apostoloknak, hogy addig el ne menjenek Jeruzsálemből, amíg 
újjá nem születnek a Szentlélekből. A Szentlélek többféle szerepe 
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jut kifejezésre ebben a szakaszban. Valószínűleg úgy kell érte
nünk a szöveget, hogy nemcsak a megbízást adta Jézus apostolai
nak a Szentlélek általa, hanem kiválasztásuk is általa történt. Ez 
természetes is, ha meggondoljuk, hogy magát Jézust is a Szent
lélek kente fel messiási hivatalára a JordánnáL A Szentlélek ere
jében az apostolok valósággal új emberekké lesznek, ami szüksé
ges is, hiszen Isten országát akarják építeni. A Szentlélek kiára
dásának szükségességét nagyon jól érzékelteti szt. Lukács azzal, 
hogy leírja az apostolok kérdését: most állítod-e vissza Izrael or
szágát? János keresztsége nem volt képes arra, hogy valóban új 
embert formáljon belőlük. 

A továbbiakban a szöveg csak annyit mond, hogy Jézus fel
emelkedett, aztán felhő takarta el szemük elől. Ezzel a látvánnyal 
akarta apostolainak tudtára adni az úr, hogy érzékelhető jelen
léte megszűnik. Tulajdonképpen nem jelent ez lényeges válto
zást Jézus feltámadás utáni létmódjában. 

II. OLVASMÁNY (Ef 1,17-23): "Testvéreim, Urunk Jézus 
Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a böl
csesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. 
Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, mílyen 
reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fönsé
ges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhe
tetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét 
Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta 
s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, ha
talomnak, erőnek és uralomnak s minden néven nevezhető 
méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az 
eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az 
egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és a teljessége annak, 
aki mindenben mindent teljessé tesz." 

Krisztus sorsában megmutatkozik az, amit Isten nekünk is 
szán. Szentlelke erejében tudjuk hivő szemmel nézni Krisztus 
sorsában jövendő sorsunkat. Mivel Krisztus testének tagjai va
gyunk, természetes, hogy megdicsőülésének is részesei leszünk. 
Emberi gyengeségünk, elesettségünk nem szabad, hogy lehangol
jon bennünket. Üdvözülésünkben Isten irgalma és hatalma fog 
megdicsőülni. 
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kor meglátták, leborultak előtte. De voltak, akik kételkedtek. 
Jézus hozzájuk lépett s így szólt: "Én kaptam meg minden 
hatalmat az égen és a földön. Menjetek el tehát, tegyétek ta
nítványaimmá az összes népeket, kereszteljétek meg őket az 
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére. Tanítsátok őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És én vele
tek vagyok mindennap a világ végéig." 
B) (Mk 16,15-20): "A szent evangélium befejezése szt. Márk 
szerint. Az időben így szólt Jézus tanítványaihoz: "Menjetek 
el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki 
nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek 
fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken be
szélnek, kígyókat vehetnek kezükbe és ha valami mérget isz
nak, nem árt nekik, kezüket betegekre teszik és azok meg
gyógyulnak." 
Urunk Jézus, miután szálott hozzájuk, fölment a mennybe, 
elfoglalta helyét az Isten jobbján. Azok pedig elmentek, min
denütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munká
jukban és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta." 
C) (Lk 24,46-53): "A szent evangélium befejezése szt. Lu
kács szerint. Az időben így szólt Jézus tanítványaihoz: Meg
írták, hogy a Messiásnak szenvednie kell és harmadnap .fel 
kell támadnia a halálból. Nevében a bűnbánatot és a bűnbo
csánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. 
Ti tanúi vagytok ezeknek. Én pedig rátok árasztom Atyám 
ígéretét. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benne
teket a magasságból." 
Ezután kivezette őket Betániú közelébe és kezét felemelve 
megáldotta őket. Aldás közben megvált tőlük és f~lemelke
dett az égbe. Ok leborulva imádták, aztán nagy örömmel visz
szatértek Jeruzsálembe. Nem hagyták el a templomot, szün
telenül dicsőítették és áldották az Istent." 

Mielőtt Jézus mennybemenetelével megmutatná, hogy az egész 
világ ura, akinek minden alá van vetve, parancsot ad apostolai
nak, hogy az egész világon minden teremtménynek hirdessék az 
evangéliumot. Hiszen az egész világ az övé, életáldozata árán új 
jogcímen is sajátjának mondhatja. Elküldi apostolait, hogy is
mertessék meg személyét és művét, tanítását az egész világgal. 
Hiszen a'ki az új világnak tagja akar lenni, annak hinnie kell 
Krisztusban. A hit által az ember részesévé válik annak, ami 
Krisztussal történt és ami a világgal történik Krisztus erejében. 
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Krisztus világot átformáló ereje benne is hatékonnyá válik. A hi
vők életébeo csodajelek fognak mutatkozni, hogy minél köny
nyebben meggyőződhessenek a még nem hivők is arról, hogy va
lóban új erő birtokába jutottak azok, akik a hit által Krisztushoz 
csatlakoztak. 

A mennybement Jézus emberi természete szerint is elnyerte a 
legnagyobb méltóságot. Megengedi, hogy küzdjünk itt a földön 
ország,a terjedéséért, jóllehet nincs ránk szorulva. Nem mi ment
jük meg egyházát, hanem ő ment meg bennünket egyháza által. 
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II. TEOLÖGIA 

Jézus mennybemenetelének bibliai leírását olvasva, nem sza~ 
bad szem elől tévesztenünk, hogy túlnyomórészt jelképes kifeje
zésekkel van dolgunk. Amint a feltámadásnál, úgy itt is tisztáz
nunk kell a fogalmakat. 

A mennybemenetel tartalma 

Említettük már, hogy Jézus nem erre a világra támadt fel, ha
nem egy másik világra. Feltámadása óta az Atyánál volt. Amilyen 
természetességel érintkezünk egymással mi, emberek, ugyanolyan 
természetességgel volt a feltámadott Krisztus állandó és közvet
len kapcsolatban az Atyával. Jobban, teljesebben nem is lehetett 
már vele. Időnként azután megmutatta magát a tanítványoknak, 
hogy feltámadását ismételten bizonyítsa, és azért is, hogy az Is
ten országáról szóló tanítását kiegészítse. 

Ez az ország ekkor már valóságban létezett, s nem csupán ígé
ret volt. Eddig csak az istenország csiráit tárta az apostolok elé, 
most bevezette őket az ország titkaiba. Amikor az istenország tit
kait tárta fel apostolainak, akkor a saját új létformáját ismertet
te. Ű maga volt az oktatás tárgya. De ez az újonnan megvalósult 
ország kapcsolatban áll a földi istenországgal: a földön élő tanít
ványokat Krisztus tartja egybe és táplálja a kegyelem láthatat
lan csatornáin. 

Ebből a szempontból tekintve, a mennybemenet,el nem hozott 
újat. A feltámadt Krisztus helyzetében nem jelentett lényeges 
változást. Az apostolok sorsát és feladatát illetően azonban új 
mozzanat. Jézus maga is új vonásokkal ruházza fel ezt az ese
ményt. ű eddig mindig hirtelenül jelent meg és tűnt el feltáma
dása óta. Utolsó eltávozása eltért az eddigiektőL Nem hirtelenül 
hagyja ott őket, hanem lassan emelkedik egyre feljebb, míg egy 
felhő eltakarja őt a figyelő szemek elől. 

271 



A szimbólumok nyelve 

Amennybemenetellefolyása több szimbólumot is hordoz. Ezért 
nem szabad a szavaknál megrekednünk, vagy pláne mindent szó 
szerinti értelemben magyaráznunk, hanem be kell hatolnunk a ki
nyilatkoztatás igazi mondanivalójába. 

A felhő a zsidó felfogásban Isten jelenlétére utal. A zsidó né
pet a pusztai vándorlás idején felhő alakjában vezeti Isten. A szen
tek szentjében a frigyláda felett egy felhőcske lebegett, jelezve 
Isten jelenlétét. A táborhegyi színeváltozáskor is fényes felhőben 
mutatlwzott meg az Atya közelsége. Ez a közelség, ez az isteni je
lenlét :nem egyszerű jelenlét, hanem a személyes, oltalmazó, sze
rető jelenlét. Amennybemenetelnél a felhő azt mutatja, hogy az 
Atya várja, fogadja Fiát,- vagyis a megváltás műve valóban lét
rejött, beteljesült. 

Számtalanszor használjuk a kifejezést: megnyitotta amenny
ország kapuit. Ez a kijelentés félreértésekre adhat alkalmat. Azt 
sejteti, mintha kezdettől fogva léteznék egy olyan hely, amely a 
megdicsőült lelkek számára készült, de amit Isten eddig elzárva 
tartott az emberek elől. Amennyország valójában most jött létre, 
Jézus feltámadása után. Jézus Krisztus teremtette meg amenny
országot, mert ő tette lehetövé az Isten és a tér, idő határain túl
lépő ember közötti találkozást. Eljutni amennyországba tehát azt 
jelenti, mint egyesülni a feltámadt Jézussal, részesülni életéből és 
rajta keresztül találkozni Istennel. Ez az értelme a szent Márk 
evangéliumából (16,19) és a Hiszekegyből ismert szimbolikus ki
fejezésnek: Jézus az Isten jobbján ül. Az ő uralma az üdvösség, 
az ő hatalma nem parancsolgatás, földi értelemben vett uralko
dás, hanem üdvözítő hatalom. Krisztus országa a mennyország. 

Jézus felemelkedett a tanítványok körébő!, míg a felhő el nem 
takarta őt. A szentírás nem mondja, hogy Jézus még tovább emel
kedett, át az atmoszférán, egészen pZ égbe. Erre nem volt szük
ség. Értelmét veszti a kérdés: hol volt valójában? A válasz egy
szerűen: kívül a téren, helyhez nem kötve. A felfelé való távozás 
mégsem értelmetlen, hanem szimbolikus tartalma van. Amenny
országba vezető út "felfelé" tart, erökifejtéssel, a visszahúzó ten
denciák leküzdésével jár. 
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A fejlődés törvénye 

Az ember felfelé lendülése nem puszta pedagógiai követel
mény. Az ember lényébe írt törvény kívánja meg.Amodern bio
lógia ismert tétele, hogy az ember felfelé nyitott, vagyis dinami
kus, fejlődő lény, aki egyre feljebb tör. 

Az evolúció alaptörvényei közé tartozik, hogy időnként új mi
nőségek lépnek színre, és addig .alakulnak, amíg ismét egy más, 
egy újabb minőség születik meg belőlük. Ettől kezdve már az új 
minőség képviseli a fejlődés vezérágát, és hozza létre hosszú idők 
múltán .a még új abbat. A matéria az évmilliók során egyre össze
tettebb szerveződést produkált, míg végüllétrehozta az életet. Az 
élők gazdag változatai az összetettebb idegtevékenységre is képes 
idegrendszer irányába fejlődtek, míg végül fellobbant a szellem 
szikrája, s megjelent az ember. Az emberben már nem az ideg
rendszer, még kevésbé a szervezet tökéletesedik, hanem az új 
szerzemény: a szellem. A szervezet csak annyiban, amennyiben 
hozzájárul a szellem kibontakozásához. A szellem élesedik, vilá
gosodik, tökéletesedik. Egyre jobban irányítja az embert, vissza
szorítva az állati sikból megmaradt ferdeségeket. Azokat, amelyek 
a tudattal rendelkező ember szintjén a bűn formájában jelentkez
nek, vagy puszta gyarlóság néven tartjuk őket számon. A bűn 
kezdettől fogva a fejlődő ember mellé sngődött, és csaknem vég
zetes veszedelembe sodorta. Fennállt ,>'gyanis a szellemi, lelki 
fejlődés inverziójának lehetősége. A LCm megtorpantotta, sok te
kintetben visszafordította a szelLem tökéletesedését. Ú jabb terem
tő aktusra volt szükség. 

Jézus Krisztus elvilegkiküszöböltea visszafelé mutató törek
véseket, és ismét lehetőséget nyitott a lelki erők további kibon
tására. Az evolúció eddigi energiái elégtelennek bizonyultak. Egy 
újabb szellemi energia, a kegyelem vette át az irányítást. A bio
lógiai rend mellett már egy kegyelmi rend, egy természetfeletti 
irányulás is érvényesül. Az az eszmény, amely felé az evolúció 
hajtja az embert, Jézus személyében és tanításában van rögzítve. 
A legmagasabb emberi ideál Jézus Krisztus, éspedig nem a kor
társa!k által ismert "názáreti Jézus", hanem a megdicsőült Krisz
tus. 

A biológia megfigyelései arra mutatnak, hogy az evolúció a tu
datosság vonalán mérhető; a fejlődés fokai a mind tökéletesebb 
tudat megjelenését hozzák magukkal. A fejlődés tehát végső so
ron a test átlelkesítését célozza. A szellem olyan formán járja 
majd át szervezetünket, mint ahogy az élet járta át az anyagot. 
A biológia azonban csak a múltat és a jelent tudja regisztrálni, s 
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azokból fogalmazhatja meg következtetéseit a jövőre vonatkozó
an. Hogy azonban a jövő hogyan re1alizálódik, az:t a kinyilatkoz
tatás, s benne a megdicsőült Emberfia alakja adja meg. 

Az elmondottakat ki kell egészíteni azzal, hogy Jézus nem csu
pán célja a fejlődésnek, nemcsak egy eszmény, hanem a fejlődés
nek mozgatója is. Kegyelmi energiáival egyre eredményesebben 
járja át az egyeseket és a közösséget. Akik ennek nyomán feléje 
törnek, belenőnek Krisztusba, és rajta keresztül egyesü1nek Is
tennel. Az emberiség, mint a teremtett világ képviselője Krisztu
son keresztül jut el Istenhez. Az Egyház az a kristályosodási pont, 
ahol Krisztus kegyelmi rendje a legerőteljesebben érvényesül, és 
ahonnét az egész emberiségre árad. így az Egyház, a megdicsőült 
Krisztus titokzatos teste mármost lehetőséget jelent az Istennel 
való - egyelőre csak rejtett és tökéletlen - egyesülésre. 
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III. HOMÍLIA VAZLATOK 

l. "Alci a mennybe fölment" 

A Szűzanya háromszor búcsúzott Fiától. Először, mikor Názá
retből ment el. Másodszor, mikor az életből távozott, a Golgotán. 
Végül, mikor a mennybe ment. Az első két búcsú fájdalmas volt, 
a harmadik öröm. Igaz, hogy válni kellett, de egy anyának az a 
fontos, hogy gyermekének jó legyen. Ez a tudat, hogy Fia "jó 
helyre megy", enyhítette e szomorúságot, és még hozzáadott az 
örömhöz, hogy Jézusa helyet ment készíteni. 

Mária nemcsak vágyott oda, 'ahol Fia van, hanem készült is a 
találkozásra. Tudta, hogy az egy más világ. Ezért még buzgób
ban, mint eddig, a menny légkörét építgette maga körül. A tisz
taság, a jóság, a szeretet, a megbocsátás, a türelem, a békesség, a 
belső öröm lég1körét. 

Nemcsak Mária Szűzanyának készít helyet az úr. Neki minden
ki anyja, testvére, rokona, amint mondotta, 1a:ki az Atya akaratát 
cselekszi. Tehát valamennyiünknek készíti a helyet. Vágyat adj 
nekem, Uram, hogy akarjak ott lenni, ahol te vagy. És segíts, 
hogy bennem és !körülöttem lassankint kial,akuljon amenny lég
köre. Tragédia lenne, ha egészen és élvezhetetlenül idegen lenne 
számomra a menny. 

2. Melclcora a világ? 

Bénává lett udvari bolondjától kérdezte a !király: No, komám, 
mekkora a világ? Megfelelt: N em tudom, felségednek mekkora, 
de nekem cs,ak aklkora, mint ez az ágy. 

Nekem mekkora a világ? Egy lakás és munkahely csupán? 
Vagy egy faJu, város? Vagy tág látókörű vagyok, akit érdekel az 
egész világ som, vagy talán még a világűr is? 

A világ a valóságban még a világűr végtelenségénél is rragyobb. 
Van Isten világa is, amelyet tudomány fel nem fedezhet, le nem 
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írhat, meg nem mérhet. Technika szárnyán el nem érhető. Az em
ber azonban elérheti, ha nem is a tudományával. Mert Jézus hi
dat rnyitott oda, és elsőnek ő tette meg az utat, azon a csütörtöki 
napon, amelynek emlékezetét ma ünnepeljük. 

Jézus mennybeszállása a mién!k is. Mert Isten Jézust "az egész 
egyház fejévé tette: ez az ő teste." Mi a kegyelemben egyek va
gyunk Krisztussal. Valamiképpen már mi is ott vagyunk a 
mennyben. Mint az első holdutasok személyében tulajdonképpen 
az ember, mirnden ember lépett a hol dr a. 

A holdra elvben és talán gyakorlatban is eljuthat minden em
ber, mert ember. A mennybe is eljuthat minden ember, de nem 
azért mert ember. Hanem mert a kegyelem által összenőttünk 
Krisztussal, és így az emberit meghaladó szinten vagyunk, iste
niek vagyunk. A keresztelésünk óta Jézus henrnünk van és mi 
őbenne. Ezért vagyunk titokzatos módon mi is ott, ahol ő van, a 
mennyben. Es ha elérkezik életünk végkifejlete, és még mindig 
Jézusban vagyunk, és ő mibennünk, akkor egészen valóságosan 
és végérvényesen is elfoglaljuk az Isten világában nekünk készí
tett helyet. "Mílyen mérhetetlenül nagy a hatalma Istennek raj
tunk hívőkön!" Fel tud támasztani, hogy egész emberként vihes
sen a mennybe. 

"Urunk Jézus Krisztusnak Istene gyújtson lelketekben vílágos
ságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg bennete
ket, milyen gazdag az az örökség, amelY'et ő a szenteknek szánt." 
Bár megértenénk, és eszerint rendeznénk gondolatainkat és éle
tünket! Szentekké válnánk. Azzá kell válnunk. 

3. Égrenézők 

Az angyalnak tőlünk nem azt kellene kérdeznie, mit nézünk az 
égre, inkább azt, miért nézünk állandóan a földre. 

A földrenézök prototípusa Angliai Erzsébet. Azt mondta: Ha 
40 évig uralkodhatnék, odaadnám érte a mennyországot. Tovább 
uralkodott 40 esztendőnél. Haldokolva: Mindenemet még egy 
percnyi időért! A következő pillanatban halott volt. 

Az égrenézők prototípusa egy másik angol, Morus Tamás. Ha
lálra ítélték meggyőződéséért. Felesége, lánya kérlelték, enged
jen. Megkérdezte: Mit gondolsz, meddig élhetnék még?- Akár 
harminc évig is. - Es én ezért a bizonytalan harminc évért adjam 
el örökkévalóságomat? 

Az égrenéző élet már ebben az életben nagyon sokat ad. Az éle
tét szegénységben, kemény önmegtagadásban töltő Szent Klára 
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mondta haldokolva: Istenem, köszönöm, hogy teremtettél. -El 
tudja ezt mondani, mindennek végén, az, aki dúskált a bűnös örö
mökben? 

Victor Hugo: Légy, mint a madár, mely törékeny ágon 
Dalolgat vidoran, 
S mikor az ág reccsen, al~kor is dalol, mert 
Tudja, hogy szárnya van. 

4. Szüntelenül gondolj rá! 

Amennybement Krisztus azt mondta, azt akarja, hogy mi is 
ott legyünk, ahol ő Vian. Valóságosan csak az remélheti, hogy "ott" 
lesz, aki gondolatban, vágyban sokat van Jézusnál a mennyben 
már földi életében. 

A tét nagysága felmérhetetlen: V égné]küli boldogság vagy vég 
nélküli kín, megmásíthatatlanul. Ébren kell magamban tartanom 
a tudatot: Minden napom, sőt minden tettem újra és újra döntés 
erről a végső tétrőL 

Lehet félni a pokoltól, de még jobb sokat gondolni a mennyre. 
Minden, ami rossz, fájdalmas, tragikus, nehéz vagy kellemetlen, 
rá emlékeztethet: Odaát nem lesz. Minden, ami szép, jó, kellemes, 
örömet hozó, csak halvány árnyéka a mennyei boldogságnak. Az 
elvégzett munka öröme, a saját művemben való gyönyörködés, a 
családi élet szépségei, a jótett nyomán fakadó jóérzés, a lelkiisme
ret nyugodt békéje, mind apró előíze az Istennel való egyesülés 
boldogságának. 

5. A halál beérés legyen! 

Jézus a mai napon búcsúzott a földtől. Egyszer nekem is búcsúz
nom kell. Beszélnek szép halálról, és rendszerint a váratlan elai
vást értik rajta. Mert a legfőbb szempontjuk, hogy ne legyen szen
vedés. A szép halált azonban csak az képzelheti így, aki a földi 
élet végét végleges, teljes pusztulásnak tartja. 

A halál akkor szép, ha beérés. A szenteik halála ilyen. Ezért tart
juk örömünnepnek földről való távozásuk napját, és mennyei szü
letésnapnak mondjuk. (A pokol elvetélés, a tisztítótűz koraszülés: 
nem érett még egészen a mennyre, de azért "életképes".) Nekünk 
is szeuteikké kell válnunk. Ezt kívánja tőlünk Isten, és ezt kíván
ják az emberek is. A nem hivők és nem vallásosak is. Mert amit 
elvárnak tőlünik, az tulajdonképpen életszentség. De végered-
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ményben nem is az a helyes kifejezés, hogy szentekké kell vál
nunk. Mert a keresztségben mind szentek lettünk, a belénk ojtott 
isteni élet által. Feladatunk tehát az, hogy az életünk őrizze, és 
egyre méltóbbá legyen ehhez a szent mivolthoz. 

Most merre me gy az életem? A mennyei születés felé, vagy a 
végső elvetéltség felé? Nehéz erre válaszolni, mert az önelégül
tek könnyen becsapják magukat, az alázatosak pedig nem merik 
hinni, hogy alapjában véve haladnak Isten felé. De nem is a tény
megállapítás fontos, hanem az akarat. Érni akarok a menny szá-
mára, és ennek érdekében mindent meg is teszek. · 

A halál az élet mélypontjánaik látszik, végleges mélypontjának. 
A hit szemével mégis az élet csúcspontja. Legalábbis akkor, ha be
érés az Isten országa számára. 

6. A földön kell kezdeni 

Mit néztek az égre? A mennyre nem nézni kell, a men:nynek a 
légkörét le kell hozni a földre. 

A menny nem független és idegen a földi élettől. N em is úgy 
kell gondolni rá, mint amiért a földön kell tenni valamit, hogy 
mint jutalmat elrnyerjük. A mennyet tulajdoniképpen el kell kez
deni a földön. Csak abból a magbóllesz növény, .amelyik magban 
csírájában már megvan a növény. Csak az jut mennybe, akinek 
a lelkében, életvezetésében ott van amenny légköre. Vagyis aki
nek a belső világa és külső tevékenysége a mennyei értékek meg
v;alósítása. 

A menny önfeledt belemerülés Isten végtelen szépségébe, jó
ságába, tökéletességébe, békéjébe, örömébe. Az erre való vágyat 
és fogékonyságot kell bizonyítania életemnek. Hogy én akarom a 
tisztát, a jót, a szeretetet, a békét, a benső örömet. A menny örö
meit kell keresnem a földön is. Ilyenek: A tiszta lelkiismeret, az· 
irgalmas szív, a becsületes munka, a jóindulatú és készséges em
berszeretet, az önzetlenség, a hősiesség, a szép családi és közössé
gi élet. Ez mind egy-egy darab az elveszett paradicsomból, előíze 
a mennynek. 

Mindenki, amit megkezdett földi életében, azt folytatj,a az örök
kévalóságban. Aki pokollá tette mások életét, aki a bűnben égett, 
az folytatja a teljessé vált poklot. .A:ki Istent kereste, az őt kapja, 
szemtől szemben, a maga boldogító valóságában. 
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A) 

HúSVÉT 7. VASARNAPJA 

I. SZENTfRAS 

I. OLVASMANY (ApCsel 1,12-14): "Miután Jézus felment 
a mennybe, az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsá
lemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek az aposto
lok Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti 
terembe, ahol együtt szaktak lenni: Péter és János, Jakab és 
András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, 
a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy 
szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyok
kal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt." 

Vö. Ald. csüt. I. Olv. 

II. OLVASMANY (l Pét 4,13-16): "Szeretteim, örüljetek, 
hogy részetek lehet Krisztus szenvedésében, hogy kinyilvá
nulása napján majd ujjongva örülhessetek dicsőségének. 
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, 
mert a dicsőség Lelke vagyis az Isten Lelke lebeg fölöttetek. 
Senki közületek ne szenvedjen azért, hogy gyilkos vagy tol
vaj, gonosztevő vagy bújtogató. Ha pedig mint keresz'tény
nek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg az 
Istent ezzel a névvel." 

Vö. Húsv. 6. vas. A). 

Abból is dicsőség háramlik Jézus nevére, ha semmi vétket nem 
találhatnak bennünk, ami miatt a világi bíróság joggal elítélhet
ne, meg az is, ha Krisztus miatt ártatlanul üldöznek bennünket. 
Mindkettőt csak Isten erejében tudjuk megtenni, tehát Ö dicsőül 
meg általuk. 
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AZ EVANGELIUM (Jn 17,1-lla): "Az időben Jézus föl
emelte szemét az égre és így imádkozott. »Atyám, eljött az 
óra: dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. 
Hiszen te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy 
örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az 
örök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, 
és akit küldtél, Jézus Krisztust. En megdicsőítettelek téged 
a földön, befejeztem a munkát, melynek elvégzését rám
bíztad. Most tehát, Atyám, dicsőíts meg engem magadnál az
zal a dicsőséggel, mely enyém volt tenálad, mielőtt a világ 
lett. En a te nevedet kinyilatkoztattam az embereknek, aki
ket a világból nekem adtál. Tieid voltak, de nelcem adtad 
őket s ők a te tanításodat megtartották Most megismerték, 
hogy mindaz, amit nelcem adtál, tőled van, mert azt a taní
tást, melyet nekem adtál, én közöltem velük. űle pedig be
fogadták s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem és 
elhitték, hogy te küldöttél engem. En őértüle könyörgölel 
Nem a világért könyörgök, hanem azolcért, akiket nekem ad
tál, mert a tieid. Mindaz, ami az enyém, az a tied is, s ami 
tiéd, az enyém és én megdicsőültem bennük. En már nem va
gyok többé a világban, de ők a világban maradnak, én pedig 
hozzád megyek.«" 

Jézus életével megdicsőítette az Atyát. Az volt az eledele, hogy 
Atyja akaratát tegye. Halálát is belefoglalja, hiszen életének fel
áldozásával mintegy összefoglalja egész életén~k minden szolgá
latát, áldozatát. A szenvedés az Atya akarata folytán Jézus meg
dicsőülésének órája is lesz. 

Azután Jézus azokért imádkozik, akiket az Atya neki adott. 
Szükséges, hogy imádkozzék értük, hiszen áldozatos tanúskodó 
életre kell, hogy vállalkozzanak, hogy Jézus megdicsőüljön ben
nük. Pusztán az a tény, hogy a "világ"-ban maradnak, indokolja, 
hogy Jézus imádkozzék értük, hiszen istenellenes erő a világ és 
mindenkit megpróbál eltántorítani Istentől. 

Jézus értem is imádkozott, hogy legyen erőm részt venni szem
vedésében és tanúskodni kegyelme erejéről. Imájához a maga
mét is csatolnom kell. Állhatatosnak kelllenni az imában: maga
mért is, családomért is, szeretteimért is. Amint az apostolok is 
állhatatos imával készültek a Vigasztalónak fogadására, úgy kell 
nekem is kitárnarn szívemet az állhatatos imában, hogy minél 
bővebben töltsön el Isten ereje. 
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B) 

I. OLVASMÁNY (ApCsel 1,15-17+20a +20c-26): "Azok
ban a napokban a testvérek körében - mintegy százhúszan 
lehettek együtt - Pétér szólásra emelkedett. »Férfiak, test
vérek! Be kellett teljesednie az Irásnak, amelyet a Szentlé
lek Dávid szájával Judásról, azok vezetőjéről jövendölt, akik 
elfogták Jézust. Közénk tartozott, a mi szalgálatunk jutott 
neki is részül. Benne van ugyanis a zsoltárok könyvében: 
»Tisztségét kapja meg más.« Kell tehát, hogy azok közül, 
akik mindig velünk tartottak, amikor Urunk Jézus közöt
tünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől egészen amenny
bemenetele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék fel
támadásáról. Kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszab
básnak vagy más néven Jusztusznak is hívtak és Mátyást. 
Majd így imádkoztak: »Uram, te belelátsz mindenkinek a 
szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod, 
hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet 
Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jus
son.« Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a ti
zenegy apostolhoz sorolták." 

Lényeges szempont volt az apostolságra való jelölésnél, hogy 
olyan személy legyen, aki Jézus közvetlen közelében volt földi 
élete során, saját szemévellátta a feltámadt Krisztust, tehát sa
ját tapasztalataírói tud tanúskodni. Tanúskodásuk hitelesítésére 
készek voltak vérüket is ontani. - Mátyás nevének jelentése: 
Isten ajándéka. 

II. OLVASMÁNY (l Jn 4,11-16): "Szeretteim, ha az Isten 
így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Is
tent soha senki nem látta. Haszeretjük egymást, Isten ben
nünk marad és szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból is
merjük fel, hogy benne maradunk, ő pedig mibennünk, hogy 
Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk, hogy 
az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy 
Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Is
tenben. Megismertük a sze1·etetet, amelyet Isten oltott be
lénk és hittünk benne. Az Istenszeretet és aki kitart a szere
tetben, az az Istenben él, az Isten pedig benne." 
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Vö. Húsv. 6. vas. B). 

AZ EVANGf:LIUM (Jn 17,llb-19): "Az időben Jézus az ég
re tekintve így imádkozott: Sz en t Atyám, tartsd meg őket 
a te nevedben, melyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint 
mi. Amíg velük voltam, én őriztem meg őket a te nevedben, 
melyet nekem adtál. Megőriztem őket, más nem is veszett el 
közülük, csak a romlás fia, hogy beteljesedjék az .Irás. :&n 
most hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy 
az én örömöm teljesen az övék legyen. Én átadtam nekik a te 
tanításodat, a világ azonban gyűlölte őket, meTt nem a vi
lágból valók, mint ahogy én sem vagyok ebből a világból. 
Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosztól, hiszen nem a világból valók, mint 
ahogy én sem ebből a világból vagyok. Szenteld meg őket 
az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te küldöt
tél engem a világba, úgy küldöm én őket a világba. Én értük 
szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igaz
ságban." 

Vö. A) év. 

Jézus azt is kéri az Atyától, hogy szentelje meg apostolait az 
igazságban, azaz adjon nekik erőt a mindvégig való hűséghez, az 
akár, életük árán történő tanúskodáshoz is. Legyenek eggyek, 
amint az Atya és a Fiú is egy. Eppen ez 1esz egyik fontos felté
tele a tanúskodásna:k. Kapcsolódjunk Jézus imájához és kérjük 
Istent, segítse megvalósítani minél hamarabb a keresztények egy
ségét, szüntesse meg a szakadás botrányát. ú gy veszek részt a 
szentmisén, hogy óhajtom tiszta szívből az elszakadt testvérek
kel is az egységet. 

C) 
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I. OLVASMÁNY (ApCsel 7 ,55-60): L. Szt István első vért. 
ünn. 
IL OLVASMÁNY (Jel 22,12-14+16-17+20): "f:n János 
hallottam, amikor egy hang azt mondta nekem: Hamarosan 
eljövök, s velem lesz a jutalom, hogy mindenkinek megfizes
sek tettei szerint. Én vagyok az alfa és ómega, az első és 
utolsó, a kezdet és a vég. Boldog, aki megmossa ruháját (a 
Bárány vérében). Joga lesz az élet fájához és a kapukon át 
bemegy a városba. 



»Én Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban ta
núsítsák ezeket. En vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes 
hajnalcsillag.« 
A lélek és a menyasszony hív: "Jöjj el!« Aki hallja, hívjon: 
"Jöjj el!« Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, 
ingyen igyék. 
Aki mindezt tanúsítja, kijelenti: »Igen, hamarosan eljövök. 
Amen.« Jöjj el, Uram Jézus!" 

Vö. Húsv. 4. vas. C); 5. vas. C). 

Jézus kijelenti, hogy az angyal mindezeket az ő megbízásából 
mondta el. Amikor tehát az egyházakban felolvassák a könyvet, 
a hívek Jézus üzenetét hallgatják. Önmagát Dávid gyökerének és 
sarj ának nevezi: benne valósul t meg a Dávidnak ígért örök király
ság. Hajnalcsillagnak is nevezi magát, hiszen feltűnése jelzi az 
üdvösség napjának, korszakának kezdetét. 

Az egyház hívja Jézust szot'ongattatásaiban, hogy kegyelmével 
legyen segítségére, és bizakodva tekint második eljövetele felé 
is. 

AZ EVANGELIUM (Jn 17,20-26): "Az időben Jézus az égre 
tekintve így imádkozott: >>Szent Atyám, nemcsak értük, 
apostolaimért könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra 
hinni fognak bennem. Legyenek ők mindnyájan egy, mint 
te Atyám, bennem és én tebenned, úgy ők is egy legyenek 
bennünk s így elhiggye a világ, hogy te küldöttél engem. Én 
átadtam nekik a dicsőséget, melyet nekem adtál, hogy egy 
legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük és te énbennem 
- hogy így tökéletesen egy legyenek. lgy ismeri meg a vi
lág, hogy te küldtél engem s hogy szereted őket, amint sze
rettél engem. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, 
ott legyenek velem, ahol én is vagyok; hogy lássák az én di
csőségemet, melyet nekem adtál, mert szerettél engem a vi
lág teremtése előtt. Igazságos Atyám! A világ nem ismert 
meg téged, én azonban ismerlek téged, ők pedig megismer
ték, hogy te küldöttél engem. En megismertettem velük a 
te nevedet s ezután is megismertetem, hogy a szeretet, 
amellyel engem szerettél, bennük legyen és én őbennük.••" 

Vö. B) év. 
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Az Atya és Fiú közötti egységnek kell megnyilvánulnia a hívek 
életében is. Ehhez az is szükséges, hogy a szeretet, melyet a Fiú 
az Atyától kapott, és ame1yet tovább adott egyházának, mindvé
gig megmaradjon és erősödjön az egyházban. 

Ha megmaradunk az egyház kegyelmi közösségében, akkor 
bennünk is élő, ható valóság lesz Krisztus szeretete, mellyel egy
házát szereti. Ez a szeretet képes igazán életet fakasztani, az örök 
életet gazdagítani. Ez aszeretet éri el végső kiteljesedését Krisz
tus második eljövetelekor, amikor örökre egymásé lesz Krisztus 
és szeplőtelen jegyese. Erre vonatkozólag is mondjuk: Jöjj el, 
Uram Jézus! 
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II. TEOLúGIA 

Közismert az Egyház fogalmának megváltozása, helyesebben: 
gazdagodása a II. Vatikáni Zsinat következtében. Ennek a telje
sebb látásmódnak más hitigazságokra is kisugárzik a fénye, így 
érdemes ilyen vonatkozásban is figyelembe venni a megújult 
Egyház-fogalmat. 

Az új Jeruzsálem előképe 

A mennyországról vajmi keveset tudunk. Az emberi képzelet 
ugyan kiszínezte a kinyilatkoztatás gyér adatait, és a legendák, 
népmesék, vagy imádságok a szerzők gondolatvilágának megfe
lelően ruházták fel gyönyörűségekkel a mennyek országát. Mind
ezek azonban üres hasonlatok. Az elmélyült teológiai gondolkodás 
inkább a lélek vágyainak beteljesülésében kereste a mennyország 
lényegének megragadását. Ez ugyan reálisabb alapon mozgott, 
mint a fantázia terméke, de nem tudott mit kezdeni azzal a kér
déssel, hogy mit is fog az ember egy örökkévalóságon át csinál
ni? 

Amennyország titkából valamit elárul az Egyház titka, ha azt 
nem jogi szabályokban, intézmérryekben tekintjük, hanem a zsi
nati tanítás fényében. "Magasságbeli Jeruzsálemnek és anyánk
nak is hívják az Egyházat (Gal 4,26, vö. Jel12,17), leírják a szep
lőtelen Bárány szeplőtelen jegyesének (Jel19,7; 21,2 és 9; 22,17), 
akit Krisztus szeretett és föláldozta magát érte, hogy megszentel
je (Ef 5,26); fölbonthatatlan szövetséggel vette magához és szün
telenül táplálja és gondozza (Ef 5,29), azt akarja, hogy tisztára 
mosva tartozzék Ohozzá, és szeretetben meg hűségben legyen alá
rendelve (vö. Ef 5,24). Végül örökre elhalmozva mennyei javak
kal, hogy fölfoghassuk az Isten és Krisztus irántunk való szere
tetét, amely minden ismeretet fölülmúl (vö. Ef 3,19). Amíg pedig 

285 



e földön- az úrtól távol- vándorlként él és az odafentvalókat 
!kei'esi és ezekre figyel; oda, ahol Krisztus az Isten jobbján ül; és 
ahol az Egyház élete el van rejtve Krisztussal Istenben, amíg 
Vőlegényével együtt meg nem jelenik dicsőségben (vö. Kol 3,1-
4)" (Hittani rendelkezés az Egyházról. 6. pont.) 

Amennyország előképe az Egyház, az Egyház pedig nem a ki
váltságosok gyülekezete, akiket Isten els,zórakoztat. A visio beati
fica kihangsúlyozásával sokszor olyanféle értelmet adtunk a 
mennynek, mintha valamiféle moziterem lenne, ahol boldogan 
nézegetjük Istent. A mennyország a boldogság hona, de ezt a 
boldogságot földi módra inkább jutalomosztásnak képzeltük Az 
Egyház titka mást árul el nekünk a mennyről. Az Egyház az a 
"hely", ahol R:dsztus kegyelmi hatását kifejti, ahol a Szentlélek 
működik. :Es tudjuk, hogy nemcsak a pápában, a püspökökben 
vagy a papokban működik a Szentlélek, hanem az egész Isten né
pében. Most persze ez a működés korlátozott, tökéletlen. A 
mennyország az a "hely", ahol a Szentlélek működése tökéletessé 
lesz. A mennyország nem csendes nézelődés, hanem Krisztus ke
gyelmének és aktivitásának kiteljesedése bennünk. Ezért nem 
válik unalmassá a mennyország, mert nem egy szűk emberi szel
lem pmgramját és szórakozását kell egy örökkévalóságon át is
mételni, hanem a végtelen Isten gondoJatai zúgnak bennünk, és 
ragadjá!k tevékenységünket magukkal. 

Az egység törvénye 

Amennyországnak puszta szerrJélődésként való felfogása azért 
sem helyes, mert ebben az elképzelésben az üdvösség Isten és 
minden egyes lélek magánügye. Ebből a szempontból is hasonlít 
az így tekintett menny a moziteremhez, me:rt ott a nézők ugyan 
mindnyájan szórakoznak, de egymással nincs különösebb kap
csolatuk. Istenamennyországot osaládi háznak gondolta el, sen
nek megfelelően az egység, a közösség lényeges elem. 

Az Egyházban az egység nem okosság, hasznosság kérdése. Nem 
arról van szó, hogy egységben szebben megférünk egymással, 
m~ntha széthúzás lenne. Az egység az Egyháznak léttörvénye, 
olyalllll.yira, hogy nemcsak a gyakorlatban, hanem az Egyház 
szemléletében sem szabad megfeledkeznünk erről. Amint az em
beri testet sem értjük meg, ha csak egy részletét vizsgáljuk, sőt 
még arról a részletről sem kapunk teljes képet, ha az egésztől el
különítve tekintjük, ugyanúgy az Egyházról is csak teljessége 
szerint alkothatunk reális ítéletet. "Ismét szükség van az Egész-
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nek egészséges felértékelésére. A liturgia összessége az Egyház 
ünnepsége, melyben Krisztus a mi üdvösségünket műveli. A ke
resztények erkölcsi életének és gondolik!odásálnak egészét táplálja 
az Egyház igazságával. Mind.enütt az egész Egyház van munká
ban, éspedig teljes életével. El kell ismernünk a tevékenységek
nek ezt a szocializálását, melyek által az üdvösség a miénk lesz. A 
lelkipásztorkodásban az egyes meghatározott aktusokon és Ikülön
leges mozzanatokon túlmenően az egész egyházi élet az az eszköz 
és miliő, amelyben Krisztus hatását kifejti. Vissza kell nyernünk 
érzékünket az egyház közvetítő szerepének teljessége iránt, ami 
elvezet oda, hogy magát az Egyházat igazi dimenzióiban meglát
hassuk. 

Ez különben megmenthet min:ket egy bizonyos elcsüggedéstől, 
ha mi egyik-másik egyedi aktusnak: egy prédikációnak, gyónás
nak vagy akár áldozásnak csekély eredményét állapítjuk meg. 
Az egész, a teljes Egyház hatékony." (Yves Congar: Kirche heu
te. 33-34. o.) 

Anyaszentegyház 

Az is a zsinati teológia vívmánya volt, hogy az Egyház feladta 
a "paternalizmust", vagyis a gyáinkadást a világi intézmények és 
áramlatok felett, valamint a klérus gyámkodását a hívek felett. 
Éppen ezért felvethető a kérdés: nem idejétmúlt dolog-e az Egy
házat valamiképpen Anyának nevezni? 

Kétségtelen, hogy az Anyaszentegyház kifejezés ezt az értelmet 
is hordozta. Éppen ezért minden további nélkül nem ajánlatos 
használni ezt a szót, de annál inkább ajánlatos ennek a szónak 
másik értelmét a híveknek megmagyarázni. Az anya ugyanis nem 
azonos az óvónőveL Amikor a szentatyák az Egyházat anyának 
nevezték, akkor az életadással hozták kapcsolatba ezt a fogalmat. 
Az anya az új élet fakasztója, ő hordozza magában az új élet csí
ráját. Az anyának képessége van új élet fakasztására, és éppen 
ezért hivatása is van erre. Amikor az Egyházat anyának nevez
zük, és hivatásának tekintjük az élet továbbadását, akkor nem ar
ról van szó, hogy az új tagokat, az új keresztényeket az Egyház 
gyermekeivé tegye. A missziók munkájában sokszor kísértett ez 
a gondolat (de máshol is érezhető volt). A hitetlenségből, pogány
ságból vagy bűnből megtérteket úgy tekintették, mint gyerme
keket, akik megtérésük fejében életük végéig hálás szeretettel 
övezik anyjukat. 

A valóságban másképp kell tekintenünk az anyaságot. A ter-
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mészetes vonalon sem az az életadás célja, hogy gyermekek, ha
nem hogy emberek szülessenek. Igaz, hogy az újszülött emberek 
először gyermekek, de nem maradhatnak meg örökké gyermek
nek, hanem emberekké kell lenniük, hogy ők is továbbadhassák 
az életet utódaiknak. 

Ugyanez a helyzet az Egyház anyaságánál is. Az Egyháznak 
nem a gyermekség, hanem az anyaság kegyelmében kell részesí
tenie a kívülállókat. Az Egyháznak önmagát kell reprodukálnia, 
nem pedig a kiskorúakat, torzszülötteket 
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III. HOMÍLIA V AZLATOK 

A) 

l. Imádságos Lélek-várás 

Az apostolok Jézus mennybemenetele után egyedül maradtak, 
maroknyi Jézus-hivő a nem hivő tenget~ben. Egy kicsit mi is ha
sonló helyzetben vagyunk. 

Kétféle embertípus élt az apostolok korában. Voltak kimondott 
ellenségei Jézusnak, és voltak olyanok, akik egyáltalán nem tö
rődtek az egész üggyel. Az előbbieikkel kapcsolatban még érez
hették az apostolok, hogy neki:k van igazuk. Ök ismerték Jézust, 
és tudták, hogy ő nem csaló, nem háborodott, és nem az ördög
gel cimborál. Inkább jelentett kísértést a nagyobb tömeg, a nem
törődömök. Az apostolok legnagyobb kisértése ez lehetett: Mit 
törjük magunkat, menjünk haza a hálóhoz, a pénzváltó asztal
hoz, a családhoz. Mások sem törődnek Jézussal, mi miért csinál
junk problémát belőle? 

Ugyanígy van ma is. A legnagyobb kísértést a közömbös töme
gek jelentenek számunkra. A megkeresztelt ember sok, de az iga
zán keresztény életet élő nagyon kevés. És bennünket is állan
dóan húz valami a "címzetes" keresztények táborába. Meg kell 
mondanunk, ezzel a kárhozat felé. 

A veszély nagy és nekünk sem lehet más reményünk, csak ami 
az apostoloké volt, a Szentlélek. Csak Isten adhatja meg nekünk 
azt a hitet, amely eléggé biztos, eléggé élő ahhoz, hogy rátegyük 
az életünket. És csak Isten adhatja azt a bátor erőt, amely szembe 
mer és tud szállni emberi gyengeségeink bűnös vágyaival, a köz
hangulattal, a nemtörődöm langyosság sodró árjával. 

Az apostolok kitárták a szívük ajtaját a Szentlélek kegyelmi 
fuvallata számára. Ez a kitárás az ima. Imádkozva várták és es
dették Jézus Lelkét. Nekünk is ezt kell tennünk. Aki imádkozik, 
és jól imádkozik, vagyis mindenek felett a Lelket kéri, az meg
menekült. Sok minden fontos van az életben, de a legfontosabb 
az ima. A sok és jó ima vitorlakifeszítés, hogy a Szentlélek fuval
ma Atyánk felé repíthessen, vagy legalább sodorhasson bennün-

19 Igehirdetés és liturgia II. 289 



ket. Aki esdve kinyitja szívét, azt más, új emberré teszi a Szent
lélek. 

Ha nem imádkozunk, akkor a nagycsütörtöki apostolokhoz fo
gunk hasonlítani, akik aludtak ima helyett, de a döntő pillanat
ban el is hagyták Jézust. Ha imádkozunk, az áldozócsütörtök utá
ni apostolok lelkületével, bennünket is megment a Lélek. 

2. Péter írta ezt? 

"Szeretteim, ne lepődjetek meg, ehelyett inkább örüljetek, hogy 
részetek lehet Krisztus szenvedéseiben." (l Pét 4,12-13) Az a 
Péter írta ezt, aki Jézust mindenképpen vissza akarta tartani a 
szenvedéstől, és ezzel az úr számára "Sátán" lett, és aki maga 
még Jézus megtagadása árán is me nekült a szenvedéstől. Sokszor 
előfordul, hogy valaki vizet prédikál és bort iszik. Péter apostol
nál nem így volt. Ö, mire ezt a levelet írta, ezekkel a szavakkal 
már átalakult. A pünkösdi Lélek csinált belőle új, bátor, minden 
szenvedést örömmel vállaló embert. Örvendezett, mikor Jézusért 
megves.szőzték, és hálás örömmel fogadta a vértainúhalált, mi
után nagyon sokat szenvedett testileg és lelkileg Jézusért. 

Szenvedés nélkül nincs keresztény élet. Vállalnunk kell .Jézus 
keresztjének ránkeső részét. Tehát vállalnunk kellminden szen
vedést, amit feladataink, betegségeink, a sors testi és lelki csa
pásai és emberi bál!ltások mérnek ránk. És Krisztussal együtt ke
resztre kell feszítenünk magunkban a bűnt. A szenvedés a szere
tet legnagyobb, és talán egyetlen egészen hiteles bizonyítója. 
Mert a jótékonyság, a gyengédség, a segítőkészség mélyén min
dig ott lehet a "nekem jó", az ösztönök kielégülése, a pillanatnyi 
felbuzdulás. Az elvállalt, önként magunkra vett szenvedés szín
tiszta bizonyítéka az istenszeretetnek is, a felebaráti szeretetnek 
is. Csak az lehet biztos abban, hogy szereti Istenét és csak az lehet 
biztos benne, hogy szeretete őszinte, önzetlen az emberek iránt, 
aki hajlandó megszenvedni azért a szeretetért. Márpedig nekünk 
a szeretetben biztosra kell mennünk, mert ez az egyedül érvényes 
belépőjegy a mennybe, a hitből fakadó szeretet. 

Szeretet nincs bátorság nélkül, mert nincs szenvedés nélkül. 
A házastársaknak szenvedniök kell egymásért és sokszor egymás
tól, aszülőknek szenvedniök kell gyermekeikért és gyermekeik
től, sokszor kell szenvednünk Istenért, vagy elfogadni a szenve
dést Istenünk kezéből. Pecsét nélkül nem jó az írás. A szeretet 
bizonyító pecsétje a szeretet. 

Valamennyien félünk a szenvedéstől, valamennyien gyengék 
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vagyunk, akárcsak Péter. De valamennyien lehetünk a szeretet 
hősei, a Lélek erejében. A Lélek kegyelmi szele vihet csak a Vég
telen Szeretet keblére. De a szélhez vitorla is kell. Feszítsük ki 
hát az ima és a jóakaratú készség vitorláit! 

3. "Az pedig az örök élet ... " (l Jn. 17,3) 

Barátságok, házasságok felbomlásának oka legtöbbször nagyon 
röviden megfogalmazható: Kiismerték egymást. Boldog házas
ság titka: Minél jobban megismertem, annál jobban megszeret
tem. A legnagyobb és örökre sz ó ló boldogság ember számára: 
Megismerni Jézust, megismerni Istent. A menny boldogsága is ez 
lesz, Istent színről színre megismerni. 

Jézust és Atyját megismerni nem egyszerű és nem könnyű do
log. Csupán hallomás vagy olvasás révén nem lehet. Mint embert 
sem lehet megismerni úgy, hogy csak "mesélnek róla". Megis
merni csak "lakva" lehet. Jézussal is így van, csak az ismerheti 
meg, aki együtt él vele. 

Mit kell tennem? A Szentlelket állandóan kérve igyekeznem 
kell megérteni és magamévá tenni Jézus gondolatait. A világot és 
benne mindent Jézus szemével kell néznem. Vágyaimat, érzelmei
met, akaratomat, megint csak Jézus Lelkét állandóan kérve, igye
kez.nem kell hozzáigazítani Jézuséihoz. Élnern kell az ő életét, 
újra és újra fel kell keltenem magamban azt a tudatot, hogy ő 
akar általam és bennem cselekedni, beszélni, érezni. Mit akar 
most tenni általam, bennem, erre kell gondolnom. Keresem az 
együttlétet vele az imában, a szentségek vételében, a szentmise
áldozatban, a hívek közösségében. 

A menny boldogsága az lesz, hogy közvetlenül ismerem meg 
Istenemet. És annál boldogabb lesz a menny, minél többet tudok 
majd f,elfogni a magát színről-színre mutató Istenből. Ez pedig 
attól függ, mennyire "tágult" a lelkem a földi istenismerés által, 
melynek egyetlen módja van, a szeretet. 

B) 

1. Az egyház folytatja 

Mátyás apostol választása mindennél világosabban mutatja, 
hogy az egyház teljesíteni akarta Jézus parancsát, hogy folytassa 
az ő művét. A Mermybement életét az egyház folytatja a világ vé
gezetéig. Imádkozik és imádkozni tanít. Vígasztal, bűnöket bo-
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csát, kibékít Istennel. Szereti a szegényeket, elesetteket, bűnösö
ket, gyermekeket. Hirdeti a szeretetet, a békét, a megbocsátást, 
a jóságot. Aki rábízza magát, nem jár sötétségben. 

Közben járja Jézus keresztútját. Nem értik, félreismerik, vi
tatkoznak vele, meg akarják fogni beszédében, saját hívei meg
tagadják, elárulják, elhagyják, leköpdösik. Kiegészíti Jézus szen
vedéseit. 

De Krisztussal diadalmaskodik. Nem teheti tönkre ezernyi el
lensége, de hitvány pápái, papjai és hívei sem. 

Aki az egyházra hallgat, Jézusra hallgat. Aki együtt él az egy
házzal, az Jézus életét éli, és Jézus Lelke lakik benne. Aki vállal
ja az egyház keresztútját, az Jézussal diadalmaskodik. 

2. "Ha az lsten így szeretett minket ... "(Jn. 4,11) 

Istenszeretetének sok bizonysága van. A két legnagyobbat em
líti Szent János apostol: Az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözí
tőjéül", és "Lelkéből adott nekünk". 

A szeretetre válaszolni kell, Isten szeretetére elsősorban. Buz
dít is bennünket erre János apostol. De buzdításának logikája 
meglepő. Nem azt mondja, hogy szeressük viszont Istent. Ha
nem: "Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is sze
retnünk kell egymást." Első pillanatban talán nem látjuk itt a lo
gikát. Pedig megvan, méghozzá több értelemben is. 

Ha ennyire szeret bennünket Isten, akkor van bennünk szeret
nivaló. Isten ugyanis nem szerethet mást, csak jót és szeretetre
méltót. Ha nem látjuk meg egymásban, minden emberben a sze
retetreméltót, akkor nincs bennünk igazság, nincs bennünk Isten 
Szentlelke. Teljesen hamis vágán.yra állt, aki nagy vallásosságá
ban meggyűlöli a "bűnös emberiséget", a "bűnösöket", és magába 
zárkózik. Ugyanígy rossz úton jár, aki az erkölcs nevében lenéz, 
megvet, gyűlöl bárkit. Isten szereti a "bűnösöket" is, nem "mégis" 
és "ennek ellenére", hanem mert van bennük mit szeretni. 

De más s:z;empontból is logikus az Apostol gondolatmenete. Ha 
Istenszeret, viszont kell szeretnem. A kölcsönös szeretet azonban 
feltétlenül magával hozza, meg is kívánja az összehangolódást. 
Ha Istennel kerülök szeretetviszonyba, természetesen nekem kell 
őhozzá hangolódnom. Csak az ostoba kívánja, hogy Isten vegye át 
egyesekkel sz,emben az ő gyűlölködő, bosszúálló érzelmeit. Isten 
iránti szeretetem megköveteli, hogy átvegyem, magamévá te
gyem Isten gondolatait, érzelmeit, akaratát. Az embereket szeret
ve Isten lelkületét veszem át, így bizonyítva istenszeretetemet. 
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Ogy is meg lehet közelíteni a dolgot, hogy az embereket szeret
ve végeredményben Istent szeretem. Mert mindaz, ami az em
berben szeretetreméltó, nemcsak Istentől van (a teremtés, meg
váltás és megszentelés révén), hanem minden szeretetreméltóság 
Isten tökéletességéneik visszfénye is. "Istent soha senki nem lát
ta." De haszeretem az embereket, Isten tökéletességének felcsil
lámló visszfényeit szeretem. Ha észreveszem mindazt, ami szere
tetreméltó az emberekben, akkor ez megtanít arra, hogy legalább 
megsejtsem, milyen végtelenü! szeretetreméltó Isten. 

"Az Istenszeretet, és aki kitart a szeretetben, az az lstenben él, 
az Isten pedig benne." 

3. "Hogy az én örömöm teljesen az övék legyen" (Jn 17,13) 

Jézus azt ígérte, hogy ha a fáradtak, az élet terheit cipelők hoz
zá mennek, felüdíti őket, és nála nyugalmat talál lelkünk. Egész 
megváltói élete arra irányult, most is ez az akarata, hogy örömünk 
teljes legyen. Ennek igazságát tapasztalták a szentek. 

Pál apostolnak bőséges volt az öröme minden szorongattatása 
ellenére. Ha szomorú is volt, akkor is örvendezett. Semmije sem 
volt, mégis úgy érezte, hogy mindene megvan. 

Szent Ágoston: "Megízleltelek, Uram, és most éhezve és szom
jazva kívánlak. Kezed megérintett engem, és most égek a vágy
tól a te békességed után. Istent csak egy kicsit megérinteni szí
vünkkel, nagy boldogság." 

Nagy Szent Teréz: "Az, amit Isten a lélekben végbevisz, felül
múlja a föld minden örömét, minden gyönyörét, minden boldog
ságát. A földi örömök bizonyos értelemben csak a test felszínét 
érintik, Isten örömei egészen a velőkig hatolnak. Ez az öröm való
ban úgy elfeledtet minden mást, hogy semmi másról nem akar 
tudni, és semmi másról nem akar beszélni, mint egyedül a benne 
lakozó örömről." 

Ha jó úton járök Isten országában, éreznem kell legalább va
lami parányi t abból, amit Jézus ígért, amit Pál, Agoston, Teréz 
és sokan mások tapasztaltak. Ha semmit nem éreztem még ebből, 
valami komoly hiba lehet vallásosságommaL Túl sok még ben
nem, ami lehetetlenné teszi élveznem Jézust. Vagyis túl sok még 
bennem az önzés, az érzékiség, a kevélység, a kapzsiság és igen
csak kevés bennem az isten- és emberszeretet. 

Aki nem ízlelte meg a földön a Szentlélek örömét, nem ízlelheti 
meg a mennyben a Szentháromsá:g boldogságát. 
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C) 

l. A Vigasztaló 

Szent Istváln vértanúhalálából megsejtjük, hogy a Szentlélek 
valóban Vigasztaló. Vigasztalásra mindenkinek szüksége van, és 
mindenki megkaphatja a Szentlélektől. 

Testi szenvedésben megadja a Lélek, hogy tudjak a szenvedés 
okozójának megbocsátani, a megbántáson felülemelkedni, a kien
gesztelődés útját áldozatok árán is keresni, indulataimon ural
kodni. Ez nyújt vigaszt, nem a bosszú, a panasz és az átok. 

A rossz lelkiismeret okozta szorongásból is kiutat találok, ha 
a Sz;entlélekve bízom magam. Nem lenne vigasztalás a kimagya
rázó önigazolgatás, a hamis örunegnyugtatás, az elfásulás, a 
"majd"-ra hagyatkozás. Vigaszt csak ebben találhatok: A Szent
lélek kegyelmével felállok, és Atyámhoz megyek. 

A sikertelenségekben is vigasztal a Lélek. Megérteti, hogy a 
jószándék a lényeges, nem az eredmény. fgy megóv a csüggedés
től, és igazi távlatot ad, vele új lendületet. 

Hiba lenne, ha betegségemben és akarnám előírni az orvosnak, 
hogyan és mivel kezeljen. Végzetes hiba, ha a Vigasztalónak 
akarnám előírni, hogyan és mivel vigasztaljon. Nem az az igaz 
vigasztalás, amely pillanatnyilag jólesne, hanem amely közelebb 
visz Istenhez. Erről pedig a Lélek mégis többet tud. Hívom, ké
rem, és átadom magam a Szentléleknek. 

2. Mindenkinek kívánsága szerint 

"Aki kívánja az élet vizét, ingyen igyék." (Jel 22, 7) Mindenki 
azt kapja Istentől, amit kíván. Aki az élet vizét kívánja, megkap
ja. Aki a pocsolyák vizére áhítozik, azt kapja. Aki a mennyet kí
vánja, övé lesz. Aki a poklot, az oda kerül. 

Kívánja valaki a poklot? Kifejezetten nem. De olyasmiket so
kan kívánnak, amikben már benne van a pokol. Amiben nincs 
Isten, az a pokol. Csak sokan túl későn jönnek rá erre. 

A halál pillanatában mindenki megkapja, amit élete végered
ményeképpen kívánt. Természetesen mindenki azt kívánja, ami 
jó, ami kellemes, ami örömet és boldogságot hozó. Csakhogy van, 
aki ezt "jó helyen" keresi, és van, akit félrevezet a Gonosz káprá
zata. A boldogságot csak az hozza, amiben benne van az isteni. 
Amiben nincs, annak öröme csak káprázat, és mihelyt ez elmúlt, 
előtűnik a pokol. Egy és ugyanaz a dolog is tartalmazhatja az is-
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tenit is, az ördögi t is, attól függ, mit keresek benne. A borra gon
doljak, vagy a szerelemre. De gondolhatok bármire. Aki a világ
ból a tisztát, becsületest kívánja, az az istenit kívánja, és az Istent 
kapja. Aki a világból az öncélú gyönyört akarja, nem baj, ha az 
tisztátalan, önző, becstelen, az a sátánit kívánja, és meg is kapja, 
csak álarc nélkül. 

Végeredményben azon dől el boldogságom vagy boldogtalansá
gom, örök sorsom, hogy Istent kerestem-e, vagy önmagamat. Az 
Istent keresőknek minden javára szolgál, még a kín is. Aki önma
gát keresi, az elzárja magát Istentől, beszűkül, és csak önmagát 
találja, kapja. De önmaga senkinek sem elég a boldogsághoz. 
Önző önmagammal maradni egy örökkévalóságra, ez a kárhozat, 
a végső magányosság, a végső reménytelenség, a végső céltalan
ság. 

A Szentlélek tanítson meg arra, mi az isteni a földi dolgokban, 
a Szentlélek adja meg, hogy csak azt óhajtsam, akarjam. 

3. "Hamarosan eljövök, hogy mindenkinek megfizessek 
tettei szerint." {J el 22, 12) 

Az ember valódi értéke nem függ a születésétől, külső megjele
nésétől, vagyonától, testi és szellemi képességeitől, adottságaitól, 
pozíciójától, még az emberek nagyrabecsülésétől sem. Az ember 
értéke tetteitől függ. Nem tetteinek világraszóló jelootőségétől, 
hanem hogy tetteit Istenben művelte-e. 

Nemcsak valódi értékünk függ tetteinktől, hanem végső bol
dogságunk is. Ezért sohasem az a lényeg, hogy mit kapok az élet
től, hogyan alakul sorsom, milyen a szerencsém. Mindenki tettei 
által lesz boldog vagy boldogtalan, kicsit boldog, vagy nagyon 
boldog. 

Tehát nem állásom, munkám elsősége vagy jövedelmezősége a 
főkérdés, hanem hogy becsületes, lelkes, lelkiismeretes-e a mun
kám. Nem az a döntő, jó szüleim, házastársam, gyermekeim van
nak-e, hanem az, hogy én jó gyermek, házastárs, szülő vagyok-e. 
Nem érdekes, megbecsülnek és szeretnek-e az emberek, nekem 
kell megadnom mindenkinek a köteles tiszteletet, nekem kell 
szeretnem mindenki t. 

Tetteim örök értékéhez szükséges, hogy "élve" tegyem azokat. 
Vagyis hogy meglegyen bennem a kegyelem élete, az isteni élet. 
És hogy az istenszeretet ihlesse tetteimet. A világraszóló tettek 
sorozata is csak egy sorozat nulla. Az a számjegy, amely eléjeírva 
értéket ad ennek a sornak, az a kegyelemből ihletett szeretet. 
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PÜNKÖSD 

I. SZENTfRAS 

I. OLVASMANY (ApCsel 2,1-11): "Amikor eljött a pünkösd 
napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egy
szerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szél
vész közeledett volna és egészen betöltötte a házat, ahol egy
begyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva le
ereszkedtek mindegyikükre. Mindannyian elteltek Szentlé
lekkel és különböző nyelveken beszélni kezdtek úgy, ahogy 
a Lélek szólásra indította őket. 
Ez idő tájt vallásos férfiak voltak Jeruzsálemben az ég alatt 
minden nemzetből. Mikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg 
verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a 
saját nyelvén hallotta beszélni őket. Nagy meglepetésükben 
csodálkozva kérdezgették: »Hát nem mind galileaiak-e ezek, 
akik itt beszélnek? Hogyan hallja akkor mindegyikünk a 
saját anyanyelvét? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezo
potámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusnak, Azsiá
nak, Frígiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene 
körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók s 
prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvün
kön hirdetik Isten nagy tetteit.«" 

A pünkösd a zsidóknál eredetileg aratási hálaadási ünnep volt, 
később ilyenkor ünnepelték meg a Sinai hegyen kapott törvényt 
is. A szélvész zúgása jelezte a kívülállók számára a Szentlélek el
jövetelét. Jézus is hasonlította szélhez a Lelket a Ni:kodémussal 
folytatott beszélgetésben. A tüzes nyelvek összetett szimbólum
nak tekinthető: a tűz Isten hatalmát jelképezi, jelenlétét jelzi (pl. 
az égő csipkebokor), a nyelv forma viszont a később megvalósult 
nyelvcsodára utal. Eksztatikus beszédre kell gondolnunk, mely
nél azonban nem volt szükség magyarázóra: ugyanaz a Lélek, aki 
őket erre a beszédre késztette, a hallgatósággal meg is értette 
szavaikat. 
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II. OLVASMANY (l Kor 12,3b-7+12-13): "Testvérek, 
senki sem mondhatja: ,,Jézus az úr .. , csak a Szentlélek által. 
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban 
ugyanaz. A szalgálatok is különfélék, de az úr ugyanaz. Sok
félék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, 
ugyanaz. A Lélek ajándékcút mindenki azért kapja, hogy 
használjon vele. 
A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja 
azonban mégis egy test. lgy Krisztus is. Mi ugyanis mind
nyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár 
zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. 
Mindannyiunkat egy Lélek itatott át." 
(V.ö.: Evk. 2. v. C.) 

Jézust megvallani csak a Szentlélek erejében képes az ember. 
Nem elég az emberi meggyőzés és készség. 

A lelki adományokat a (Szent)Lélekkel, a szalgálatokat az úr
ral (Jézussal), a jeleket (természetfeletti erők hatásait) az Atyá
val (Istennel) hozza kapcsolatba. Ez arra utal, hogy a Szenthárom
ság hittétele ismert és köztudott dolog volt az apostol idejében. 

AZ EVANGELIUM l. Húsv. 2. vas. A) 

Az egyházhoz tartozom, Krisztus testének vagyok tagja, tehát 
-vagy mivel- a Szentlélek éltet. Számbaveszem azokat az aján
dékokat, melyeket nekem ad a lélek, ha nem is csodálatos, fel
tűnő karizmák és azon leszek, hogy ezután jobban használjam fel 
azokat testvéreim javára. Pünkösd ünnepe erősíti az egyházhoz 
való tartozásom tudatát. 

298 



II. TEOLOGIA 

Pünkösd befejezés is, kezdet is. A Szentlélek, a személyes sze
retet beteljesedés is, és új élet ke:ijdés is. A Szentlélek titkát iga
zában az ismerheti meg valamennyire, aki szeret. 

Emitte Spiritum tuum et creabuntur 

A teremtés kinyilatkoztatásakor használja a Szentírás a jól is
mert szavakat: a Föld üres és puszta volt, de Isten Lelke lebegett 
a vizek fölött. Mindnyájan tudjuk, hogy a Szentírásban nem sza
bad természettudományos igazságokat keresni. Azt is tudjuk, 
hogy az exegézis nem találja kifejezett nyomát a Szentháromság 
tanának az Oszövetségben. Viszont kétségtelen, hogy ha nem is 
szerepel a kinyilatkoztatásban, a Szentháromság örök, "megvolt 
már az Oszövetség ben is". Es kétségtelen az is, hogy a természet
tudomány tárgyát, a természetet a Szentháromság alkotta meg. 

Nem természettudományos megállapítás, inkább Isten mű
vészetére jellemző az, amit a Genezis első 2 verse mond: a nyers
anyagból kihozott formagazdagság. A természettudósok hosszú 
kutatómunkával megállapították, hogy 92 természetes elem van, 
s ezekből épül fel az általunk ismert világegyetem. Később kide
rült, hogy a természetes elemek atomjai is felbonthaták és kevés
számú részből állanak: proton, neutron, elektron, mezonok stb. 
A stabil alkatrészek száma megdölJbentően kevés. A legújabb 
fizikai kutatások a kvarkok felé irányulnak, ezek száma mind
össze három, és belőlük épül fel a világmindenség minden létező 
változata. 

Ez az, ami Isten művész.etére jellemző: parányi, kicsi, jelenték
telen dolgokból csodákat alkotni. Az Isten játékosan teremt. 

A Pünkösd is ezt a játékos, művész Istent mutatja be. Az apos
tolokat a Szentlélek nem úgy küldi a világba, mint valami kemény 
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uralkodó, aki már nem tűri a habozást, hanem fuvallatával meg
Jegyinti őket, és az emberkék hősökké változnak. 

A 103. zsoltár alcímként idézett verse, melyet a liturgia a Szent
lélekkel kapcsolatban használ, kifejezésre juttatja, hogy a terem
tés folytatódik. "A zsoltáros kihangsúlyozza, hogy a Teremtő nem 
ismer megszakítást Alighogy a teremtmények utolsót lélegzenek, 
és visszatérnek a porba, ő már is életet lehel az új létezökbe és 
így megújítjaa Föld színét." (G. Chevrot: La victoire de Paque) 

Azt jól tudjuk, hogy Isten könnyedén, erőfeszítés nélkül terem
tett. Arra kevésbé gondolunk, hogy mai működése hasonló. Nagy
szabású erőfeszítéseket várunk tőle, pedig ez idegen Isten stílu
sátóL 

Karácsony és Pünkösd párhuzama 

Ezt a párhuzamot kevésbé szaktuk megvonni; inkább Húsvétet 
és Pünkösdöt kapcsoljuk össze. A liturgiában térdet hajt a pap a 
megtestesülés titkánál és Pünkösdkor. A megtestesülés valóban 
csodálatos valami, nem-vallásos ember számára teljesen elkép
zelhetetlen. Az Isten, a világmindenség Ura pont erre a törpe 
bolygóra akart volna eljönni? Mi, hivők térdet hajtunk, mikor 
erre gondolunk. Számunkra sem fogható fel ésszel, csak a szere
tet ad rá magyarázatot. 

Pünkösd titka nem kevésbé csodálatos. A második isteni Sze
mély eljött közénk, és mi, emberek megöltük öt. Ennek ellenére 
Pünkösdkor eljön a Szentlélek is. Milyen sorsa lesz köztünk? Az 
ö tüzét nem igyekszünk majd eloltani? Az ö sugallatát nem fog
juk majd meggyalázni? Valóban térdre kell borulnunk a pünkösdi 
Lélekáradás láttán. 

Persze a Szentlélek eljövetele nemcsak megismétlése Kará
csony misztériumának. "A betlehemi istállóban Isten Fia lett az 
emberi nem tagjává. Isten és ember egyesültek Jézus személyé
ben ... Jeruzsálemben a felső teremben még ennél is nagyobb 
csoda történt Pünkösd vasárnap. A megtestesülés örök holnapot 
kapott, amely az Egyházban folytatódik. Ez már az ember joga, 
hogy belépj en az isteni »Családba«". (G. Chevrot: La victoire de 
Paque) 
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III. HOMÍLIA VAZLATOK 

l. A személyes Szeretet 

Pál apostol kérdésére az effezusi hívek, azt mondták, azt sem 
tudják, ki az a Szentlélek. Mi már hallottunk róla, minden kereszt
vetéskor kimondjuk a nevét, emlékezünk a pünkösdi tüzes nyel
vekre, és a megkeresztelkedett Jézusra leszálló galambra. Ma egy 
kicsit alaposabban próbáljunk megismerkedni Isten. Szentlelké
vel. 

Isten maga mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. 
Isten a teremtés előtt egyedül volt. De nem azért teremtett, hogy 
ne legyen egyedül. Mert Isten akkor sem volt magányos, mikor 
rajta kívül semmi sem létezett. Isten ugyanis nem egyetlen sze
mély. Isten három személy. 

Isten Atya és Fiú. Ugyanaz az egy Isten az Atya és az ő Fia. 
Külön valakik, de egy és ugyanaz az Isten mind a kettő. Ezt hisz
szük, mert Isten mondta el magáról, de nem értjük. Ezen nincs 
mit csodálkozni. Sokkal egyszerűbb dolgokat sem ért az ember. 
A villamasságat sem értjük, csak tudjuk, hogy van. 

Ahol Atya és Fiú van, ott nincs egyedüllét. Az Atya és Fiú 
együttléte boldog, mert szeretik egymást, kimondhatatlan, végte
len szeretettel. Az Atya és Fiú egymás iránti szeretete olyan nagy, 
mint maga Isten. Egész lényét beleadja az Atya és Fiú ebbe a sze
retetbe. ú gyhogy ez a szeretet már nem is valami, hanem valaki. 
Az Isten harmadik személye, a Szentlélek. Ugyanúgy és ugyan
olyan Isten, mint az Atya és mint a Fiú. Az Atya és a Fiú egész 
istenségüket belelehelik abba a szeretetbe, amellyel egymást 
szeretik, így származik a Szentlélek. Ezért a Szentlélek a Szemé
lyes Szeretet. 

Szeretet nélkül kibírhatatlan az élet. Akit szeretnek, és aki 
szeret, az nem lesz öngyilkos. Ha valami hiányzik a világnak, az 
a szeretet. Ezért van olyan nagy szükségünk a Szentlélekre. Mikor 
kereszteléskor Isten belénk adta Szentlelkét, a szeretet képességét 
adta belénk. Nem az emberi szeretet képességét, hanem hogy úgy 
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tudjunk szeretni, mLnt az Isten, mint az Atya és Fiú szereti egy
mást. Tőlem függ, hogy átadom.,-e magam a Szentléleknek, hogy 
ébren tartsa bennem ezt a szeretetet. Ettől függ életem boldog
sága, örökkévalóságom boldogsága. 

2. "Csak a Szentlélek által" (1 Kor 12,3) 

Senki sem mondhatja, Jézus az úr, csak a Szentlélek által. 
Vagyis senki nem lehet hivő keresztény, csak a Szentlélek kegyel
méből. 

Jézus az isteni Magvető. A kinyilatkoztatás igéit veti az ember
lelkekbe, hogy ott termést hozzanak. Ha Jézus igéje a mag, és 
lelkünk a szántóföld, akkor a Szerntlélek a harmat, az eső, a nap
sugár. Termést csak akkor hoz bennünk az ige, ha van meleg és 
van nedvesség, vagyis ha van kegyelem. Ezért beszélünk a ke
gyelem sugaráról, melegéről, fényéről, harmatáróL A kegyelem 
a Szentlélek ajándéka. Ezért nincs a Lélek nélkül hit, nincs ter
mészetfeletti élet, nincs számurnkra Isten országa. 

Más hasonlat: Az evangélium tanítása a kovász, mely Isten 
kenyerévé változtat bennünket, életünket. De hogy a kovász át 
tudja járni a tésztát, ahhoz meleg kell. Ez a Szentlélek kegyelme. 

Csak azért van ma egyház, azért vannak hivők és szentek, mert 
a Szentlélek kiáradása nem egyszeri aktus volt pünkösdkor, ha
nem állandósult. Mikor Jézus azt ígérte, hogy velünk marad, egy
házával a világ végezetéig, nem az Oltáriszentségre gondolt, ha
nem a Szentlélekre, mert az az ő Lelke. Szentáldozáskor Jézus 
csak percekig van jelen szentségileg bennünk, de minden szent
áldozáskor bőségesebben áraszt el bennünket Lelkével. Lelkének 
jelenléte nem szűnik meg soha, hacsak mi magunk kl nem oltjuk 
a Lelket. 

Karácsony titkára minden esztendőben egyszer emlékezünk. 
A húsvét titka megújul minden szentmisében. Pünkösd titka ál
landó az egyházban és bennünk. 

3. A Szeretet Lelke 

A Szentlélek Vigasztaló, mert az emberiség legnagyobb bajára 
hoz orvosságot. Nagy baj a szegénység, még nagyobb a betegség, 
de a legnagyobb a szeretet hiánya. Ha kihűl a környezet és kihűl 
a szív. Ez a végső tragédia. Dante Fokiának legnagyobb bünte
tése a jégbefagyottság. 

302 



A Szentlélektől azt szoktuk kérni, hogy szeretetének tüzét gyul
lassza fel bennünk. Mert, amint imádkozzuk, a~kor megújul a 
föld színe. Hála minden politikusnak, aki küzd a szegénység és 
nyomor ellen. Minden orvosnak és tudósnak, aki küzd a beteg
ségek ellen. De a legnagyobb jót a Lélek teszi velünk, ha szere
tetet csihol ki szívünkből. 

Mi persze azt szeretnénk, ha a Szentlélek a környezetünk szí
vében gyullasztaná fel a szeretetet, irántunk. Ez mindenesetre 
jó lenne. De számomra a legfontosabb, ami nélkül nem lehetek 
boldog, még ha mindenki szeret is, hogy az én szívemben áradjon 
el a szeretet. Leghőbb imám mindenesetre ez legyen. Hogy sze
ressem az embereket, mindenkit, akármilyenek is, önzetlenül, 
igazán jót akarva mindenkinek. Ez szívem egyetlen orvossága. 

J ól szeretni csak a Szentlélek kegyelmével lehet. Enélkül a leg
forróbb szeretet is lehet önzés, cimboraság, érzékiség, majom
szeretet, érdek. De ha tudnánk egészen tisztán, önzetlenül szeret
ni, aszívnek a pusztán emberi szeretet nem elég. Nem lehet addig 
béke a szívben, míg ki nem csírázik benne az istenszeretet, amely
ben átélem, hogy szevet engem az Isten, és én szeretem őt, és csak 
őt szeretem, mert az emberekben is őt szeretem. Ez az egyedül 
boldogító szeretet, és ezt csak a Szeretet Lelke adhatja meg. Kér
nem kell tőle. 

Ha akarom, megtapasztalhatom, hogy ha a Lélek felgyullasztja 
bennem szeretetének tüzét, megújul életem, és megújul körülöt
tem minden. 

4. A legnagyobb Művész 

A művész nemcsak megcsinál valamit, de szépre, a belső érté
ket kifejezőre csinálja. Van művésze képeknek, szobroknak, ze
nének, de az épületeknek, cipőnek, ruhának, a szakácsmesterség
nek is. A Szentlélek a legnagyobb művész, mert a lehető legne
mesebb földi anyaggal dolgozik, az emberrel. Az embert formál
ja, alakítja ki olyanná, amilyennek maga Isten álmodta meg. Ha 
olyan ritka a tökéletes ember, az azért van, mert vagy nem en
gedjük, hogy a Szentlélek alakítson bennünket, vagy lépten
nyomon "belebeszélünk", és akadályozzuk munkáját. A legtöbb 
embert vágyai, lehetőségei, sorsa, benyomásai alakítják Ertékes 
embert csak a Szentlélek tud alkotni belőlünk. 

Magamat kell alakítanom, mert életem végén Isten vizsgál 
meg, és ő seiejtet nem vesz át. Aki üdvözülni akar, annak nem
csak néhány fontosabb bűntől kell tartózkodnia, hanem értékes 
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emberré kell alakulnia. Ez csak a Szentlélek által lehetséges. ö ad 
hitet, ő ad sugallatokat, hogy tudjam, milyenné és hogyan kell 
alakulnom. ö ad szent ihletet. Es ő ad erőt, kitartást, hogy boldo
guljak ezzel az igazán nehéz anyaggal, önmagammal. Világosságot 

· és erőt kell kérnem állandóan, ha azt akarom, hogy legyen belő
lem valami. 

Akinek másokat kell alakítania, pl. gyermekeit, annak nem 
szabad elfelejteni, hogy az ember nem tud embert alakítani, sem 
önmagát, sem mást. Csak a Szentlélek csinálhat igazi értéket min
denkiből. Ezért a nevelés, mások alakításának fő eszköze az ima. 
Főleg azért, hogy akit alakítani akarok, engedje át magát Isten 
Lelkének. 

Milyen mások lennénk mi magunk, és milyen más lenne az 
emberi világ, ha engednénk a Szentlelket "dolgozni", sőt együtt
működnénk vele! 

5. A Lélek nw is él 

A Pünkösdi Lélek jelképe a szél. Nem a pusztító vihar. Nem 
is az andalító szellő, vagy a mindent kiégető forró szél, nem is 
jeges fuvallat. Hanem tavaszi déli szél. Amely felolvasztja a fa
gyot, a dermedtséget, a halotti hószemfedőt. Új életet, új virág
zást hoz, amely aztán gyümölcsöt érlel. A Lélek elfújja az ész fa
gyát, az értetlenséget, mellyel Isten gondolatait fogadjuk. Elol
vasztja az akarat dermedtségét, a félelmet, a kishitűséget, a gyen
geséget. Ezt tette a Lélek az apostolokkal, és ezt teszi ma is övéi
vel. Ma is virágzás ba tudja borítani a lelkeket, az egyházat. Olyan 
életet indít el a lelkekben, amelyről fogalmuk sincs azoknak, akik 
eireteszelik szívüket a kegyelem szele elől. 

Másik jelképe a tűz. A Lélek Isten szívének Lehelete, a Szere
tet Tüze. Elhamvaszt mindent, ami régi, dohos, ócska. A lusta 
kényelemszeretet, a bezárkózó önzést, az irigykedő versengést, 
az értelmetlen kapzsiságot. Kiégeti lelkünkből a bűnt, a tisztá
talanságot, a gyűlöletet, a gyávaságot. 

Harmadik jelképe a nyelv. A nyelv adja tovább, ami bennem 
van. A Lélek is azt akarja, hogy akire kiárad, az adja tovább a 
szent tüzet, a hitet, a szeretetet. Akinek szívében lángol a szeretet, 
az másokat is lángra tud lobbantani. 

A Szentlélek csodát tett az apostolokkal. Ma is csodákat tesz 
a lelkek mélyén. V elem is csodát tudna tenni, ha nem üres szó
lam, hanem igazi vágyból fakadó imádság lesz: Jöjj el, Szentlélek, 
Úristen! 
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6. A szentségek Lelke 

A mai evangéliumban Jézus a bűnbánat szentsége kiszolgál
tatására így hatalmazza fel apostolait: "Vegyétek a Szentlelket!" 
Ez azt jelenti, hogy ha egy pap kimondja a feloldozás szavait, ak
kor a Szentlélek működik általa, a Szentlélek törli el a bűnöket. 

De így van ez mind a hét szentséghen. Kereszteléskor a Szent
lélek veszi birtokába a lelket, ő teszi tisztává és árasztja el isteni 
élettel, kegyelemmel. A Szentlélek adja a hit, remény, szeretet 
és a természetfeletti erények csíráját. A Lélek jelöli meg örök 
pecsétjével a lelket. 

A bérmálás kifejezetten a Szentlélek szentsége. De az Oltári
szentség is a Léleké. Az átváltoztató pap szavaiban a Szentlélek 
működik, ezért is kéri, hogy az Atya árassza el a kenyeret és bort 
Szentlelke harmatával, hogy így legyen belőle Jézus teste és 
vére. 

A szentáldozás fő értelme is az, hogy velünk egyesülő Jézus 
Szívéből az ő Lelke árasszon el bennünket egyre teljesebben. 

A szentkenetben a Szentlélek készít fel a nagy útra. A bűn
bánat szentségében is a Szentlélek adja nekünk, hogy felismer
jük bűnénket, vágyjunk a tisztulás után, és igazi legyen a bána
tunik. A Lélek működik a feloldozó pap szavaiban. A Szentlélek 
árad el újra a bűnös lélekben. 

Az egyházi rend szentségében a Szentlélek adja a papi karak
tert. A házasság szentségében pedig isteni régiókba emeli a há
zasságot, a kegyelem forrásává teszi, az üdvösség eszközévé. A 
Szentlélek kegyelmére kapnak jogot a házastársak egész házas
életükre. 

Nincs szentség a Szentlélek nélkül, sőt kifejezetten ő a szent
ség Lelke. De vajon egyszer is gondoltunk-e már Isten Lelkére, 
ha szentáldozáshoz járultunk, gyóntunk, vagy mikor házasságot 
kötöttünk? Egész hitünk, vallásosságunk a Szentlélek ajándéka. 
Meg kell tehát próbálnunk a valóság szerint viselkedni, és a 
Szentlelket úgy tisztelni, mint életünk központját. 

7. A bérmálás 

Az ember rendszerint mást vár Istentől, mint amit ő adni akar. 
fgy voltak az apostolok is. Felszabadító Messiáskirályt vártak, de 
a Szentlelket kapták. Jézus a királyság elől elrejtőzött a kenyér
szaporítás után, de a Lélek eljöveteléért életét adta. 

Kortársai közül sokan csalódottan elhagyták Jézust és Jézus 
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ügyét, mikor látták, hogy itt "csak" a Szentlelket kaphatják. Az 
apostolok és sokan mások rájöttek, hogy ez sokkal jobb, és az 
egyedül jó. 

Sokan várják már évekkel előre türelmetlenül a bérmálást. 
De mit is várnak tulajdonképpen? A parádét, az ajándékot, a 
családi ünnepet. Van, aki nem bérmálkozik, mert nem talál "mél
tó" bérmaszülőt. Hányan vannak, akik akár a szülők, akár a gyer
mekek közül a Szentlelket várják és óhajtják? 

Pedig Isten a legtöbbet adja, mikor saját Lelkét árasztja ránk. 
Ö számunkra az igazság Lelke. Hogy értőn tudjunk élni a világ
ban. Hogy értelmét lássuk még a legértelmetlenebbnek, a szen
vedésnek is. Hogy lássuk a jövőt: Jézus eljövetelét. Van-e na
gyobb ajándék, mint hogy értelmét lássam életemnek, mert a 
Szentlélek kegyelméből Isten szemével nézek mindent? 

A Szentlélek a bátorság Lelke. Megadja az erőt és bátorságot, 
hogy kiharcolhassam boldogságomat. 

És a szeretet Lelke, hogy szeretni tudjak. Ez az egyetlen érzés, 
amely felemel, önmagam fölé, Isten Szívéig. 

A szülőknek addig kell imádkozniok, míg rádöbbennek, hogy 
gyermekeik a legtöbbet kapják, ha Isten Lelke árad ki rájuk. És 
aztán így is kell felkészíteniök gyermekeiket. 

8. "Egy Lélekben egy testté lettünk" (l Kor 12,13) 

Sok támadás éri az egyházat, sokszor igazuk is van a támadá
soknak. Mégis, nincs felségesebb a földön Jézus egyházánáL Meg
értjük ezt, ha ma, az egyház születésnapján, összehasonlítjuk 
megszületését az első ember teremtéséveL 

Az ember magasan kiemelkedik a földi teremtmények közül. 
Mert van ugyan nagyobb, erősebb, gyorsabb, ügyesebb teremt
mény, mégis az ember a legnagyobb. Mert Isten képére teremte
tett, vagyis értelme és akarata révén hivatott a világ feletti ura
lomra. Ezt a kiváltságát Isten lehelete adta meg neki, ez tette al
kotóvá, úrrá. 

Az egyháznál is vannak tudósabb, hatalmasabb, erősebb, össze
tartóbb közösségek: állam, egyesületek stb. Mégis felségesebb 
ezeknél. Mert Isten a maga képére és hasonlatosságára alkotta, 
akár az embert. Arra szánta, hogy folytassa Jézus munkáját, le
gyen a továbbélő Krisztus. Ezt az Isten lehelete, a Szentlélek adta 
meg, aki az első pünkösd óta élteti az egyházat. 

Sok rosszat ellehet mondani az emberről. A kutya hűségesebb, 
az elefánt erősebb, a szarvas gyorsabb. De mégis az ember a leg-
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nagyobb, mert benne él az isteni szikra. Ugyanígy van az egyház
zal is. Akármennyi rosszat mondanak róla, jogosan vagy jogta
lanul, mégis a legnagyobb, mert Isten Lelke él és működik benne. 

9. "Az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa 
és biztos alapja" 

Nagy kaland az emberi élet. Hajózás ismeretlen földrészek felé. 
Valamit ismerünk és sejtünk abból, ami előttünk áll az életben, 
de megismerni csak akkor szoktuk, mikor már elérkeztünk az élet 
egy-egy pontjára. A végső part pedig teljesen láthatatlan. 

Ha hajóskaland az élet, akkor iránytűnk, térképünk, sarkcsil
lagunk, révkalauzunk az egyház. Tőle tudjuk, hogy honnét jön és 
hová visz az életünk. ö mutatja a célt és az utat is a cél felé. Azt 
is megmondja, hogyan kell hajóznunk. Neki köszönjük, hogy 
nemcsak úgy bizonytalanra próbálkozgatunk, hogy biztos cél felé 
megyünk, hogy meglehet bennünk a boldog partot érés reménye. 

Hogy az egyház "az igazság oszlopa és biztos alapja", az nem 
emberi bölcsesség, nem is kétezer év tapasztalatainak eredménye. 
A cél, az út, az eszközök, a veszélyek ismeretét az egyház készen 
kapta az élő Istentől. Isten Szentlelke szólt pünkösdkor az apos
tolokbóL ö szól ma is az apostolok utódaiból, a pápával egyesült 
püspökökből. A Lélek adta érteni az első háromezer keresztény
nek a Lélek szavát. Nekünk is ő adja, hogy hittel fogadjuk az egy
házban tanító Lélek szavát. 

Tehát: Hallgatni az egyházra, ez az élet kalandjának nagy tör
vénye. Vagy inkább így mondjuk: Benne kell élnünk az egyház
ban, együtt kell élnünk vele. Mert hajó az egyház, és biztosan 
halad a boldog öböl, a Szentháromság keble felé. Ha vele utazom 
végig az életet, elérem a menny kikötőjét. 

10. Nyelvcsoda 

Sokféle ajkú népsokaság hallgatta az apostolokat az első pün
kösdön, de valamennyien megértették őket. Ez a Szentlélek cso
dája volt. Köztünk egy másik "csoda", a Sátán, a Bűn csodája 
nyilvánul meg számtalanszor: Az egy nyelven beszélők sem értik 
meg egymást. Az egy családban élők igazán ismerhetik már egy
mást, mégis hány családban nem értik meg egymást! Mindegyik 
családtag mondja a magáét, de "ki figyel oda"? Pedig valamikor 
náluk sem volt így. Egyszer az ifjú jegyesek itták egymás hang-
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ját, és éi-tették a másiknak még a gondolatát, szemvillanását is. 
Csak később felejtették el egymás nyelvét. Es kezdetben milyen 
jól megértette egymást anya és gyermeke! Aztán ök is elfelej
tették egymás nyelvét. A nagymama nem érti felnőtt gyerekeit, 
az anya nem érti nagylányát és legényfiát, és viszont. Hány csa
ládban értik meg egymást, vagy figyelnek oda egymásra egyál
talán azok, akik pedig igazán összetartoznak? Es ha így van a 
családban, mit lehet várni a munkahelyen, szomszédok között, 
idegenek között, vagy a tágabb családban? Még magában az egy
házban, egyes egyházközségekben is? 

Miért nem értik egymást az emberek? A bűn "csodája" ez, el
sősorban a csak önmagával törődő önzésé. Aki túlságosan szereti 
önmagát, annak csak befelé van füle, csupán saját gondolatai és 
vágyai érdeklik. Nem megérteni, de odafigyelni sem próbál má
sokra. Hogy "fáj", hogy "lehangolt vagyok, rosszul érzem ma
gam", hogy "bajban vagyok", ezt csak addig értik, míg saját ma
guk mondják. Az "igazam van" is csak addig érthető, míg a 
magam igazáról van szó. Az önző embert nem érdekli más. A 
"többiek" baja, fájdalma, problémája legfeljebb idegesíti. Eppen 
ilyen süketté és értetlenné tesz a kéjvágy, a kapzsiság, az öntelt
ség, és a többi. 

Tragédia ez, a családban is, máshol is, mindenki számára. De 
elsősorban annak tragédia, aki igy megsüketült lelkileg, és ér
tetlenné vált. Az ilyen ember ugyanis végleg magára marad, nem 
kell az embereknek, mit is csinálnának vele? Es magányosan ma
rad az örökkévalóságban, mert nem fogadja el Isten. Mit is kez
dene vele? Hogyan értheti meg Isten nyelvét, aki nem értett saját 
anyanyelvén sem? Bizony, hiába nagyon vallásos valaki, ha nem 
érti embertársait, nem értheti Istent sem. Még ha úgy gondolja 
is, hogy érti. 

Az értetlenséget, a bűn okozta lelki süketséget egy valaki gyó
gyíthatja meg, a nyelvcsoda Istene, a Szentlélek. Az egymást 
értés csodáját csak aSzeretet Lelke adhatja meg. Ö olvasztja fel 
a lelkek fagyát, amellyel önmagukba fagytak. 

Jézus Lelke, add, hogy értsem testvéreimet, és értsem Istene
met! 

ll. Az ismeretlen Személy 

Imádkozunk az Atyához, vallásos életünk központja Jézus, de 
valahogyan nem akarunk tudomást venni a Szentlélekről. ö az 
ismeretlen Isten. 
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Erthető: Jézus hús-vér ember volt, könnyű elképzelni. A Szent
lélek "csupán" lélek. Testi bajaink, földi problémáink orvoslását 
jobban reméljük attól, aki egy volt közülünk, hasonló lett hoz
zánk mindenben, a gyermekkortól a kínhalálig. Jézust "lelki sze
meink elé tudjuk állítani", sokféleképpen is (Gyermek, Keresz
tenfüggő, Bíró, Tanító stb.). A Lélek "megfoghatatlan". Jézusról 
hallani lelki gyönyörűség, ezen meg lehet hatódni, érzelmek 
szárnyán felemelkedni. A Szentlelken nem lehet meghatódni. 
ö tetteket akar. Vele kapcsolatban megsejti az ember, hogy nem 
érzéseket vár, hanem át akar alakítani. (Persze Jézus is ezt akar
ja, csak vele kapcsolatban ezt könnyebben elfelejtjük.) Mindez 
nem "rokonszenves" számunkra. 

Nem jól van ez így, bármennyire is érthető. Jézus azért jött, és 
azért halt meg, azért támadt fel és ment a mennybe, hogy elküldje 
a Szentlelket, aki az ő Lelke. Jézusé csak az lehet, aki átadja ma
gát a Léleknek. J ézussá csak az alakul, a'kiben Jézus Lelke él és 
működik. A mennyre alkalmassá a Szentlélek alakít. Általa va
gyunk Isten gyermekei. ö tesz szentté, ő erősít, irányít, ad hitet, 
belső világosságot. Ö irányítja Jézus egyházát. 

A Szentlélek mindenünk. Valahogyan tennünk kell hát róla, 
hogy valóban, tudatosan, életünk középpontja legyen. Talán úgy 
gondolhatnánk Jézusra, mint akiből sugárzik a Lélek, ami lel
künkbe sugárzik. És sugárzik az egyházba. Ez ugyanis a valóság. 
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GYÜMÖLCSOLTO BOLDOGASSZONY 
(márc. 25.) 

I. SZENTíRAS 

I. Olvasmány: Iz 7,10-14: azonos Adv. 4. vas. A) I. Olv. 
II. Olvasmány: Zsid 10,4-10: egy vers különbséggel azonos 

Adv. 4. v. C) II. O. 
Evangélium: Lk 1,26-38: Adv. 4. vas. B) 

311 



II. TEOLOGIA 

"Istent sohasem látta senki. Az egyszülött Fiú, aki az Atya keb
lén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki." (Jn 1,18) A János-prológus 
befejező szavai a mai ünnep jelentőségére mutatnak rá. Az em
berek milliói imádkoztak Istenhez, hittek benne, beszéltek róla, 
vagy tagadták őt a:nélkül, hogy látták volna. De egyszer elérke
zett a nagy lehetőség Isten megpillantására. Ez döntő pillanat az 
emberiség számára, sokkal inkább, mint eddig gondoltuk. 

Az "Isten meghalt" teológia 

A hirtelenül divatossá lett radikális teológia Isten haláláról be
szél. Thomas J. J. Altizer szerint "Isten meghalt: ami világegye
temünkben, ami történelmünkben, ami egzisztenciánkban ... A 
megtestesülés okozta a keresztény Isten halálát, amennyiben vál
tozást, mozgást jelentett Istenben. Ezért a hit helyes megfogalma
zása nem az, hogy Jézus Isten, hanem fordítva: az Isten Jézus. 
Isten a megtestesült Igévé vált. Örökre az embernek adta magát, 
és ezáltal megszűnt létezni, mint önmagába zárt autonóm lény. 
A keresztrefeszítés a megtestesülés csúcspontja: Isten ott vált 
egészen testté, azaz a transzcendens Isten meghalt. A történelmi 
Krisztus halála azonban csak kezdeti pontja egy dinamikus folya
matnak, amelyben az Ige fokozatosan emberré válik, s amellyel 
párhuzamosan halad Isten halálának fokozatos aktualizálódása. 
Az eszkatológikus végpont az egészen megtestesült Ige, az Isten 
és ember teljes összetalálkozása, az egyetemes isteni emberiség." 
(Mérleg. 1966. 4. 293-294. o.)- W. Hamilton számára Isten az 
emberek tudatában halt meg, míg Paul M. van Buren teológiájá
ban maga az Isten szó halott, tartalmatlan. 
Könnyű volna a radikális teológiát szenzáció-hajhászással, 

becstelenséggel megvádolni, de ez inkább csak egyes lelkiismeret-
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len publicistákat illethetne jogosan. A radikális teológia művelői 
sokkal inkább "sokk-hatás" alatt állnak. Érzik, hogy a mai világ
ban Isten befolyása, ténykedése visszaszorult, s szinte képtelen
ségnek tűnik a mai emberek számára bizonyítani Isten létét és 
hatékonyságát. fgy a radikális teológia vezéralakjai a közfelfogást 
elemezve magyarázatot keresnek Isten visszavonulására. Magya
rázataik szándéka becsületes, de módszerük nem kifogástalan, 
mivel - bár kereszténynek nevezik magukat- erre a kínzó kér
désre nem annyira a kinyilatkoztatásból keresnek magyarázatot, 
mint egyéb szellemi áramlatokbóL 

A régiek hite 

A mai ember nem tud hinni: ez tény. De a régi emberek hittek, 
és - ez is tény. Vajon egyszerűen a tudatlanság volt ennek az 
oka? Mi volt az a valóság, melyet ők Istennek neveztek? 

Az egyszerűség és a pontosabb válasz kedvéért az üdvtörténet 
szereplőinél tegyük fel ezt a kérdést. Kétségtelen, hogy a zsidó 
nép összességében és egyedeiben is úgy érezte, hogy "Isten" ál
landóan beleszól az életébe. A vallásos meggyőződés, a hit valóság 
volt bennük. Mi volt az, amitől ők irányítva, találva érezték ma
gukat? 

A racionalista gondolkodás szerint ez a meggyőződés tulajdon
képpen az ember örrkivetítése volt. Az emberek önmagukat ket
tősnek találták, ezt a kettős képet nem tudták egybeolvasztani, s 
így szétválasztották. A nyomorúságos, az esendő vonás az ember
ben megmaradt az emberé, míg a magasztos, a felfelé törő v:onása 
az embernek még jobban felmagasztosult, és isteniként jelentke
zett. 

A racionalista elmélet teljesen ellenkezett a hagyományos ke
resztény tanítással, de érdekes módon nem is volt olyan össze
egyeztethetetlen a kinyilatkoztatással, mint első pillanatra lát
szott. Hiszen a Szentírás sohasem magáról Istenről beszélt, hanem 
Isten és ember kapcsolatáról. Istenről, aki az ember definíciójához 
hozzátartozik. Az Isten képére alkotott emberről beszél, és arról, 
hogy az ember akkor talál önmagára, ha Istenre talál. Maga Isten 
titokzatosan a háttérben maradt, s ha egy-egy eseményben meg 
is mutatta közbelépését, az eseményből levont következtetést Is
ten lényére vonatkozóan mindig korrigálni kellett újabb esemé
nyek fényében. Isten nem mint ismerettárgy, hanem mint üdvös
séget nyújtó Valaki jelentkezett a kinyilatkoztatásban. És ez az 
üdvösség nem más, mint az ember legmélyebb vágyainak betel-
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jesedése. Az ember nem kész lény, de saját lényének törvényei és 
kibontakozásának útja homályban marad előtte. Isten az, aki a ki
nyilatkoztatásban az ember titkát megoldja. Isten nem akkor ha
tékony a számomra, amikor róla gondolkozom, vagy elhiszem, 
hogy létezik, hanem akkor, amikor saját emberségemről döntök 
az ö igényei szerint. 

"Ott (az üdvtörténetben) életben és gyakorlatban lesz bemutat
va az, hogy mit jelent hinni. A bibliai ember nagyon lassan és fá
radságosan, kerülőkön át tanulja meg az érintkezést azzal, ami őt 
végső soron meghatározza. úgy tanulja meg, mit jelent hinni. A 
bibliai hitfogalom gyökerében semmit sem tartalmaz a valószínű
ségszámításból, a valamit "igaznak-tartásból", vagy a fanatikus 
meggyőződésből, hanem azt az utat jelenti, amelyen az ember sa
ját életének igazságához elérkezik ... A kinyilatkoztatás azt je
lenti, hogy valami kinyilvánul. M~ nyilvánul ki? Nem Isten. Ha
nem az ember igazsága ... (titka). A Szentírás az életnek ezt az 
igazságát Istennek nevezi. De ez csak félig helytálló. Az Újszö
vetségben, a bibliai kinyilatkoztatás csúcsán kiderül, hogy ez az 
igazság egy ember, a názáreti Jézus. Helyesebben mondva, őben
ne, abban a módban, ahogyan ő élt, az ő egzisztenciájának kibon
takozásában jut napfényre (az embernek ez a létigazsága). (Max 
Seckler: Komrot der christliche Glaube ohne Gott aus? 189. o.) 

A mai világ egy új humanizmus jegyében áll. Elfordul Istentől, 
hogy önmagát megkeresse. De éppen ez az út kell, hogy elvezes
sen Istenhez. A mai ember úgy hiszi, hogy Isten mögötte áll, Is
tent maga mögött hagyta. Az üdvtörténet tanúsítja, hogy Isten 
mindig előtte áll az embernek. 

Az úr szolgálóleánya 

A mai ünnepen nem mehetünk el szótlanul Mária mellett. A 
megelőző teológiai fejtegetésnek, a mai ember mázsás és vergődő 
gondolatainak egyszerre életet és bájt kölcsönöz az ő személye. Is
ten szolgálóleányának nevezte magát, és mi csodálkozva kérdez
hetjük őt: hogyan érezhetted meg ilyen csodálatosan életed tit
kát? Mert amindenható és rejtett Isten Máriát öröktől fogva szol
gálóleányának gondolta, ez volt Mária életének nagy igazsága. És 
íme, ez a tiszta lélek, ez a kedves fiatalasszony habozás nélkül ki
mondja a nagy titkot. Míg mi tépelődünk és megkeserítjük éle
tünket a gondolatainkkal, addig Mária a legnagyobb egyszerűség
gel oldja meg a legfogósabb kérdést. 

Megszoktuk, hogy tiszteljük Mái:iát, mert Jézus anyja. Tisztel-
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jük, mert a mi anyánk, mert jó hozzánk. Nem tisztelhetnénk őt 
egyszerűen azért, mert ő olyan szép? Muszáj megindokolnunk, 
külső okkal alátámasztanunk rajongásunkat iránta? Nem elég-e 
belepillantani az ő lelkébe, hogy vonzódás támadjon bennünk? 

Ha azt mondanánk, példaképünkül választjuk, követjük őt, ak
kor nagyképűek lennénk. Elég, ha a mai ünnepen reá tekintünk, 
és éppen az ő szépségére, jóságára hivatkozva kérjük, ne feledkez
zék meg rólunk, akik kínlódva bogozgatjuk éltünk titkát, és oly 
kevés érzékkel rendelkezünk ahhoz, hogy rásejtsünk - miként 
ő- Istennek rólunk alkotott gondolatára. 
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III. HOMÍLIA VAZLATOK 

l. "Jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat" (Zsid 10, 7) 

A mai napon Mária igenje jut eszünkbe. De ennek a napnak el
ső igenjét nem a Szűzanya mondta ki, hanem az, aki ma testet öl
tött az ő méhében, az Isten Fia. 

Mire mondott igent az Isten Egyszülöttje? Arra, hogy elveszi a 
világ bűneit, mégpedig olyan módon, ahogyan Atyja akarja. Mert 
nincs rettenetesebb és tragikusabb valami a világon, mint a bűn. 
Kimondhatatlan megsértése Istennek, a végtelen Jóságnak és a 
Szeretetnek. A bűn kigúnyolása ránkpazarolt szeretetének ... De 
tragédia a bűn az emberiségnek. Mert elzárja előlünk Istent, és 
vele a boldogság egyetlen lehetőségét. Ezért jött közénk Isten 
Fia, hogy megsemmisítse a bűnt, amely lakást vett a földön. És 
ezzel visszaállítsa Isten dicsőségét, az emberek boldogságának le
hetőségét. 

Próbálták az emberek Jézus születése előtt is megsemmisíteni 
a bűnt. Főleg engesztelő áldozatokkal. De "lehetetlen, hogy bikák 
és bakok vére bűnöket töröljön el". Az Isten adott aztán megol
dást: Elküldte Fiát, hogy ember legyen, itt éljen köztünk, a mi 
földünkön, a bűn tanyáján, és megsemmisítse a bűnt. Isten Fia 
ezzel szállt le a Szűzanya méhébe: Atyám, "áldozatot és ajándé
kot nem kívántál, de embertestet al~ottál nekem. Nem kedves 
előtted az engesztelő és égő áldozat, ezért így szóltam: Nézd, jö
vök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat." Isten akarata pedig 
az volt, hogy Fia úgy semmisítse meg a bűnt, hogy embertesté
ben, melyet a Szentlélek alkotott neki, vigye a bűnt a kereszt fá
jára, áldozza fel magát véres kínhalállaL 

Erre mondott igent Isten Fia, és erre mondott igent a Szűzanya 
is. Jézus vállalta, hogy Isten dicsőségéért, ami üdvünkért lesz a 
Fájdalmak Embere. A Szűzanya vállalta, Isten dicsőségéért és a 
mi üdvünkért, hogy lesz Fájdalmas Anya. 
Gyönyörű ünnep a mai. A tavasz nyitánya, nemcsak a termé

szetben, de az emberiség életében is. Jézusban az emberiség Feje 
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mondott igent, és ezzel helyrehozta Ádám nemjét, és Éva nemje 
helyett is Mária igenjét hallja már a mennyei Atya. Jézus és Má
ria igenjéhez kell csatlakoznia az én igenemnek is: Tied vagyok, 
Uram, a te szolgád, teljesíteni akarom akaratodat. 

2. Isten a történelemben 

Isten az emberek történetének elindítója és irányítája is. 
Mindkettő természetes, ő az egyedüli Teremtő, Fenntartó, Kor
mányzó, Gondviselő. Gyümölcsoltó óta azonban Isten résztvevő
je is lett az emberek történetének. Ez már nem természetes, ha
nem csoda, Isten szeretetének csodája. 

Isten emberré lett, és ezzel mintegy érdekeltté vált az emberek 
ügyében. Nagy öröm ez nekünk, mert ebből már biztos az embe
riség diadala. Ha Isten ennyire azonosította magát velünk, akkor 
már csak győzhetünk. Jézus, és benne az egész emberiség, győzött 
is. Győzelem az Isten országának megalapítása, és ez a győzelem 
lesz teljes Krisztus második eljövetelekor. Az emberiség Isten ré
gióiba emelkedett. 

Mint egyénnek szabad akaratom van, szabadon kell döntenem 
ebben a dologban: Elfogadom-e a győzelmet, amelyet Jézus ho
zott, elfogadom-e, hogy Isten a maga világába emeljen fel, vagy 
visszautasítom. Ahogyan Mária igenjét várta az úr a megtestesü
lés hírüladáskor, az én igenemre is vár. Nemcsak szóval kell ki
mondanom, hanem életemmel. Minden tettemmel azt mutatom, 
Isten országát akarom-e, vagy magamnak építgetek egy szűk kis 
világot. 

3. Csodák napja 

A legkisebb csoda volt az, hogy angyal jelent meg emberi alak
ban. Gábor főangyal egy már meglévő csodát nyilatkoztatott ki 
az úr megbízásából: Mária kegyelemmel teljes. Az ember neve: 
Bűnös Adám-ivadék. Mária neve: Kegyelemmel teljes. Ebben 
bennefoglaltatik a Szeplőtelen Fogantatás. 

És jön a harmadik csoda: Anya leszel, bár férfit nem ismersz. 
A Szentlélek csodája lesz ez, a Magasságbeli ereje árnyékoz be 
téged. 

A legnagyobb csoda: Ez a gyermek, aki most fogantatik, Isten, 
a Szentháromság Második Személye. Isten és ember egy személy
ben. 
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Nem a legnagyobb csoda, de talán a leginkább elgondolkoztató: 
Ertünk, emberekért történt ez a csodasorozat Ertünk, akik bűn
ben fogantatunk, és tetőtől talpig tele vagyunk a bűn nyomorúsá
gávaL 

Válaszunk? Hála, sze re tet, a legteljesebb ragaszkodás. 

4. Ajándékok napja 

Ma kaptuk egyik legjobban szívünkhöz nőtt imánkat, az Üdvöz
légyet. Angyal tanított rá, az angyalnak maga Isten adta a szájá
ba. Ma kaptuk ezt a sz ó t és valóságot: Szűzanya. Egyesül Máriá
ban a szűz tiszta érintetlensége az anya termékenységével és ta
pasztalt szeretetével. 

Ma kaptuk édesanyánkul a Szűzanyát. Mert azzal, hogy anyja 
lett Jézusnak, anyánk lett nekünk is, akik tagjai vagyunk Krisz
tusnak. Titokzatos módon valamennyiünket méhében hordozott. 

Ma kaptuk Jézust, és vele a megváltás t, a feltámadást, a meny
nyet. 

Ugye, nekem is kell adnom valamit!? Uram, fogadj el! 

5. Igen 

Ma az Ige testté lett, de kellett hozzá Mária igenje. A Szentlé
lek bennem és belőlem is Jézust akarja formálni az egyházban, a 
kegyelem, a szentségek által. De ehhez is kell az én igenem. Az 
életem, amely Krisztus követése. 

Mária Szűzanya nemcsak méhében hordozta Szent Fiát, hanem 
maga is Jézus életét élte, Jézus Lelke lakozott benne, és működött 
benne és általa. Ez tette véglegesen Boldogasszonnyá. Engem is 
ez tehet boldoggá. 

Az ítéleten minden attól fog függni, engedtem-e a Léleknek, 
hogy Jézus életét alakítsa bennem, vagy ellenálltam bűneimmel. 
Akiben nem ismeri fel az Atya Fia vonásait, annak azt fogja mon
dani: Távozz, nem ismerlek! 

6. A Kiválasztott 

Máriát kiválasztotta az úr. Mindenki választott, aki a mennybe 
jut, mert az anya-fiú viszonynál közelebbi kapcsolatba jut Isten
nel. 
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Én választott vagyok-e? Biztosan nem tudhatja ezt senki önma
gáról, de jelei vannak. Olvassunk ki néhányat a Szűzanya életé
ből: 

Mária nem kapni akart Istentől, hanem adni neki. Azért kér
dezte, hogy "Miképpen lesz ez?". Szüzességét odaadta Istennek, 
ezt nem akarta visszavenni, még azért sem, hogy ilyen ajándékot 
kapjon, hogy Istenanya lehet. Akkor érezhetem magam kiválasz
tottnak, ha bennem is ez a lelkület él: Nem kapni akarok Iste
nemtől, hanem azt szeretném, ha engem elfogadna. 

Mária igent mondott. Tulajdonképpen nem biztos, hogy mire 
mondott tudatosan igent, mennyit fogott fel abból a hivatásból, 
amit neki szánt az Úr. De az ő lelki alapállása mindenképpen, 
minden körülmények között az igen volt Isten akaratára. Nálam 
is ez lenne a választottság jele. 

Mária sokat szenvedett. Aki sokat szenved, jele annak, hogy 
terve van vele Istennek, hogy erősnek tartja, alkalmasnak, hogy 
Jézussallegyen a keresztúton, mely e mennybe vezet. 

7. Isten csendben működik 

"József, az ács, eljegyezte Máriát." Erről is beszéltek az embe
rek Názáretben. Nem tudjuk, mi volt rá a megjegyzésük. Egy biz
tos, senki nem is sejtette, hogy ők lesznek Gyermekükkel a Szent
család, amelyet tisztelni és szeretni fognak mindenütt a világon 
a világ végezetéig. Senki nem sejtette, hogy Mária a világ egyet
len menyasszonya, akinek soha a legkisebb bűne sem volt. Nem 
tudták, hogy Máriánál angyal járt, hogy üzenetet kapott a Felsé
gestőL Nem tudták, hogy Mária értékesebb büszkeségüknél, a 
jeruzsálemi templomnál, mert benr..e lakik az Isten, méhében hor
dozza a legnagyobb csodát, az Istenembert. 

Nincs a világtörténelemnek fontosabb, nagyobb horderejű ese
ménye, nem is lesz soha, mint az a pillanat, melyben Isten ember
ként lépett a földre. De nincs a világtörténelemnek eseménye, 
amely nagyobb csendben folyt volna le, mint ez. 

Isten csendben működik. Ezt jó nekünk is tudnunk. Életünk 
legfontosabb eseményei itt belül, a szívünkben játszódnak le, 
nem is tud róluk senki, csak ha el akarjuk mondani. Sok minden 
történik az emberrel születésétől haláláig, némelykor igazán jeles 
esemény is, örömet vagy fájdalmat hozók. De a valóban fontos 
dolgok a szív csendjében játszódnak le. Mert ott mond az ember 
igent vagy nemet Istenének. Es ez mindig világtörténelmi ese
mény. Fontosabb, mint a holdralépés. 
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