
Évk. 3. vasárnap  

12-13. évf. 

Kedves Testvérek! 

 Kedves Fiatalok!  

Az évközi harmadik vasárnapon igen sajátos evangéliumi részletet 

hallottunk. Első része a Lukács szerinti evangélium bevezetése, az evangélium 

ajánlása. A második része Jézus nyilvános működésének kezdetéről tudósít 

minket. Van egy motívum, amely a két részt összeköti. Amikor ugyanis Lukács 

próbálja megfogalmazni, hogy mi is a célja művével, ezt írja: mások példáját 

követve, alapos utánajárás után akarja leírni a „körünkben lejátszódott 

eseményeket (...) úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi 

és szolgái voltak az isteni igének” (Lk 1,1k).  

Az itt olvasott evangéliumi szövegben nem egy érdekes vagy izgalmas 

emberi személyként áll előttünk Krisztus. Lukács tudatosítani akarja, hogy az 

örömhír az emberré lett második Isteni személy hozzánk intézett üzenete. Azért 

fontos megfogalmazni, mert sok kortársunkban – valljuk meg, olykor bennünk is 

– megannyiszor felébred a kíváncsiság Jézus emberi életének csodás adottságai, 

eseményei után, de mintha elfeledkeznénk az evangéliumi tanításról, az 

örömhírről. 

Hiszen az első csodák és élmények után – megkeresztelkedés, kánai 

csoda, pusztai magány – Jézus első igehirdető körútja során saját otthonába 

érkezik. Itt hatalmas kihívás előtt áll. El kell szakadnia attól az emberi 

környezettől, attól a csöndes, a többiekétől semmiben sem eltérő emberi élettől, 

amelyben addig élt. Honfitársainak, gyermekkori barátainak meg kell érteniük 

és el kell fogadni, hogy ő az Írás beteljesítője. A názáretiek reakciója elutasító, 

nem tudják felfogni, megérteni, hogy itt Jézus már nem emberi ismerősük, 

szomszédjuk, barátjuk, hanem Jézus, mint Isten Felkentje áll előttük. Nem azt 

kell nézniük, hogy ki az apja, ki az anyja, kik a rokonai, mi a mestersége, hol 

van a háza, hanem Izajás próféta szavainak beteljesedését kell felfedezniük 

benne: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt 

vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a 

látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr 

esztendeje.” 

A keresztény hívő embernek két kísértését kell elkerülnie. Az első kísértés 

az, hogy sokak számára Krisztus, isteni fölségében magasan áll fölöttünk, 

mintha soha meg sem testesült volna, nem lett volna ember. Dicsőségének, 

istenségének ebben ragyogásában az ilyen hívő képtelen felismerni Jézus emberi 

arcát.  

Másik épp az ellenkező végletbe esnek: az emberré lett Krisztusban csak 

embert látnak, a názáreti Jézus, a nagy tanító, a nagy csodatevő, szerető barát, de 

elfeledik, megfogalmazni, hogy Jézus maga a második isteni személy.  

A hit finom egyensúlyára van szükségünk, tehát amely tartalmazza: az 

Isten iránti tiszteletet, alázatott, ugyanakkor engedelmességet és szeretetet is. 



Kedves Fiatalok! Végtelen szomorú szívvel mondom el, hogy azt 

tapasztalhatjátok, hogy lám - lám milyen rossz világban élünk! Fiatalok, 

nyugdíjas idősek, nagyon sokan,  mindenféle rangú, rendű ember, veszik a 

bátorságot, hogy ezt az egész világot, úgy ahogyan van,  tudósokkal, 

művészekkel, államférfiakkal, egyházakkal mindenestől egy kalap alá véve 

summásan leszólják, mocskolják, ócsárolják. 

Döbbenten láthatjuk, hogy a körülöttünk levő társadalom bólogat, hogy 

valóban ez az egész világ úgy, ahogyan van rossz, megvesztegethető, mocskos, 

elvetni való!! A sajtóban az emberek szinte versenyeznek, hogy ki tud több 

rosszat mondani a másikról, a világunk minden egyes milliméteréről, jelenben 

élő emberekről, múltról, vagy jövőről egyaránt! Feltúrják az évszázadok 

távlatából a levéltárakat és tálalják a legkisebb rosszat is szenzációként, hogy azt 

tudatosítva, nyilvánossá téve minél több embernek elvegyék a kedvét az élettől, 

az alkotó, becsületes munkától. 

Kedves Fiatalok! Ez a sok siránkozás, leszólás, mocskolódás a gonosz 

lélek hangja! A gonosznak nem volt jó a kezdet kezdetétől semmi sem, nem volt 

jó az Éden. Neki soha semmi sem lesz elég jó, Isten szép ajándékaiból, mert ö a 

lázadó, az ócsárló, a mindig és mindent tagadó, de mégis közöttünk élő valóság, 

sokszor elfeledjük. Az ördög, sajnos munkáját oly eredményesen végzi, 

tevékenységével eléri, hogy nagyon sokan világvégi hangulatba kerülnek és így 

tengetik életüket, várják az önként vállalt semmittevésben az összeomlást, a 

tétlen elégedetlenkedésben, meddő siránkozásban való megsemmisülést,  

egyszóval a teremtő Isten kudarcát.  

A keresztény embernek hinni kell, ebben a csodálatos világban! A 

jelenlegi tudásuk alapján, talán 20 milliárd évvel ezelőtt egy maréknyi anyag 

ősrobbanásából keletkezett a kozmosz. Parányi részecskék egymásra találásából, 

közösségéből született 6 milliárd évvel ezelőtt a naprendszerünk benne a 

földgolyó. Amely bár nagy sebességgel száguld a világűrbe, mégis békés 

otthona tudott lenni az életnek, az emberiségnek.  

Csodásan megteremtett világunkban, az ember megtalálta mindazt, mi 

álmai valóra váltásához szükséges, vasércet, rezet, kőolajat, így szép autókat, 

gépeket, repülőket készítve az ember munkája könnyebbé válik, lehetővé válik, 

hogy meglátogathassuk egymást. Bölcs okos mérnökeink munkája kitermeli a 

föld mélyéből a gázt. Kreatív mérnökök alkotta kis kazánok jóvoltából akár 

egyetlen csomag gyufával átvészeljük a hideg telet. Folytathatnám tovább, a 

technika szemünk előtt születő csodáinak végtelen láncolatát és dicséretét.  

Hisszük-e, hogy ebben a világban, mai is működik, a jóságot és a 

szeretetet meghirdető és megélő második isteni személy Jézus.  Hiszem, hogy e 

földnevű projektjét nem azért indította el, hogy majd egyszer fáradt kezéből 

kicsúszva visszahulljon az a semmibe. Ő erős kézzel vezet ma is bennünket, 

világunk megannyi szép vonásán ott ragyog gondoskodó szeretetének a 

kéznyoma. Ma is hív, bátorít, hogy társai legyünk, vele együtt teremtsük tovább 

szép világunkat, keresünk az irányt a szinte semmiből induló, hosszú utat 



megtett  emberiségnek a következő lépéseihez. Ezt az Isten velünk, veletek 

akarja megtenni. 

Ő azt akarja, hogy mi találjunk megoldásokat és válaszokat. 

Tudatosítanunk kell, hogy mindig van tovább, lesz olyan megoldás, mely 

mindnyájunk számára járható út lesz! Hosszú, és csodálatos ez az út, melyet 

maga az élet eddig bejárt, az eltelt pár milliárd év alatt. Nekünk hinnünk kell, 

hogy további csodálatos távlatok nyílnak az emberiség előtt, előttetek. Bíznunk 

kell abban, hogy létünk nem egy vakvágányon vánszorgó, tehetetlen korlátok 

közé zárt kiúttalan vergődés. A bennünket teremtő és bátorító, vigasztaló Isten 

kudarcát akaró gonosz megtesz mindent, hogy elbizonytalanodva 

megtorpanjunk. A megoldást kereső párbeszédek hangját átvegye az acsarkodó 

gyűlölködés, és a jókedvű és kreatív munkás hétköznapokat felváltsa a haragtól 

izzó, egymás torkának eső emberek véres őrjöngése. 

A történelmet ismerő ember előtt világos, hogy hatalmas lépéseket 

tettünk, teszünk, hogy nap mind nap élhetőbb legyen ez a világ.  Bízzunk 

tudósainkban, nézzünk fel Isten adta tehetséggel rendelkező művészeinkre. 

Higgyünk a holnapban, és mindenkinek van jövője, ott ahová az Isten küldte. 

Végezze ott a tőle telhető legjobban a munkáját, ne hagyja, hogy a félelem, a 

kishitűség kivegye kezéből a reményt és a mindennapi feladatokat.  

A diák tanuljon, képezze magát, így bontakoztassa ki testéből, szellemi 

adottságaiból a legtöbbet maga és a testvérei örömére. És mi felnőttek, seperjük 

tisztára a saját portánkat, mindenki a maga munkáját végezze. Bízva abban, aki 

az életet adta, az jó végre is tudja vinni mindazt mit elkezdett. Gondviselő 

Istenünkre ma is számíthatunk, ha bízunk benne, és dolgozunk.  

Krisztus Urunk és Testvérünk, e kettő együtt éljen bennünk. Csak egyik, 

vagy csak másik eltúlozva, tévútra visz bennünket. Lelkiéletünkben az emberi 

közvetlenség, személyesség mélységét is megélhetjük és az isteni tisztelet 

méltóságát megtarthatjuk. Életünkben legyen jelen a személyesség, de az Isten 

iránti tisztelet és imádat is. Ha így ismerjük meg Jézus Krisztust, akkor a mi 

életünkben is beteljesedhet az Írás szava. 

„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt 

vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a 

látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr 

esztendeje.” 

Ezt a reményt és küldetést érezzétek, és tudjátok megélni, amikor most 

pályát választotok. Ez segítsen benneteket, hogy teljes életet tudjatok élni majd. 

Amen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Uram és Mesterem! 

Te harminc évig készültél hivatásodra. 

Apostolaid is először nálad tanultak,  

mielőtt a világba mentek. 

Nekem is iskolába kell járnom, 

ha azt akarom, hogy hivatásomnak megfeleljek, 

s majd megálljam a helyem a társadalomban. 

Küldd rám áldásodat az egész iskolai évben, 

hogy mindvégig kitartóan és derekasan dolgozzam. 

Adj vidám lelkületet a tanuláshoz! 

Apostolaidnak a Szentlelket küldted,  

hogy mindent jól megértsenek, 

és helyesen cselekedjenek. 

Kérlek, küldd Őt el nekem is,  

hogy velem legyen minden órán, 

segítsen feladataim elkészítésében. 

Rendelj mellém igazi barátokat, 

s óvj az olyan társaktól,  

akik rosszra csábítanak! 

Légy mellettem, segítsd tanáraimat és az egész osztályt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


