
Évk. 4. vasárnap  

11. évf. 

Kedves Testvérek! 

 Kedves Fiatalok!  

Mai napon az évközi negyedik vasárnapon, a múlt heti evangéliumi 

szöveg folytatását hallgattátok meg. Az elmúlt vasárnap felolvasásra került a 

Lukács szerinti evangéliumnak azon szakasza, amelyben Jézus a názáreti 

zsinagógában felolvasásra jelentkezett. A felolvasás után magyarázni kezdte 

szokásnak megfelelően a szentírási szakaszt. Jézus egy mondatos igehirdetéséről 

tudósít Lukács evangélista: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént 

hallottatok.” Akkor ez a gondolat egyfajta lezárását, összefoglalását jelentette a 

történetnek. Annak meghirdetését, hogy a próféták által jövendölt Messiás 

megérkezett, Isten kegyelmi ideje itt van, és Isten Országának Evangéliumát 

kezdik hirdetni. 

Mai evangéliumi részletben, azonban ennek a mondatnak az igazi 

erejével, embert megszólító hatásával találjuk szembe magunkat. Jézus ezzel az 

egy mondattal mindennél ékesszólóbban tanúságot tesz a világban vállalt 

küldetéséről.  

Manapság igen elszoktunk attól, hogy az evangélium teljes egészében 

nekünk íródott. Személy szerint hozzánk szól – legyünk bár tanárok, diákok, 

orvosok, művészek, édesanyák vagy édesapák. Minket is hív és küld és mi is 

küldöttek lehetünk. Úgy általában szíven elcsodálkozunk rajta, de kérjék rajtunk 

számon. 

Nem leszünk mi is úgy, mint annak idején Illés, akit nem a választott nép 

papjaihoz, nem a jámbor férfi zsidókhoz, hanem egy özvegyasszonyhoz küld. 

Nem gyógyul meg sok izraeli Elizeus próféta idején, de meggyógyul egy idegen 

a szíriai Námán. 

Jézus küldetése hozzánk szól, bennünket akar megszólítani. Azt akarja, 

hogy szava, amely megszólítja az embert, olyan legyen, amelyre kénytelen 

legyél választ adni. Ezen a ponton a fülünkbe csenghetnek ma is Jézus Lukács 

evangélista által rögzített szavai, amelyeket a zsinagógában mondott: „Ma 

beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok!” 

A názáreti zsinagóga az a hely, ahol Jézus nyilvános működése elején 

jellé teszi magát. Megvan a prófétai szó, az ígéret – és íme, a beteljesülés, az 

isteni Megváltást elhozó Messiás, az Atya üdvösségének szentsége, jele a világ 

számára. Ez a jelet, ma sokszor fenyegetőnek érzik! 

Miért is mondom fenyegetőnek? 

Próbáltál-e már Jézusról és a megváltásról beszélni egy társaságban? 

Vagy az osztályban hittan órán kívül? Mondjuk kedvesebben, olyan helyen, ahol 

mindenki meg van keresztelve, azért jött, hogy katolikus nevelést kapjon, azt 

mondják még a templomba is eljárnak. Még a hittant is tanulják! Ha kipróbálod, 

és négy szót beszélünk Jézusról, észre fogod venni az elfancsalodott arcokat, a 

hirtelen támadt némaságot, a zavart? Ha időben kapcsolunk, akkor egy tréfával 



elüthetjük: „vajon ki tudná-e Jézust cselezni Messi a tizenhatosnál? Talán akkor 

megkegyelmeznének neked!  

Egyébként elkönyvelhetsz egy lenéző mosolyt, mit szenteskedsz szlogent! 

A modernség lényege a szétválasztás, ami a hitéletet és a közéletet elkülöníti. A 

hétköznapi családi életet és a kereszténységet.  

Angliában már nem lehet olyan képeslapot kapni, amin az áll, hogy 

„Boldog Karácsonyt!”. Helyette az áll, hogy „Jeles időszak!” Közben az 

emberek szabadságáról és igazságáról, jogáról és mások megértésről 

szövegelnek. Rühellik és megharagszanak, ha Jézusról, és a hozzá vezető útról, 

Jézus által hozott szabadságáról és Igazságáról beszélsz.  

Arról van szó, hogy ma a polgári életünket, ebben személyes létünket 

vezérlő elvek, állásfoglalásokat, értékrendeket sokszor szeretnék, hogy rejtve 

maradjanak. Ne kelljen nyilvánosan vállalni. Tudomásul veszik, ha álarcot 

veszünk és vállaljuk Jézust, de az ne legyen nyilvános, hogy Krisztushoz 

ragaszkodsz. Ők azonban nyíltan nem merik felvállalni igazi céljaikat: az 

anyagiasságot, az érzékiséget, az önzést. Szembesíted vele őket, akkor meg 

vannak sértődve. 

Kereszténynek lenni mindenkor veszélyes volt és lesz. Jézus számára is az 

volt. Veszélyes maradt az úgynevezett „keresztény” világban is. Siv Kristin 

Saellmannt, a norvég köztelevízió egyik kedvelt műsorvezetőjét a helyi 

muzulmán vezetők megtámadták, amiért a tévéhíradó adásában a nyakláncán 

keresztet viselt.  „A nyakláncon függő kereszt sérti az iszlámot, a tévécsatorna 

semlegességét” – mondták.  Ezt követően levétették a műsorvezetővel a 

mindössze 1,4 centiméternyi kis keresztet. Nadia Eweida a British Airways 

alkalmazottjaként vezetői utasításra a munkahelyén nem viselhetett a nyakában 

keresztet. Akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mennyi keresztényt 

gyilkoltak meg és gyilkolnak meg napjainkban is Szíriában. 

Azt tapasztaljuk a közéletben, hogy sokszor a szavak időnként 

megszelídülnek a médiában, miközben újra egyre alattomosabb és durvább 

támadások indulnak a keresztény nemzetek és a közösségek ellen. Ugyanakkor 

ugyanezek az orgánumok a devianciáknak minden támogatást megadnak. A 

hatalom is igyekszik támogatni a megértés és a mások iránti tisztelet jelszavával. 

A Krisztus válaszadásra felhívó szava azonban ma is döntést kér. A 

válasz, amelyet Jézus jelére adunk, nem pusztán az ő személyére vagy a rá 

vonatkozó hitre utal – szó szerint a saját életünkről szól. Jézus személyében saját 

személyünkről, életünkről, igazságunkról, céljainkról és értékeinkről kell 

beszámolni és dönteni. Egyesek talán úgy vélhetik, hogy túlzottan sarkított ez az 

álláspont. Mert azt üdvözlik ma is, hogy valaki igent mond Jézusra vagy a 

keresztény hitre szóban, de ne azonosuljon vele a hétköznapokban, ne határozza 

meg hétköznapi cselekedeteit, hanem maradjon csak szóbeli döntés. 

A Nobel díjas író Francois Mouriac írja le a következő esetet: egyszer egy 

orosz író látogatta meg, akit láthatóan nagyon zavart, hogy Mouriac katolikus 

hívő ember. Ki is fejtette neki, hogy a Szovjetúnióban a vallás többé már nem 



kérdés. Majd hozzátette, hogy volt egy írástudatlan szolgálójuk, aki még abban 

az időben is hívő maradt, és ők egyházi temetést biztosítottak neki. Majd 

hirtelen hozzáfűzte: „Szent volt!” Az ember azt hihette – írja Mouriac – hogy az 

utolsó volt Oroszországban. Megkérdezte Mouriac a szovjet írót: Van még ilyen 

hívő? Habozva válaszolta, van még néhány. Mouriac csak ennyit válaszolt: Ez 

elég. Ugyanis Jézus, amikor a kovászról és mustármagról beszélt, akkor 

pontosan ezt mondotta: ha csak néhány igaz és szent ember van a világban, 

akkor nincs elveszve.  

Ma mi is valami hasonlót tapasztalunk meg, a mai erkölcsi válságba 

sodródott hazánkban. Kevés az igazi keresztények száma, kevés azoké, akik 

bátran vállalják keresztény életüket a hétköznapokban. A kevés elegendő ahhoz, 

hogy megmeneküljön hazánk. Az igazak is sokszor elbátortalanodnak, lesz-e 

erejük kitartani a jó úton. Szent Ágoston biztatja őket, nem szakadt le a híd, 

amelyen a szentek átmentek, és nem apadt ki a forrás, amiből ittak. A szentek 

példájukkal vonzanak és bátorítanak bennünket, és közbenjárnak értünk, ez lehet 

erőnk és biztatásunk. Ez adhat reményt és jelet a mi jövőnknek. Amen. 

 

 

 

 

 

  



 

Elesett orosz katonai imája  

 

Hallasz engem, Istenem? 

Életemben még nem beszéltem így veled... 

még ma, ma meg akarom ezt neked köszönni. 

Tudod, gyerekkoromtól kezdve 

azt mondták: nem létezel. 

És én elhittem. Bolond voltam. 

Teremtésed szépsége így 

sohasem tárult föl előttem. 

Ma éjjel is igazat adok Neked 

a bennem felszakadt kráter mélyéből, 

amely fölött ott ragyog a csillagos ég. 

Ámulva értettem meg üzenetedet.... 

Nem tudom, Uram, 

vajon kinyújtod-e értem a kezed, 

Mégis azt akarom mondani Neked, 

s Te bizonyára megérted: 

egy csoda az, hogy a látható pokol 

közepette a szívem könnyűnek 

tűnik és felismerlek Téged. 

Mit is mondhatok? 

Csak azt, hogy boldog voltam, 

amikor felismertelek. 

Nagyon jó Nálad lenni... 

 

 

 

  


