
Nagyböjt 3. vasárnap  

7-8. évf.  

Kedves Testvérek! 

 Kedves Fiatalok! 

Nagyböjt harmadik vasárnapjának ószövetségi olvasmánya arról szól, 

hogy Mózes elmegy Isten hegyéhez a Hórebhez. Itt megjelenik neki az Úr 

angyala az égő csipkebokorban és Mózes találkozik a szövetség Istenével Jahve-

val. „Aki van.” Aki szól hozzá, aki azzal küldetéssel bízza meg Mózest, hogy 

vezesse ki népét, a zsidókat, Egyiptom földjéről. Elmondja, hogy Ábrahám 

istene, Izsák istene, Jákob istene küldi el, hogy népének vezetője legyen. Ezzel a 

küldetéssel Mózes egy életre kap a feladatot, hogy népének vezetője legyen.  

 Kedves Fiatalok! 

Ti is szeretnétek megtalálni a magatok útját. Kíváncsiak vagytok, hogy 

miben rejlik kivételes tehetségetek, mivel hagyhatnátok maradandó nyomot az 

életetekkel ebben a világban. Sokan nagyon jelentéktelennek érzik magukat, úgy 

érzik, hogy senki számára nem fontos az életük.  

Jézus mindnyájunkat arra hív, hogy a saját utunkat járjuk. Nem elég a 

többit utánozni, nem elég azt tenni, amit a többiek. Minden egyes ember 

egyszeri és kivételes. Jézus arra bátorít, hogy fedezd fel kivételes tehetségedet és 

életedben valósítsd meg. Akkor áldás lehetsz mások életére. Akkor Isten akarata 

szerinti nyomot hagysz a világban. Minden ember meg tud mutatni Istenből 

valamit, amit csak ő fejezhet ki. Úgyis mondhatjuk, hogy minden embernek, az 

Istennek egy különleges szavát kell megjeleníteni a világban. Hogyan találod 

meg a saját utadat? Ez sokszor nem könnyű és sokszor sok küzdelemmel jár. 

Hogy ezt megértsük, egy történetet mondanék el.  

Volt egyszer egy kagyló. Az örvény egy reggel egészen a tenger fenekéig 

sodorta. Víz és homok kavargott körülötte, s amikor végre kijutott az örvényből, 

érezte, hogy puha belsejébe homokszem került, amely szörnyen szúrta, karcolta, 

és fel is sértette. Bármennyire erőlködött, nem sikerült megszabadulnia 

homokszemtől. Hogy végre megszűnjön a fájdalom, hozzálátott, hogy újabb és 

újabb gyöngyréteggel vonta be. Egy idő után a homokszemnek már nem volt 

hegyes csúcsa és éles szegélye, s így már nem okozott neki fájdalmat, de a 

gyöngyréteg kiválasztását tovább folytatta. 

Egy szép napon egy ember merült le a tenger fenekére, hogy kagylót 

gyűjtsön. Keze közé került a belsejében homokszemet rejtő kagyló is. Amikor a 

szárazra érve felnyitotta, a legcsodálatosabb igazgyöngy ragyogott a szeme 

előtt. Soha életében nem látott még ennél szebbet. Így vált kínzó fájdalmából 

értékes kincs. 

 A saját életedben a sérüléseket, amelyeket másoktól elszenvedsz, kell 

igazgyöngyé változtatni.  

 Az evangéliumban Jézus is egy olyan gondolkodásmóddal száll szembe, 

amely szünet nélkül kísért a bennünket is. Az alaphelyzet világos: adott néhány 

galileai ember, akiket Pilátus áldozatbemutatás közben mészárol le. Bár a 



legszentebb vallásos cselekedetet végzik, mégis eközben éri őket a halál. A nép 

ítélete készen áll: ezek bűnösebbek voltak, mint a többiek, azért jártak így? 

Milyen titkos bűneik lehettek? Ugyanez az emberi okoskodás jellemzi azokat, 

akik a siloámi torony összeomlásakor meghaltak, az ő bűnösségüket kezdték 

firtatni. 

Jézus az egész kérdést megfordítja. Azt akarja, hogy elszakadjunk attól a 

kibicsaklott istenképtől, amely Istent egy emberi tanítónak, egy szigorú 

kollégiumi nevelőnek képzeli el. Aki lesben áll, hogy az első adandó 

alkalommal lecsapjon, büntessen, megfenyítsen minket. Az ilyen Istenkép 

alapvetően hibás.  

Az embernek az helyzete ezzel az Istenképpel, hogy életen keresztül úgy 

kell magamra nézni, hogy bűnös vagyok, miközben Isten állítólag a szeret.  

Azzal élni, hogy bármit teszünk, az ítélet az, hogy bűnösök vagyunk.  Ebben 

nem lehet jólélekkel hívő embernek lenni. Istennek nem ez a szándéka. 

Az ószövetségben a Tízparancsolat sem úgy kezdődik, hogy Mózes jön a 

kőtáblával és már is fejbe vágja az akkori embereket. Hanem azzal, hogy a népet 

kimenti a szolgaságból. Én vagyok Jahve, „Aki van!” Atyáid istene, aki kivezet 

téged a szolgaság földjéről. 

Fontos figyelni arra, hogy a jóságos zsaruként kezelt Istenkép az ember 

cselekedeteinek vizsgálatakor félre vezethet minket. A félelem, a büntetés elől 

való menekülés, az örökös Istennek való megfelelési kényszer csak egy 

tökéletlen bánatra, a megtérésnek csak egy külsődleges szintjére vezethet el 

bennünket. 

Természetesen sokszor ez is elég ahhoz, hogy az Isten kegyelme előtt 

megnyíljék az emberi szív, ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy 

nem erre a tökéletlenségre kaptunk Krisztustól meghívást. Ez lehet nevelődési 

fázis, átmeneti állapot, gyökérverés vagy letisztulás időszaka, ám ebből igenis 

tovább kell lépnünk.  

„A tökéletesség köteléke a szeretet” - írja Szent Pál apostol. Ebbe az 

állapotba kell átlépnünk, amikor az istenkapcsolat motiválója a szeretet lesz. Ez 

pedig azt is jelenti, hogy gyökeresen megfordul minden a gondolkodásunkban. 

Immár nem a rosszat kerüljük kínos törvénymegtartó pontossággal, a büntetéstől 

való félelemben; hanem a jóra törekszünk, mert szeretjük Istent és a másik 

embert, s tudjuk, hogy csakis a megtett jó tudja beteljesíteni ezt a szeretetet. 

A szeretet köteléke és a jóra való elköteleződés együttesen irányítják 

figyelmünket a szabadságra. Az istenszeretet szabadságot szül az emberi 

lélekben, ahol Isten van, ott nincs félelem. A helyes istenfélelem - amely a 

Szentlélek egyik ajándéka - tehát nem egyfajta rettegést jelent, hanem a 

megrendülést Isten nagyságának láttán és önnön kicsinységünk és gyöngeségünk 

megélésekor. Kinyilatkoztatásban az áll, hogy Isten a szeretet, az Isten szeret 

engem, s ezért én is viszont szerethetem az Istent. 

Ezért válik az evangéliumi szakaszban a pilátusi vérengzés és a siloámi 

baleset kapcsán hamisan csapongó emberi vallásos érvelés kritikájává a termést 



nem hozó fügefa példabeszéde. Jézus ezáltal világosan akarja megértetni velünk, 

hogy a fő kérdés nem az, hogy az elkövetett bűnökért milyen büntetés jár, akár 

már itt a földön; hanem az, hogy mi az a jó, amelyet megteszünk, mi az a 

gyümölcs, amelyet megtermünk.  

Nagyon sokszor a nagyböjtben valamit megtagadni szeretnénk magunktól. 

Az egyház is arra hív fel, hogy pénteken ne egyél húst. Azt gondolom, hogy a 

fügefa példája arra hív, hogy valamit tegyetek. 

 Javaslom, hogy a nagyböjt minden hétében legalább egyszer próbálj 

beszélgetni szüleiddel.  

 Javaslom, hogy a nagyböjt minden hétében legalább egyszer próbálj 

valamit segíteni szüleidnek. 

 Reggel úgy indulj el, hogy szobádban rendet hagysz! 

 Javaslom, hogy a nagyböjt minden hétében legalább egyszer próbálj 

beszélgetni azzal az osztálytársaddal, akivel nem szoktál. 

Javaslom, hogy a nagyböjt minden hétében legalább egyszer próbálj jót 

mondani a másikról. 

 Sorolhatnám tovább, de találd meg a számodra fontosat.  

Mert a te utadat neked kell járnod. Amen. 

  



 

 

 

Kértem Istent... 

Kértem Istent, vegye el a gőgömet,  

És Isten azt felelte: Nem.  

Azt mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: 

 az én dolgom, hogy feladjam.  

 

Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet,  

és Isten azt felelte: Nem.  

Azt mondta: A lelke egészséges,  

a többi ideiglenes.  

 

Kértem Istent, adjon nekem türelmet,  

és Isten azt felelte: Nem.  

Azt mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke:  

nem adható, csak kiérdemelhető.  

 

Kértem Istent, adjon nekem boldogságot,  

és Isten azt felelte: Nem.  

Azt mondta: Ő áldást adhat,  

a boldogság rajtam áll.  

 

Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat,  

és Isten azt felelte: Nem.  

Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól,  

és közelebb hoz hozzám.  

 

Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet,  

és Isten azt felelte: Nem.  

Azt mondta: növekednem egyedül kell,  

ő majd megnyes néha, hogy gyümölcsözőbb legyek.  

 

Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket,  

ahogyan Ő szeret engem.  

És Isten azt mondta:  

No végre egy jó gondolat.  

 


