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2Krón 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; 
Jn 3,14-21

„Megszentségtelenítették az 
Úr templomát, amelyet pedig 
ő tett szentté Jeruzsálemben... 
Kigúnyolták Isten törvényeit... 

Kinevették prófétáit.”

Ha egyszer a templomot meg-
szentségtelenítették, akkor nincs 
értelme a templomnak. Ha kigúnyol-
juk Isten törvényeit és kinevetjük 
a prófétákat, akkor milyen címen 
nevezzük magunkat Isten népének?

Isten nem segédkezik önbe-
csapásainkhoz: merő irgalomból és 
irántunk való gyöngéd szeretetből 
akarja, hogy az ellenség felgyújtsa a 
templomot, a szent népet pedig de-
portálja. Ott majd a nyomorúságban 
újra szól hozzájuk, lerakva előbb a 
szívekben a szent hely, a templom 
alapjait, és a szenvedések tüzében 
kiégetett szíveket alkalmassá teszi a 
prófétai szóra.

Az emberi szeretet szent hely, 
ahol Isten lakik. Ha kiüresítjük a 
szeretet szakrális tartalmát, akkor 
maga Isten bontja le és rombolja szét 
emberi szeretetünk templomát.

A mai Evangéliumban olvassuk, 
hogy a világosság a világba jött. Isten 
szent Fiának megtestesülése az isteni 
irgalmasság legnagyobb tette. Azon-
ban az irgalmasság e legnagyobb tette 
is „büntetéssel” kezdődik: rávilágít 
hazugságainkra, bűnös életvitelünk-
re, a bűn által kiépített struktúrákra, 
és azok összeomlanak.

Abból látszik, hogy az üdvös-
ség útját járod-e vagy a kárhozat felé 
sodródsz, hogy ezt a leleplező vilá-
gosságot szereted-e, vagy inkább a 
sötétséget. A bűnvallomás keserű 
fájdalma, amikor régi, bűnös vilá-
gunkat engedjük romba dönteni a 
kegyelem által, Isten első irgalmas 
tettének természetes velejárója.

S ha odafigyelünk a mai 
Szentleckére, felfedezzük, hogy Isten 
irgalma csak azokat támasztja örök 



életre, akik elfogadták, hogy előbb 
bebizonyítsa róluk, hogy bűneik 
miatt élőhalottak voltak. Isten nem 
épít bűnös életünk romlott és hazug 
alapjaira örök hajlékot. Előbb az 
alapokig lerombolja mindazt, ami a 

hitetlenség, a bűn, a törvénytelenség 
és az önzés műve bennünk.

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – 

Szent idők
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Harmadik rész: a kereszt

A La Croix című francia ka-
tolikus napilapban megjelent egy 
szülő levele Chrétiens, oui, mais pas 
comme papa (Kereszténység: igen, 
de nem úgy, mint a papa) címmel. 
Ebben ez a szülő kikelt a keresztény 
erkölcs „vaskalapossága” ellen, és 
egy liberálisabb keresztény nevelést 
sürgetett. Egyik következő számuk-
ban egy tizenhét éves diáklány 
reagált így: „Számomra nincs 36 
igazi szeretet, csak egy, ami Istentől 
jön. És »az Egyház morálisának 
vaskalapos előírásai« pont azért van-
nak, hogy emlékeztessenek, hogy 
az igazi szeretet igényes, és ez az 
igényesség tesz minket szabaddá. 
És ha ez a valláserkölcs néha túlsá-
gosan keménynek tűnik a fiatalok 
szemében, ne hitessétek el velünk, 
ti felnőttek, hogy azok valóban túl 
kemények és túlhaladottak, és ne hi-
tessétek el velünk azt sem, hogy az 
ő »nagyobb erkölcsi szabadságuk« 
nekik és mindnyájunknak egy 
jobb jövőt ígérhet. Ez túl felelőtlen 
lenne részetekről.” (1985. április 
25. – 1985. június 4. 13. o.) Ebben 

a világban élve rólunk: fiatalokról, 
hívekről, papokról is el-elhangzik 
a megállapítás: hiányzik belőlünk a 
tűrőképesség. Ezért is gondolkod-
junk el most Krisztus keresztjéről – 
és a miénkről.

Most figyeljünk először Krisztus 
keresztjére!

Amikor a Szentírás arra hivat-
kozik, hogy Krisztusnak szenvednie 
kellett „az Írások szerint” (Mk 14,24-
29), nem ad meg egyetlen ószövet-
ségi kijelentést sem. De mikor bib-
liai érveket keresnek az evangélisták 
arra, hogy a Messiásnak szenvednie 
kellett, ezzel azt állítják, hogy:

– A kereszt nem abszurditás, 
hanem Isten terve és szándéka.

– Ha Isten akarata, akkor nem 
„véletlen baleset”, hanem „így kel-
lett lennie”, nem természeti vagy tör-
ténelmi szükségszerűséggel, hanem 
Istentől akart szükségszerűséggel, 
amit ésszel nem lehet felfedezni.

– A kereszt így Isten tervének a 
szívébe van elhelyezve, s a világ tör-
ténetének középpontjába. Definitív 
módon jelzi, hogy ki az Isten, és mi 

pápai Lajos Nagyböjti beszédsorozata
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a világ (benne mi is!), Isten örök tit-
kainak kinyilatkoztatása.

– Jézus halála csak látszatra az 
ember műve, legmélyén Isten esz-
katologikus üdvözítő aktusa. A fela-
jánlás, amiről itt szó van, nem egy 
akármilyen emberé, hanem az Ember-
fiáé. (vö. Mk 9,31) Már az ószövet-
ségi előkép is – az olvasmányban 
hallottuk –, mikor Józsefet eladják 
testvérei, valami ilyet akart kifejez-
ni: a testvérek bűnét Isten fel tudja 
használni, hogy végrehajtsa tervét, 
megmentse őket.

– Még ha a Kereszt eseményé-
ben az emberek állnak is előtérben, 
mint bűnösök, sőt még a gonosz lé-
lek művét is láthatni benne (1Kor 
2,8), a Kereszt végső analízisében 
Isten műve.

Ez szinte abszurdnak tűnhet, 
paradox állítás, ellene mond minden 
Istenről szóló megszokott elgondolá-
sunknak.

Mi úgy képzeljük: Isten hata-
lomban, erőben, dicsőségben nyi-
latkoztatja ki magát. De itt ellent-
mond mindennek, amit nagynak, 
szentnek, szépnek, tiszteletre mél-
tónak érzékelünk: s megjelenik a 
legteljesebb erőtlenségben, szégyen-
ben, abszurditásban. A keresztet úgy 
kell értelmezni tehát mint egyfajta 
lemondását Istennek önmagáról (ke-
nozis).

A filippi levélben írja Szent 
Pál, hogy Jézus Krisztus „…Isten 
formájában volt, (…) kiüresítette 
magát, szolgai alakot öltött, (…) 

engedelmeskedett mindhalálig” (Fil 
2,6-8), vagyis szabad volt, és önként 
engedelmes lett. S a megváltás pont 
azt jelenti: szeretetből, önként, sza-
badon, értünk (pro nobis) végezte 
mindezt. Nagy Szent Leó pápa 
szépen írta, hogy „Létezik Istenben 
egy lehajlás, ami nem a hatalom 
hiánya, hanem irgalom.” (Latinul: 
„Inclinatio fuit miserationis, non de-
fectio potestatis.”) Isten hatalma és 
szabadsága nyilvánvalóan olyan ab-
szolút, hogy megengedheti magának, 
hogy mindenről lemondjon, mégsem 
„veszti el az arcát”. Az, amit a világ 
erősnek és bölcsnek tekint, azt Isten 
abszurddá teszi.

S itt nemcsak Isten új kinyilat-
koztatásáról van szó, hanem ugyan-
akkor a mi létünk átformálásáról 
is. Vagyis magának az istenképnek 
a megváltozása vezetett el a világ 
megváltására. „Ő, aki gazdag volt 
– írta Szent Pál – szegénnyé lett, 
hogy mi gazdagok legyünk az ő sze-
génysége által.” (1Kor 8,9) S ha a 
kereszt ennyire lényeges összetevője 
Krisztus kinyilatkoztatásának, a 
megváltásnak, akkor érthető, hogy 
a megváltás hordozója az egyház, 
és annak tagjai, vagyis mi, katoli-
kus hívők nem nélkülözhetjük ezt az 
alapvető dimenziót.

Aki keresztény – nem élhet 
keresztviselés nélkül

Ezt már az Úr Jézus világosan 
tanította. S az evangelizációnak, az 
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evangélium átadásának, hirdetésé-
nek is kereszt formája van. P. Jean 
Card Daniélou SJ írta: „A pogány 
világ és a boldog Szentháromság 
között nincs más közlekedés: csak 
Krisztus keresztje. Miért kellene 
akkor meglepődnünk, mikor ebben 
a »között«-ben akarunk megállni, 
és újra szőni csodálatos szálakat 
a pogány világ és a Szenthárom-
ság között, hogy mi sem tehetjük 
másként, csak kereszt alakban. (…) 
Ez a megosztottság keresztre feszít 
minket, ez az összeférhetetlenség! 
Hogy szívünkben egyszerre hor-
dozzuk a Szentháromság szerete-
tét, és annak a világnak a szeretetét, 
amely távol van a Szentháromságtól. 
Ez magának az Egyetlen Fiúnak a 
szenvedése, aki a vele való osztozás-
ra szólít fel minket, Ő, aki viselni 
akarta ezt a szétválasztást, s csak 
úgy szüntette meg azt, hogy előbb 
viselte.”

Melyek a mi keresztjeink, melye-
ket viselni kell?

Az egyház látszólagos te-
hetetlensége, romlása, az egyház 
tagjainak, benne gyermekeink, fi-
ataljaink bántó evilágisága, meg-
kötöttségeink, és főleg az az igye-
kezetünk, hogy Istent, egyházat, 
hitet, evangelizációt az emberi 
elgondolások mintájára, a siker-
rel mérve gondoljuk el. H. I. Mar-
rou professzort kérdezték meg egy 
előadása után: mikor kezdődött meg 

az egyház romlása? Ő ezt válaszol-
ta: „Pünkösd másnapján.” S ezzel 
a lényegre tapintott. A Jelenések 
könyve írja: „…azt láttam, hogy a 
trón és a négy élőlény és a huszon-
négy vén között ott áll a Bárány, 
mintha leölték volna.” (Jel 5,6) 
Megdicsőülten is viseli sebeit, és 
Titokzatos Testében, az egyházban 
is folytatódik a „kereszt oktalan-
sága”. Ahogy a szentmise mondja: 
„A halálból támad az élet.” Belon 
Gellért püspök úr mondta: Krisztus 
egész élete megváltói élet volt. En-
nek volt része megtestesülése, amit 
a világ észre sem vett, földi élete, 
szenvedése, halála, mikor a világ 
azt hitte: véglegesen végeztek vele, 
örökké elzárta a sír. És föltámadása, 
mikor szintén nem mindenkinek 
jelent meg, csak „az előre kiválasz-
tott tanúknak, vagyis nekünk”. 
(ApCsel 10,41) S a mi feladatunk 
ennek tanúsítása.

Prohászka püspök atya írta 
1919. április 24-én naplójába: 
„Gyönyörűek a húsvéti mise 
orációk: »Ab omni vetustate pur-
gatos«, »in novam transfert crea-
turam«., Tehát »ab omni vetustate«: 
a tegnapitól is – a szájíztől, a rossz 
benyomástól, a nehezteléstől, az 
ösztönszerű reakcióktól – »in novam 
creaturam«: ez a ma nyíló rózsa, a 
most fakadó forrás, a lejtő patak… 
Ezt akarom mindig.” (191. lap)

Mert ha a kisebbrendűség érzé-
sével vagyunk megsebezve, hogyha 
apró, emberi érdekeken, sérelmeken 



5Nagyböjt 4. vasárnapja

A keresztség szükségessége 
az üdvösséghez

Hermász: Pásztor, 31. (Kr. u. 80)

Hallottam, Uram, néhány 
tanítótól, hogy nincsen más megtérés, 
csak az, amikor a vízbe leszállunk, és 
megkapjuk a korábbi bűneinkre a bo-
csánatot. Jól hallottad – válaszolta -, 
így is van.

Szent Jusztinosz: 
I. Apológia, 61,2-4. (Kr. u. 151)

Mindazokat, akik elfogadták és 
hitték, hogy igaz az, amiről beszélünk 
és tanítunk, és megfogadták, hogy en-
nek megfelelően élnek, amennyire csak 
erejükből telik… elvezetjük oda őket, 
ahol víz van, és ahogyan mi is újjászü-

lettünk, ugyanúgy ők is újjászületnek, 
a mindenség Atyja, uralkodó Istene és 
a mi megváltónk, Jézus Krisztus, és a 
Szentlélek nevében elvégzik ezt a le-
mosdást a vízben. Krisztus ugyanis azt 
mondotta: Ha nem születtek újjá, nem 
mentek be a mennyek országába.

Nazianzoszi Szent Gergely: 
Vízkeresztre, oratio 39, 17 (Kr. u. 381)

Keresztelt Mózes… János… 
Keresztel Jézus is… Tudok még a 
negyedik keresztségről, ez a tanúság-
tételé és a véré, amivel Krisztus maga 
is megkeresztelkedett, és az összes 
többinél tiszteletre méltóbb, annál is 
inkább, hiszen utólag már nem lehet 
beszennyezni.

www.depositum.hu

Mit Mondanak a keresztségről az ókeresztény írók?

rágódunk, vagy ha nincs mondani-
valónk a világnak, akkor még nem 
vagyunk ab omni vetustate purga-
tos. A mai világnak húsvétra van 
szüksége, húsvéti hittől lángoló 
apostolokra, különben elveszik. S 
ha nem ilyenek vagyunk, leszünk, 
vagy akarunk lenni, minket is elvet 
mint teljesen feleslegeset.

Mindebből az is következik, 
hogy ahogyan keresztjeinket 
viseljük, az egyszerre lesz igehirde-
tés és apostoli munka is.

– igehirdetés: mert látványo-
san hirdeti, hogy „más eledelünk 
van”, más erő birtokosai vagyunk, 

másként reagálunk például a si-
kertelenségekre, stb.

– apostoli munka: mert „Öröm-
mel szenvedek értetek – írja Szent 
Pál –, és testemben kiegészítem, ami 
Krisztus szenvedéséből hiányzik, 
testének, az egyháznak a javára.” 
(Kol 1,24)

Erről beszélt Szent II. János Pál 
pápa is, mikor azt mondta: „Jézus 
Krisztus jelenlétében nem élhetünk 
úgy, mint a semmi jelenlétében.” És 
itt lesz világos a tudatos lelki élet 
jelentősége: elmélkedés, adoratio, 
gyónás stb. nélkülözhetetlen volta – 
az új evangelizációban is. MK
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Hirdetések

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a keresztúti ájtatosságot a 
nagyböjti időszakban péntekenként a Szent Rozália-templomban, valamint a 
Szent András-templomban tartjuk a szentmisék előtt ½ órával.

Tudatjuk, hogy hétfőn az esti szentmise a Szent András plébánia-tem-
plomban lesz bemutatva a városi testületért.

Kedden, március 17-én, a plébánia nagytermében 17:00 órai kezdettel 
ft. Fehér Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A „Regnum Marianum Akadémia” tavaszi programja keretén belül szer-
dán ¬– 2015. március 18-án, 18:00 órai kezdettel – előadásra kerül sor a 
plébánia nagytermében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Csütörtökön, Szent József ünnepén, a magyar nyelvű esti szentmise a 
Szent József-kápolnában lesz celebrálva 18.00 órai kezdettel.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 12.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
3 957.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Plébániai katekézisek következő sorozata indul felnőttek számára, 
akik részesülni szeretnének a keresztség, bérmálás illetve az Oltáriszentség 
kiszolgáltatásában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezni jövő 
hét folyamán lehet az irodában hétfőtől péntekig 8–12 óra között.

A Pázmaneum Polgári Társulás 2015. március 21-re egynapos kirándu-
lást szervez Heiligenkreuzba. Az érdeklődők a faliújságon elhelyezett hir-
detményen pontos információhoz juthatnak.

Elérhetőségek:

Római Katolikus Egyház, Révkomárom
Nádor utca 11.

Pf. 44.
945 05 Komárno 5

Tel.: +421 35 7730 036
Fax: +421 35 7903 900

Web: www.revkomaromiplebania.hu
E-mail: dekanat.komarno@abu.sk

Hivatalos órák: Hétfőtől - péntekig, 8 - 12 óra között.
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2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
20. péntek
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
Tegyük próbára az igazat, ítéljük gyalázatos halálra
21. szombat
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány

Heti Liturgikus Naptár
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III.
16.

Pondelok – H
étfő

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Členovia rod. A
dam

ikovej
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
A városi testületért

III.
17.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
m

agyar
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv. A

nna

† Lajos
† Szabó Béla
† Paulína Pravdová

III.
18.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† M
ária, Štefan a V

lasta
† Á

rpád és Ilona
† Varjú Ferenc

III.
19.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
16:15 

slovenská
17:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Sv. Jozef
Szent József

† József
K

rížová cesta
N

a úm
ysel

† G
áspár Á

gnes
III.
20.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
7:30 

m
agyar

8:00 
m

agyar
16:30 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Štefan
K

eresztút
Élő anya és fia
K

eresztút
Egy beteg lelki m

egnyugvásáért
III.
21.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† G
regus Ernő

† Blažej, K
atarína a Jozef

† József, A
ndor és szülők

III.
22.

5. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

5. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

† Pál és Erzsébet
† Jozef a A

lžbeta
Szándékra
† G

ašpar a rod. príslušníci
M

iséző pap szándékára

a szeNtmisék reNdje
2015. március 16 – 22.
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