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ApCsel 1,15-17.20a.20c-26; 
1Jn 4,11-16; Jn 17,11b-19

„Senki sem veszett el közülük, 
csak a kárhozat fia.”

Isten akarja, hogy nagy tetteinek 
ünneplésekor belepillantsunk a kár-
hozat rettenetes sötét és mélységbe 
hívó örvényibe.

Húsvét előtt a Nagyhét első há-
rom napján az evangéliumok szünte-
lenül Júdás árulásával foglalkoznak, 
és Nagypénteken sem húz spanyol-
falat a Szentlélek a bal lator elé. Mi 
van, mi lesz ezekkel? Nem születtek 
áruló Júdásnak és káromkodó bal 
latornak ők sem. Sőt, Júdásról azt 
mondják az apostolok, hogy „ő is 
részt kapott szolgálatunkból”. Sen-
kit nem rendel arra a sorsa, végze-
te, hogy elvesszen, nincsen negatív 
predestináció.

Az írások csak azt „jövendölik 
meg”, ami a mindenkori ártatlan ki-
végzésekor bekövetkezik az emberi 

szabadság következményeként: a 
barátok, harcostársak között mindig 
van beépített ember, hogy az ártat-
lan lelki szenvedése még nagyobb 
legyen. Jézus értünk mondott tiszta 
világosságú imádságában is említi a 
sötétség titkát: a kárhozat fiát. Talán 
figyelmeztetés ez, hogy se Húsvét-
tól, se Pünkösdtől ne valami felü-
letesebb ajándékot várjunk, mint 
magát az üdvösséget, a kárhozattól 
való megmenekülést, és mindehhez 
a végső állhatatosság kegyelmét.

Pünkösd nem ráadás a már szé-
pen magától menő, bűntelen vallási 
életünkre, hanem a kárhozatból való 
kimentés, hiszen a Lélek közlése 
maga a bűnbocsánat, a Lélek köz-
lése az örök élet bennünk. Pünkösd 
első hatása éppen az, hogy az apos-
tolokat hallgató emberek úgy érzik, 
hogy ezek a szavak szíven találták 
őket, és a Pünkösdkor megszülető 
Egyház azokból áll, akik hagyták 
magukat megmenteni. Természete-
sen a Lélek úgy ment meg, hogy Is-



ten benső életének áramkörére kap-
csolja rá életünket, így látványos 
karizmákkal is felékesíthet egyese-
ket. A karizmák azonban mulandók, 
miattuk akár még el is kárhozha-
tunk, ezért a mai Szentleckében ar-
ról beszél nekünk Szent János, ami 
örökkévaló: a szeretetről.

Az emberben a kárhozat lehető-
sége éppen a szeretettel van kapcso-
latban. Az igazi szeretet visszauta-
sítása maga a kárhozat. Ha Júdás 
igazán szerette volna Jézust, tudta 

volna azt, amit minden kinyilatkoz-
tatás nélkül is tud az ember: hogy a 
szeretet megfizethetetlen. Ha eladok 
valakit, a kárhozat útjára léptem. A 
mammon-démon áll a legrettenete-
sebb bűnök mögött, és legjobban ő 
készíti elő a kárhozat útját. „Nem 
szolgálhattok Istennek és a mam-
monnak.”

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

Szent idők
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A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai 
napon felment a mennybe, szálljon 
fel vele a mi szívünk is. 

Halljuk, mit mond az Apostol: Ha 
Krisztussal feltámadtatok, keressé-
tek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az 
Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra 
legyen gondotok, ne a földiekre (Kol 
3, 1-2). Amint ugyanis ő felment 
a mennybe, és mégsem távozott el 
tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk 
vele, jóllehet testünkben még nem 
ment végbe az, amire ígéretet kap-
tunk. 

Ő már felmagasztalódott az egek 
fölé, de mégis elszenvedi azt, ami 
nyomorúságot csak érzünk mi, itt a 
földön élő tagjai. Ennek bizonyságát 
nyújtotta, amikor a mennyből meg-
szólalt: Saul, Saul, miért üldözöl 
engem? (ApCsel 9, 4). Máskor meg 

azt mondta: Éhes voltam, és adta-
tok ennem (Mt 25, 35). 

Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt 
a földön, hogy a hit, a remény és a 
szeretet által, amely minket hozzá 
köt, már vele ott nyugodhassunk a 
mennyben? Ő, amikor ott van, velünk 
is itt van. És mi, amikor itt vagyunk, 
vele ott is vagyunk. Ő itt van istensé-
gével, hatalmával és szeretetével; mi 
pedig ott vagyunk, jóllehet istensé-
gével nem rendelkezünk, mint Ő, de 
az iránta való szeretetünkkel mégis 
ott lehetünk. 

Ő a mennyet el nem hagyta, 
amikor onnét leszállt hozzánk; de 
tőlünk sem távozott el, midőn ismét 
visszament a mennybe. Mert ő ott 
volt akkor is, amikor itt tartózkodott, 
amint ő maga is állítja szavával: Sen-
ki sem ment föl a mennybe, csak aki 

Szent ÁgoSton püSpök beSzédeiből
(Sermo de Ascensione Domini, Mai 98, 1-2: PLS 2, 494-495) Senki sem 

ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből
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alászállt a mennyből: az Emberfia, 
aki a mennyben van (Jn 3, 13). 

A vele való egység miatt mondta 
ezt, mivel ő a mi Fejünk, és mi az 
ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, 
mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint 
ő ember Fia lett miattunk, mi pedig 
az Isten fiai lettünk őmiatta. 

Hiszen így mondja az Apostol: 
Ahogyan a test ugyan egy, de sok 
tagja van, a testnek ez a sok tagja 
azonban mégis egy test, így Krisztus 
is (1 Kor 12, 12). Nem azt mondja: 
így Krisztus, hanem azt, hogy: így 

Krisztus is. Krisztus tehát sok tag, 
de csak egy test. 

Leszállt a mennyből irgalma mi-
att, és nemcsak ő maga szállt fel a 
mennybe, hanem vele és benne mi 
is a kegyelem által, így nemcsak 
Krisztus szállt le, és nemcsak Krisz-
tus szállt fel; éspedig nem azért, 
hogy a Fej méltósága elhalványul-
jon a testben, hanem azért, hogy a 
test egysége elválaszthatatlan le-
gyen a Fejtől.

www. breviar.sk/hu

ÉN VAGYOK AZ ÚR, 
A TE ISTENED

1. Rajtam kívül más istened 
ne legyen

A Tízparancsolat első parancsa Is-
tenhez mint okunkhoz és célunkhoz, 
mint életünk Urához, mint tetteink 
bírájához és jutalmazójához és mint 
örök üdvösségünkhöz való közvetlen 
kapcsolatunkat érinti. Ezzel különös 
módon a hit, a remény és a szeretet 
három isteni erényét szólítjuk meg.

a) Hogyan állunk hitünkkel? 
Manapság sok ember él úgy, mint-
ha Isten nem is létezne, megvetik 
és semmibe veszik Őt és paran-
csait; nyíltan és direkt még létét is 
megkérdőjelezik. De még ennél is 
gyakoribb a praktikus ateizmus – 
ez a borzasztó bűn! Megint mások 

nyíltan tagadják az isteni kinyilat-
koztatás, mely a Szentírásban és az 
Egyház dogmáiban van lefektetve, 
egyes részeit. Semmibe veszik a 
Szentháromság titkát, kétségbe von-
ják az ősbűnt következményeivel 
együtt, tagadják Krisztus istenségét 
vagy az Úr valóságos jelenlétét az 
Oltáriszentségben, a szentmisének 
valódi áldozati jellegét, különöskép-
pen mint engesztelő áldozatét, a ka-
tolikus papságot, a tisztítótüzet, a 
mennyországot, a poklot, az angya-
lok és az ördögök létezését, a Szűz 
Máriáról szóló dogmákat, azaz min-
denkori szüzességét, szeplőtelen 
fogantatását, mennybevitelét. Nem 
akarják többé elhinni, hogy Krisz-
tus egy Egyházat alapított, hogy 
a földön ez az egyetlen Isten által 
alapított, következésképpen Istennek 
egyedül tetsző vallás, és hogy ezen 
kívül nincs üdvösség. Az a téves vé-

a gyónás szentsége



lemény, hogy minden vallás üdvös-
ségre vezet vagy Istennek még tetsző 
is, objektív súlyos bűn a hit isteni 
erénye ellen. 

Korunkban valóban nem létezik 
egyetlen olyan dogma sem, melyet 
itt vagy ott, nagyon gyakran éppen 
a teológusoktól, papoktól vagy még 
a püspököktől is ne vonnának két-
ségbe, ne hígítanának fel vagy teljes 
egészében ne vitatnának vagy tagad-
nának meg. Aki azonban egyetlen 
dogmát, egyetlen direkt kinyilat-
koztatott igazságot, melyet az Egy-
ház ennek hirdetett ki, megtagad, az 
az egész katolikus hitet mint isteni 
erényt elveszti, az súlyos bűnt vesz 
magára a hit ellen. Mesterien mutatja 
meg ezt Szent Ágoston, mikor magát 
Istent beszélteti: „Sok mindenben 
velem tartanak, kevés dologban 
nem; de e kevés miatt, melyben nem 
egységesek velem, a sok, melyben 
velem vannak, sem használ nekik 
semmit”. És mivel a hit az egész lel-
ki élet alapja, a hittel együtt az ember 
a másik két isteni erényt, a reményt 
és a szeretetet is elveszti.

A hitigazságok ezen nyílt tagadá-
sa mellett azzal is bűnt követünk el, 
ha a hitben nem képezzük magunkat 
tovább vagy hitellenes iratokat olva-
sunk és ilyen TV adásokat nézünk; 
ha nem mindent, különösképpen 
saját életünket és a világ egész tör-
ténelmét nem Isten világosságában 
szemléljük, ha hagyjuk, hogy a mon-
dén, liberális szellem többé vagy 
kevésbé megfertőzzön bennünket, 

és titkon vagy nyíltan az ezoterika, a 
reinkarnáció vagy a New Age moz-
galom hívei leszünk; ha horoszkópot 
olvasunk, a spiritizmus gyakorlatait 
átvesszük vagy csodagyógyítók után 
futunk. De maga a pünkösdizmus 
is a hitben való jelentős hiányról 
árulkodik, csakúgy mint az üzenetek 
és jelenések utáni túlzott vágy is. 

Az is a hit elleni vétek, ha valaki 
az állam és Egyház szétválása mel-
lett kardoskodik, akatolikus vagy an-
tikatolikus közösség – mint például 
a szabadkőművesség vagy annak 
noviciátusa, vagyis a Lions-klub, 
Rotary-klub és hasonló egyesülé-
sek, mint a teozófus és antropozó-
fus közösségek – tagja lesz. Nem 
lehet azokat a szülőket felmenteni 
a felelősség alól, akik gyermekeiket 
Waldorf iskolákba küldik. 

Továbbá az sem felel meg a hit 
szellemének, ha valaki támadja a 
cölibátust és eltörlését követeli; az 
Egyház dolgaiban tartott népsza-
vazásban – melyet forradalmi ele-
mek indítottak el – részt vesz, a női 
papság bevezetése mellett szót emel, 
vagy a vegyesházasságot támogatja, 
mely súlyos bajok forrása. 

Aki végre felfogta a kézbe áldo-
zás veszélyét, az, ha pap, többé nem 
szolgáltathatja így ki, ha hívő, többé 
nem fogadhatja el így e szentséget 
bűntelenül. Ezen felül az is a hit szel-
leme ellen vét, aki a valódi, élő Isten 
helyébe többé vagy kevésbé egészen 
más isteneket állít, mint például a 
technikát, a tudományt, az úgyne-

4 Húsvét 7. vasárnapja
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vezett fejlődést, egy tisztán evilági 
békét vagy végezetül minden ember 
testvériségét, tekintet nélkül azok 
vallására vagy erkölcsi állapotára. A 
hit félelemből való tagadása súlyos 
vétekké válhat. Egy hitvalló bátorság 
és harci szellem nélküli keresztény-
ség, mely letette a fegyvert, isteni 
alapítóját becsteleníti meg.

b) A remény isteni erénye ellen 
kétféle módon lehet véteni: először 
akkor, ha valaki vakmerően biza-
kodik üdvösségében. Az bizakodik 
vakmerően az üdvösségben, aki 
ennek eléréséhez nem teszi meg 
a szükséges erőfeszítéseket, nem 
használja azokat az eszközöket, nem 
lép arra az útra, melyek az üdvös-
séghez vezetnek. Ez a bűn nagyon 
elterjedt korunkban a „mindenki 
meg van váltva” tan – melyet egyes 
teológusok hirdetnek – és az általá-
nos üdv-optimizmus által; az em-
berek hagyják magukat elvakítani 
ezzel a farsangi dallal: „mi mind, 
mind, mind a mennybe jutunk”. 

Könnyelműen félretolják a 
gyónást és a megtérést, vagy 
megelégszenek olyan bűnbánati 
ájtatosságokkal, melyek nem biz-
tosítják a szentségi feloldozást. Az 
embereknek nincs idejük az imára és 
a szentségek fogadására – mindezt 
az öregkorra tolják ki, mikor ezek 
nélkül a gyakorlatok nélkül úgyse 
tudják másképp agyonütni idejüket. 
Most nem tudnak a bűnről vagy az 
arra való alkalomról lemondani, 

például a konkubinátusról, vagy azt 
mondják, e nem megengedett nye-
reség nélkül nem tudják fenntartani 
magukat, vagy azt, hogy ez csak egy-
gyel több bűn, ha majd meggyónnak, 
úgyis mindent be fognak vallani. Az 
ilyen emberek nem ismerik a hegyi 
beszéd igéjét a meredek útról és a szűk 
kapuról, elfelejtik, hogy a kegyelmek 
kegyelme az, ha valaki halála pillana-
tában a megszentelő kegyelem állapo-
tában van, és hogy ezt a legnagyobb 
kegyelmet keresztény életvitellel kell 
kiérdemelni.

A vakmerő bizakodás bűne mellett 
a különböző módon megnyilvánuló 
kétségbeesés bűnébe eshetünk. Van 
aki ezt mondja: úgyse használ sem-
mi, ezt vagy azt a bűnt soha nem 
fogom tudni legyőzni, tehát inkább 
nem veszem a szentségeket és fela-
dom az egész vallásgyakorlatot. Az 
ilyen ember kételkedik az üdvözü-
lésben, holott Isten azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön – sokkal 
inkább, mint ahogy mi akarjuk –, 
és a Mi Urunk Jézus Krisztus, aki 
irántunk való szeretetből halt meg a 
kereszten, üdveszközeivel, neveze-
tesen szentáldozatával, a szentségek-
kel és az imával a mennybe vezető 
kaput mindig nyitva tartja számunk-
ra. Az Isten iránti bizalmat sérti meg 
az is, aki fölöslegesen, túlzottan ag-
godalmaskodik; keresztény szülők 
Istenbe vetett bizalmukban vállalnak 
sok gyermeket.

Folytatjuk...



6 Húsvét 7. vasárnapja

Hirdetések

Ma a szentmisék után gyűjtés lesz a katolikus hírközlő eszközök üzemelteté-
sére. Isten fizesse meg az adományokat!

Kedden, május 19-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 szerdán 
¬– 2015. május 20-án, 18:00 órai kezdettel – előadásra kerül sor a plébánia nagy-
termében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 115.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
6 022.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

adoratio 
sanctissimi sacramenti

Minden hét csütörtökén délután 
15 órától 18 óráig csendes szentség-
imádást tartunk a Szent Anna-kápol-
nában.

A szentségi Jézus előtt ajánljuk fel 
városunk életét a jó Istennek, kérve 
kegyelmét családjaink számára.
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Heti liturgikuS naptÁr
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m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† čl. Ružencového bratstva
H

álából a jó papokért
† Szülők : Tibor, Ilona

V.21.
Štvrtok – C

sütörtök
8:00 

m
agyar

15:00
18:00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

A
z unoka sikeres vizsgájáért

A
D

O
RATIO

N
a úm

ysel
V.22.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Pavol a Julianna
† Ilona, Lajos
Bűnösök m

egtéréséért
V.23.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Ferenc
† Zlata a rod. príslušníci
† Édesapa

V.24.
N

ED
EĽA ZO

SLA
N

IA
 

D
U

CH
A SV

Ä
TÉH

O

PÜ
N

K
Ö

SD
VA

SÁ
RN

A
P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Pál és Erzsébet
D

eti, vnuk a K
atarína

† D
obi G

éza (4. évf.)
M

iséző pap szándékára

a szentmisék rendje
2015. május 18 – 24.

8 Húsvét 7. vasárnapja


