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„Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé 
tárta a Törvényt.”

A babiloni fogságból hazatért 
maradék lélekben megérett arra, 
hogy akként hallgassa Isten igéjét, 
s annak fogadja el, ami: az Örök-
kévalótól érkezett üzenetnek, az egy-
etlen üdvözítő kinyilatkoztatásnak.

Ma is születnek új Ezdrások, és 
már ácsolják az emelvényt, ahonnan 
friss erővel, hatalmas eredetiség-
gel fogják felolvasni, újból meghir-
detni Krisztus evangéliumát, mint az 
egyedül megmentő, üdvözítő taní-
tást. Föl kell emelni az evangéliumos 
könyvet, kiragadni a modern pogány-
ság minden vallást egybemosni 
igyekvő, nyárspolgári kényelmessé-
géhez ideológiát gyártó közegéből, 
a megalkuvó, magzatgyilkos és hal-
doklókat kegyesen másvilágra segítő 

képmutatás mocskos kontextusából, 
magasra tartani, és fennszóval hirdet-
ni az örömhírt, hogy van szabadulás, 
van megváltás, van bűnbocsánat.

A mai vasárnapon kezdjük el 
Szent Lukács evangéliumának 
olvasását. Általa tárja Isten szent 
népe elé Krisztus az újszövetségi 
törvényt. Már csak rajtunk múlik, 
hogyan hallgatjuk: úgy-e, mint a 
názáreti zsinagógában ülők, akik 
helyeseltek és csodálkoztak, később 
azonban megbotránkoztak azon, 
amit mondott, vagy úgy, mint a fog-
ságból hazatért, a szenvedések tüzes 
kohójában megtisztult választott nép 
tagjai, akik mélyen meghajoltak és a 
földre borulva imádták az Urat.

Készek vagyunk-e elszakad-
ni előítéleteinktől, tudjuk-e füg-
getleníteni magunkat a közízléstől 
és a világtrendektől, hajlandók 
vagyunk-e akár véres szakítás árán 
is kitépni magunkat abból az alat-
tomos hálóból, mely a modern civi-
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lizáció jelszavaiból és reklámjai-
ból szövődik körénk, azt sugallva, 
hol csábítón, negédesen, hol éles-
fenyegetőn, hogy nincs más út, nem 
tehetsz mást, be kell állnod a sorba, 
és neked is imádnod, szolgálnod kell 
az épp divatba jött isteneket...? Akar-
juk-e az evilági boldogulás receptjei 
helyett az igazi örömhírt meghallani 
és szívünkbe fogadni, mely minden 
elképzelésünket felülmúlva azt ígéri, 
hogy testestül-lelkestül személyes, 
örök jövőnk van? Nem kellene elsír-

nunk magunkat ennek hallatán?
Nézzünk csak körül! Nem 

vagyunk egyedül. Közösséget, egy 
testet alkotunk, és mindannyiunkat 
egy Lélek itatott át. Rajta, bo-
ruljunk le az Úr, a nagy Isten előtt, 
teljünk el szent félelmével, s ki-ki a 
maga adománya és hivatása szerint 
dicsőítse meg őt életében.

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

2

Szent Pál apostol megtérése u-
gyanabban az évben történt, amikor 
Krisztus kínhalált szenvedett és Szent 
Istvánt megkövezték. Nem egy nap-
tári évben, hanem egy év leforgása 
alatt: Krisztus március 25-én szenve-
dett kínhalált, Szent Istvánt ugyana-
zon év augusztus 3-án kövezték meg, 
Pál pedig január 25-én tért meg.

Három okát adhatjuk annak, hogy 
Pál megtérését miért ünnepeljük meg 
más szenteknél inkább. Először a pél-
da miatt, hogy bármily nagy bűnös 
legyen is valaki, ne veszítse el re-
ményét a megbocsátásra, látva, hogy 
amilyen nagy bűnös volt Pál, oly 
nagy kegyelmet kapott. Másodszor 
az öröm miatt, mert amekkora gyásza 
volt az Egyháznak az üldözésben, oly 
nagy lett öröme Pál megtérésében. 
Harmadszor a csoda miatt, amit az 
Úr cselekedett ővele, midőn legva-
dabb üldözőjéből leghűségesebb 
hirdetőjévé tette.

Megtérése csoda volt a miatt, 
aki tette, ami által végbe ment, és 
akivel történt. Először is, aki tette, 
Krisztus volt. Ő térítette meg Pált. 

Elsősorban megmutatta csodálatos 
hatalmát, mondván: „Nehéz neked 
az ösztöke ellen rugódoznod” (Ap-
Csel 9,5), s rögtön meg is változtatta, 

szent pál apostol megtÉrÉse
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Pál már megváltozva felelt: „Uram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem?” (uo. 
9,6). Ágoston errõl az igéről ezt 
mondja: „A farkasok által megölt 
bárány bárányokká tette a farkasokat. 
Már kész az engedelmességre, aki az 
imént készült kegyetlen üldözésre.” 
Másodsorban megmutatta csodálatos 
bölcsességét. Csodálatos bölcsesség 
rejlett ugyanis abban, hogy nem isteni 
fenségének megmutatásával fordította 
el Pált felfuvalkodott gőgjétõl, hanem 
alázatának mélységével. „Én vagyok 
a Názáreti Jézus – mondotta –, akit 
te üldözesz” (uo. 9,5). A Glossza 
hozzáfűzi: „Nem Istennek, vagy Is-
ten Fiának nevezte magát, hanem azt 
mondta: »Fogadd el az én alázatom 
mélységeit, és vedd le szemedről a 
gőg hályogát.«” Harmadsorban meg-
mutatta csodálatos kegyelmességét 
azáltal, hogy éppen akkor térítette 
meg Pált, amikor az elszántan és 
tettre készen elindult a keresztények 
üldözésére. Telve volt gonosz indulat-
tal, midőn fenyegetőzést és öldöklést 
lihegett (uo. 9,1), aljas szándékkal el-
ment a főpaphoz (uo. 9, 1), mintegy 
rájuk erőltetve magát, és kegyetlen 
tettvággyal, midõn elindult, hogy a 
keresztényeket elhozassa megkötözve 
Jeruzsálembe (uo. 9,2), A leggono-
szabb út volt az övé, s az isteni irga-
lom mégis megtérítette.

Másodszor csodás volt megtérése a 
fény miatt, ami által végbement. Mint 
mondják, hirtelen támadt, hatalmas 
és mennyei volt. „És hirtelen fényes-
ség ragyogá őt körül az égből” (uo. 

9,3). Pálnak három nagy bűne volt. 
Az első a vakmerőség, amit az jelez, 
hogy „elméne tehát a főpaphoz” (uo. 
9,1). A Glossza megjegyzi: „Nem is 
hívták, csak saját buzgalma hajtotta.” 
A második a gőg, amit az jelez, hogy 
fenyegetőzést lihegett (uo. 9,1). A 
harmadik a test szerinti tudás, vagyis 
a Törvény ismerete. Evvel kapcsolat-
ban mondja a Glossza az Én vagyok 
Jézus (uo. 9,5) kijelentést folytatva: 
„Én, az ég Istene beszélek hozzád, 
akiről zsidó gondolkodásod szerint 
azt gondolod, hogy halott vagyok.” 
Az isteni fény tehát hirtelen támadt, 
hogy a vakmerőt megrettentse; hatal-
mas volt, hogy a gőgös és fennhéjázó 
embert mélységes alázatra kénysze-
rítse; mennyei volt, hogy test szerinti 
tudását mennyei tudásra változtassa. 
De azt is mondhatjuk, hogy három 
dolog által ment végbe megtérése: a 
hívó hang, a ragyogó fény és a min-
denható erő által.

Harmadszor, akivel a csodála-
tos megtérés történt, Szent Pál volt. 
Kívülről három jele volt ennek: a föld-
re esés, a megvakulás és a háromnapi 
böjt. Földre esett, hogy fölemelked-
jék, tudniillik alantas szenvedélyéből. 
Ágoston erről: „Pál földre esett, 
hogy megvakuljon, megvakult, hogy 
megváltozzék, megváltozott, hogy 
elküldessék, elküldetett, hogy az i-
gazságért megölessék.” – Ugyancsak 
Ágoston: „Összetört az őrjöngő, és 
lett belőle hívő. Összetört a farkas, és 
lett belőle bárány, összetört az üldöző, 
és lett belőle hirdető. Összetört a 



4  Évközi 3. vasárnap

kárhozat fia (2 Tesz 2,3), és lett belőle 
választott edény (ApCsel 9,15).”

Megvakult, hogy megvilágosod-
jék, tudniillik elhomályosult értelme. 
Erről mondják, hogy a három nap 
alatt, míg vak volt, megtanulta az 
Evangéliumot. Nem embertől, sem 
ember által kapta azt – amint maga 
tanúsítja –, hanem Jézus Krisztus nyi-
latkoztatta ki őneki (Gal 1,1). Ágoston 
erről: „Pált Krisztus igazi bajnokának 
tartom: tőle tanult, ő kente föl, vele 
feszíttetett keresztre, benne dicsőült 
meg.”

Testében gyötrelmet szenve-
dett, hogy teste alkalmassá váljék 
jó művelkedetek véghezvitelére. 
És valóban teste ezután minden jó 
cselekedetre alkalmas lett: tudott 
éhezni és bővelkedni, minden körül-
mények között mindenre kész volt, és 
minden sanyarúságot szívesen eltűrt. 

Aranyszájú Szent János evvel kap-
csolatban mondja: „A zsarnokokat 
és a haragtól lihegő népeket annyira 
tartotta, mint a szúnyogokat; a halál, a 
kínok és az ezer gyötrelem gyermek-
játék volt neki. Szívesebben fogadta 
őket, és jobban ékesítette őt a bilin-
csek köteléke, mint valamely korona, 
és szívesebben kapott sebeket, mint 
mások ajándékokat.”

Azt is mondhatjuk, hogy e három 
dolog ellentétes volt azzal a három-
mal, ami ősatyánkkal történt. Az 
fölkelt az Úr ellen, Pál földre esett; 
annak szeme megnyílt, Pál meg-
vakult; az evett a tiltott gyümölcsből, 
Pál megtartóztatta magát a neki járó 
eledeltől.

fordította: Madas Edit
Jacobus de Voragine: Legenda aurea

Aquinói Szent tAmáS áldozópAp rövid SzentbeSzédeiből

(Collatio 6 super Credo in Deum)

Minden erényre példát ad a kereszt

Miért kellett az Isten Fiának értünk 
szenvednie? Nagy szükség volt erre. 
Két okot is fel lehet hozni: először, 
hogy bűneinktől megváltson, másod-
szor, hogy saját példájával tanítson 
meg minket, miként kell élnünk. 

Ami a megváltásunkat illeti, 
Krisztus szenvedése váltott meg ben-
nünket attól, amit bűneinkért megér-
demeltünk volna. 

De nem kisebb jelentőségű az 

sem, amit példaadása jelent nekünk. 
Krisztus szenvedése ugyanis megújí-
totta egész életünket. Aki ugyanis 
tökéletes akar lenni, az vesse meg azt, 
amit Krisztus megvetett a kereszten, 
és vágyódjék arra, amire Krisztus vá-
gyott. Mert minden erényre példát ad 
a kereszt. 

Gondoljunk csak a szeretetben 
való példaadásra: Senki sem sze-
ret jobban, mint az, aki életét adja 
barátaiért (Jn 15, 13). Ezt tette Krisz-
tus a keresztfán. Ha tehát ő életét adta 
értünk, akkor semmi szenvedés nem 
lehet nehéz, amit őérte vállalunk. 
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Vagy gondoljunk a türelemben 
való példaadásra, erről szintén a 
kereszt tanúskodik kiváló módon. 

A türelem két szempontból is ér-
tékes: vagy úgy, hogy valaki súlyos 
szenvedéseket türelmesen visel el, 
vagy pedig úgy, hogy elfogadja azt 
is, amit el lehetne hárítani, de nem 
tér ki előle. Krisztus türelemmel 
viselte el a legnagyobb szenvedést 
is a keresztfán, mert amikor szenve-
dett, nem fenyegetőzött (1 Pét 2, 23); 
mint a juhot, úgy vitték feláldozni, és 
nem nyitotta szóra ajkát (vö. ApCsel 
8, 32). Krisztus türelmes kitartása a 
kereszten csodálatraméltó! Mi tehát 
fussuk meg kitartással az előttünk 
levő pályát. Emeljük tekintetünket a 
hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, 
aki a rá váró öröm helyett elszenvedte 
a keresztet, és nem törődött a gya-
lázattal (Zsid 12, 2). 

Ha az alázatosság példáját kere-
sed: nézz a keresztre, mert Jézus, Is-
ten létére, vállalta, hogy Poncius Pilá-
tus elítélje, és meghaljon. 

Ha az engedelmességre keresel 
példát, kövesd azt, aki engedelmes 
volt Atyjának mindhalálig: Ahogy 
egy embernek (azaz Ádámnak) enge-
detlensége miatt mindnyájan bűnössé 
váltak, ugyanúgy egynek engedel-
mességéért meg is igazultak (Róm 5, 
19). 

Ha a földiek megvetésére kere-
sel példát, kövesd azt, aki a Kirá-
lyok Királya és az Urak Ura (1 Tim 
6, 15), akiben a bölcsesség és tu-
domány minden kincse rejlik (Kol 2, 
3), de mégis eltűrte, hogy mezítelen 
legyen a kereszten, hogy kigúnyolják, 
leköpdössék, összeverjék, tövissel 
koronázzák, aztán ecettel és epével 
itassák. 

Te se áhítozz hát díszes ruhákra 
és gazdagságra, hiszen elosztották 

maguk közt ruháimat (vö. Mt 27, 35). 
Ne törekedj arra, hogy tiszteljenek, 
hiszen ő gúnyt és verést szenvedett! 
Ne törekedj magas rangokra, hiszen 
tövisből koszorút fontak, és fejére 
tették (vö. Mk 15, 17). Ne törekedjél 
élvezetekre, hiszen szomjúságomban 
ecettel itattak (Zsolt 68, 22).

www.breviar.sk/hu
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HirdetÉsek
Ma a szentmisék után gyűjtés lesz a Nagyszombat-i Egyházmegye katolikus 

iskolái fenntartására. A kedves hívek adományait előre köszönjük!

A MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont szeretettel 
meghívja a kedves érdeklődőket ÚJÉVI ÖRÖMKONCERTRE, melyre 2016. 
január 29-én – pénteken –, 13 órakor kerül sor a komáromi református templom-
ban. Fellép az iskola kis- és nagy énekkara, valamint az iskola diákjai.

A 2016. február 6-án megrendezendő magyar-szlovák jótékonysági plé-
bániai bál bevételét a Szent András-templom keleti falának javítására fordítjuk. 
A bál színhelye a Selye Egyetem ebédlője lesz. A belépőjegy ára 12.- EUR. A 
belépőjegyeket Aradská Jankánál lehet rendelni a 0908 717 466-os telefonszá-
mon, vagy Majchráková Krisztinánál a 0904 541 477-es telefonszámon. A tom-
bolába szánt díjakat a plébánián lehet leadni. Előre köszönjük!

A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtése még mindig aktuális. 
Aki tartós élelmiszert kíván adományozni, a hét folyamán ezt megteheti a plé-
bánia irodájában munkanapokon 8-tól 12 óráig.

 A Szent Rozália-templomban is lehet hagyni az adományokat, melyekért 
a jó Isten fizessen meg!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 260.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 995.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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† Príbuzní a dobrodinci
I.29.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. požehnanie pre H
elu

† M
ikle Jozefín

† K
elem

en M
argit

I.30.
Sobota – Szom

bat
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† K
ároly, Teréz és Jozefín

† D
om

inik
† M

ihály és szülők
I.31.

4. N
ED

EĽA CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

4. VA
SÁ

RN
A

P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar 

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

Pócsik és M
ajtán cs. † tagjai

† Ján M
urcin

† K
álm

án
M

iséző pap szándékára

a szentmisÉk rendje
2016. január 25 – 31.

Évközi 3. vasárnap8


