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Az Ő keresztútja eligazít a mi keresztutunkon.

Krisztus a Nagytanács előtt áll.  A feltett kérdés-
re válaszol. A szolga buzgó akar lenni, arcul üti. Így 
felelsz a főpapnak? És Jézus? Ha rosszul szóltam, bi-
zonyítsd be, ha jól, miért ütsz engem? Higgadt, nem 
dühöng, nem vág vissza megkötözött keze helyett 
szavaival, ura önmagának.  Mi oly sokszor csak apró 
megbántásra is tudunk epésen visszavágni, napokig 
sokaknak elbeszélni, hogyan is bántak velünk. Alá-
zat, türelem, elgondolkoztató csendes válasz Nála és 
mennyire más nálunk. Példája el kell, hogy gondol-
koztasson!

Pilátus előtt áll. Király vagy te? Te mondád, király 
vagyok, de az én országom nem innen való.  A felelet 
precíz, igaz. Nem tagad, pedig az élete forog kockán, 
de az igazságot nem tagadja, kiegészíti, hogy teljes 
igazság legyen. Szavaink sokszor, főleg ha anyagi 
kár, állás vesztés, büntetés jár érte, hátrány származ-
hat belőle, milyen messze járnak az igazság megval-
lásától. Neki életébe került. A keresztre is felírják a 
Zsidók Királya. Hazudunk, ha … Gyűlölködünk, 
ha … Másra hárítjuk, ha … Vállalni a kimondott 
szót, az elkövetett tettet olykor valóban nem könnyű, 
de Jézus igazmondása követendő példa kell, hogy le-
gyen számunkra.
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Szentmiseáldozat bemutatása elején mondogat-
juk: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztás-
sal …  bármilyen nehézség, kereszt ér bennünket, 
vagy méltatlankodunk, épp minket ért, vagy mást 
nézve megállapítjuk mi igazabbak vagyunk, miért 
nem ő kapja a keresztet. Mekkora darabokat vés le a 
szobrász, majd csiszolja a márványt, hogy olyan tö-
kéletes legyen, amilyennek elképzelte. Isten is olykor 
szépít bennünket, hogy elképzelése rólunk csiszolga-
tásával mind tökéltesebben megvalósuljon. Mi meg 
lélekben méltatlankodunk.  Jézus vért verejtékezve 
mondja: ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, 
Atyám! Ezt csak igaz szeretetből képes kimondani 
Ő is, mi is. Ebben is vizsgálhatjuk Isten iránti sze-
retetünket! De amikor már a kereszten függ, érzi 
gyengeségét: Istenem, Istenem, miért hagytál el en-
gem?  Az Atya ereje kell. Magunk is kevés erővel 
rendelkezünk a kereszt hordozáshoz, isteni erőre van 
szükségünk. Jajgatunk, talán panaszkodunk és elfe-
lejtünk imádkozni, erőt és segítséget kérni Istentől. 
Pedig az Ő erejével mi is ki tudjuk mondani: Atyám, 
kezedbe ajánlom lelkemet. Beteljesedett. 

PEDIG JÉZUS ÍGY SZÓLT: PÉLDÁT 
ADATAM NEKTEK: AMINT ÉN TETTEM 
VELETEK, TI IS ÚGY TEGYETEK. /Jn.13, 15/

Gyulay Endre 
ny. püspök
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2020. február 26.
Hamvazószerda

(Joel 2,12-18; Zsolt 50 2; Kor. 5,20-6,2; Mt. 6,1-6.16-18)

„Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és 
irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület…” (Jo. 2,13)

Nekünk ajándékozott, kitüntetett idő kezdődik 
a mai nappal, hamvazószerdával, arra hogy szí-
vünk megtalálja azt, aki szereti.

Egy lelkigyakorlatos időbe léphetünk, amely-
ben a napi szentírási részeken, imáinkon keresztül 
keressük a harmóniát Istennel, mindennapi tevé-
kenységeinkkel, élethelyzeteinkkel. 

Joel próféta felszólítása biztat bennünket: „Tér-
jetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez…”  A visz-
szatérés elhatározást, következetességet kíván, és 
először fájdalmas szembesüléssel jár. Az Urat ke-
resni, hozzá menni, a megtérésre való készségünk 
kinyilvánítása. Készség arra, hogy átformálódjunk 
Isten keze alatt. Elengedjük, azokat a dolgokat, 
irányultságokat kötődéseket, melyek biztonságot 
ígérnek, de megkeserítenek, rideggé tesznek, és 
rábízzuk magunkat arra, akit meg akar szeretni a 
lelkünk. „Örülj, mert Isten úgy tart a kezében téged, 
hogy semmiféle módon nem kell támaszkodnod a saját 
biztonságodra!”- mondja Hildegard von Bingen.

Igen szemléletes Jeremiás képe, aki felfedezi, 
hogy úgy formálódhatunk Istent kezében, mint 
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2020. február 26. szerda
Hamvazószerda

az agyag a fazekas ujjai alatt (Jer 18, 1-13). Csak 
Isten tudja mivé válhatunk, csak ő lehelhet belénk 
életet. A hindu fazekas dala segíthet bennünket, 
hogy terveink, kötelezettségeink hatásaiban ne 
sodródjunk ki életünk alapvető irányultságából, 
kapcsolatából, hanem középpontunk, szívünk, 
életünk tengelye felé irányuljunk.

„Ó szívem, ne a koronghoz válj hasonlóvá, hanem 
légy azonos a középpontjával, amely nyugalomban 
tartja magát. Ha a korong oly erőteljesen forog, az 
abból fakad, hogy középpontja mozdulatlan marad.”

Mi az, amiben most ridegnek érzem magam Isten-
nel, szeretteimmel, önmagammal szemben? 

Hol érzem most - életem mely területén - ujjai nyomát? 
Hogyan tudom kifejezni készségemet az elkövetke-

ző időben arra, hogy Isten keze formálhasson engem?
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2020. február 27. csütörtök
Hamvazószerda után

 (MTörv. 30,15-20; Zsolt. 1; Lk. 9,22-25)

„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl min-
dennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!” (Lk. 9,24)

„Nem bírom, ezt már biztosan nem…” „Nem lesz 
ez túl sok, Uram?” „Lehetséges, hogy nem rám szabtad 
ezt?”

Ismerős? Ezek a kérdések akarva, akaratlanul 
felmerülnek egy-egy kudarc, veszteség kapcsán. 
Imádkozol, bízol és nem jön a válasz, nem érkezik 
a segítség. Néha össze is roskadsz, és azt érzed, 
az erőd a végéhez ért, az ima, a kérés hiábavaló. 
Aztán fokozatosan vagy hirtelen újra rendeződni 
látszik minden.Isten nem tesz Rád olyan terhet, 
amelyet nem bírsz el, előre látja, hogyan fogsz 
megküzdeni a helyzettel, és minden imádat hallja, 
sohasem hagy magadra. Ő az, aki ismeri az utat, 
amin járnod kell, és afelé terel. Áldó szeretetével 
akkor is átölel, amikor számodra ez nem egyértel-
mű. Vedd hát fel a kereszted MINDENNAP, és 
menj Krisztus után! Érezd azt, hogy ezt hordozni 
fájdalmasan is szép, mert a Téged feltétel nélkül 
szerető Jézus kérte!

Milyen érzés Jézussal menni az úton?
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2020. február 28. péntek
Hamvazószerda után

 (Iz. 58,1-9a; Zsolt. 50; Mt. 9,14-15)

„Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal 
mutogatást és a gonosz beszédet” (Iz. 58,9b)

A nagyböjt ideje alatt fontos az önmegtagadás, 
de emellett fontos az is, hogy embertársainkhoz 
közelebb kerüljünk. Isten kinyilatkoztatta, hogy 
számára milyen böjt tetsző: „Törd meg az éhező-
nek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd 
be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és 
ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felra-
gyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett 
seb gyorsan beheged.” (Iz 58,7-8a)

Az idézett szentírási rész összecseng az Egyház 
tanításával, az irgalmasság testi cselekedeteivel. 
Fontos tudatosítani magunkban, különösen a böjti 
időszakban az irgalmasság fontosságát. Az irgal-
masság a keresztény lét központja.

Az irgalmas ember cselekedetei lelki üdvére vá-
lik és segíti a rossz szokásainak elhagyásában, a 
jóban való megerősödésben.

Vajon mi olyan böjtöt kezdünk, ami Istennek tetsző? 
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2020. február 29. szombat
Hamvazószerda után

(Iz. 58,9b-14; Zsolt. 85; Lk. 5,27-32)

,,Újra felépíted az ősi romokat, és helyreállítod a régi nemze-
dékek építette alapfalakat.’’ (Iz. 58,11)

Lévit, a vámost honfitársai lenézték, valószínű-
leg meg is szólták, a rómaiak pedig kihasználták. 
Sokan árulónak tarthatták, ugyanakkor félhettek 
is tőle. Biztosan nem ilyen életről álmodott, s lelke 
mélyén talán szeretett volna váltani, s vágyott iga-
zi emberi kapcsolatokra, de már oly régóta ebben a 
szerepben élte mindennapjait.

Kövess engem!’ - hangzik a hívó szó, s a meghí-
vott nem tétovázik. Mindenét otthagyja, és követi 
azt, aki bűnei, lelki betegségei ellenére is szereti őt. 
Nem mérlegel, nem végez számításokat, hogy ez 
megéri-e, kifizetődő lesz-e; megy s követi Jézust.

Most e szent idő elején gondoljuk végig, melyek 
azok a hívó szavak életünkben, melyek minden áron 
el akarnak távolítani Istentől, az igazi emberi érté-
kektől, s elnyomják Jézus szelíd, de annál határo-
zottabb hívását. A komolyan vett böjtölés segítsen, 
hogy magunk körül csendet teremtsünk. Ebben a 
csendben, fedezzük fel az Úr hangját, s engedjük, 
hogy felépítse romokban heverő életünk falait.

,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a 
betegeknek’’ - mi az én betegségem?
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2020. március 1. vasárnap
Nagyböjt 1. vasárnap

(Ter. 2,7-9;3,1-7a; Zsolt. 50; Róm5,12-19 rövidebb: Róm. 
5,12.17-19; Mt. 4,1-11)

„Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mind-
azon igével, mely Isten szájából származik.” (Mt. 4,4)

Nagyböjt első vasárnapján az első emberpár 
bűnbeesését és Pál apostol beszédét halljuk Jé-
zusról az Isten Fiáról, aki engedelmes volt mind-
halálig, ezért általa nemcsak, hogy a világba jött 
a kegyelem, hanem túl is áradt. Túl áradt, vagy-
is sokkal több a kegyelem, mint a bűn és a ha-
lál.  Bűn és a halál szemben áll a kegyelemmel és 
az élettel, nekünk pedig választanunk kell. Saját 
magunknak kell meghozni a döntést a különböző 
helyzetekben, hogy a jót vagy a bűnt teszem meg. 
Ez a döntés sokszor nem könnyű, de ehhez is van 
egy segítségünk. Jézus e téren sem hagyott minket 
egyedül. A mai evangéliumban az Ő megkísérté-
séről hallottunk. Már maga a tény, hogy az Isten 
Fiát megkísértheti a sátán, érdekes. De van még 
ennél is súlyosabb dolog is. Ha Isten Fia vagy… 
Kétszer is így kezdi a kísértő. A legbensőbb lé-
nyét kérdőjelezi meg. Jézus nem esik kétségbe, 
nem kezd el ijedezni, hogy akkor most mi lesz. Ő 
minden esetben azt válaszolja, ami írva van, vagy-
is azt, amit az Atya szólt a prófétákon keresztül. 



2020. március 1. vasárnap
Nagyböjt 1. vasárnap

Csakis azt és semmi mást. Megmutatta, hogy mi-
ként lehet kitartani Isten mellett a kísértések ide-
jén amikor minden összecsap fölöttünk. Az Isten 
szavához kell, hogy ragaszkodjunk és semmi más-
hoz. Jézust a böjtölése végén kísérti meg az ördög. 
Minket is a legnagyobb kísértések akkor érnek, 
amikor közelebb kerülünk Istenhez az imádság, 
a böjt és a jó cselekedetek által. Most a nagyböjt 
elején fontos, hogy ez a szemünk előtt legyen és ne 
essünk kétségbe, ha böjtölésünk, lemondásunk és 
az imádságunkban falakba ütközünk, és különféle 
kísértések, csábítások érnek bennünket.  

A szentírásból melyik részbe tudok kapaszkodni, 
amikor összecsapnak a hullámok a fejem felett, vagyis 
a kísértéseim idején? 
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2020. március 2. hétfő
1. nagyböjti hét hétfő 

 (Lev. 19,1-2.11-18; Zsolt. 18; Mt. 25,31-46)

„Kivezetett a szabadba, szabadulást hozott, mert szeretett.” 
(Zsolt. 18,20)

Időnként mindenkivel előfordul, hogy egyedül 
érzi magát. Egyedül a nehézségekben, a felada-
tokban, a döntésekben, egyedül a nagyvilágban. A 
nagyböjti időszak jó lehetőség arra, hogy legyőzd 
és félre söpörd a magányosság érzését. Az előtted 
álló heteket ajándékba kapod, hogy újra és újra tu-
datosíthasd magadban: Valaki olyan nagyon sze-
ret téged, hogy az életét adta érted. Isten ezzel a 
végtelen szeretettel álmodott meg téged, és ezzel 
a szeretettel fogja a kezedet akkor is, amikor a fé-
lelmeid mást súgnak neked. Ez az a szeretet, ami 
soha, de soha nem hagy el, történjen bármi.

Sosem vagy egyedül. Jézus a keresztfáig cipelt 
mindent, és a létező legnagyobb áldozattal meg-
szabadított téged. 

Észreveszed ezt a szeretetet?
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2020. március 3. kedd 
1. nagyböjti hét kedd 

(Iz. 55,10-11; Zsolt. 33; Mt. 6,7-15)

„De nézd, az Úrnak szeme az igazakon nyugszik, azokon, 
akik bíznak kegyelmében, hogy lelküket a halálból kimentse 
és táplálja éhségükben. Lelkünk remél az Úrban. Ő a mi 
segítségünk és a pajzsunk. Szívünk őbenne ujjong, szent 
nevében bizakodunk.” (Zsolt. 33,18-21)

Az ószövetségi írások közül, a Zsoltárok köny-
vének adott szakasza fejezi ki a legjobban az Úr 
tekintete iránti vágyakozásunkat. De vajon mikor 
tekint ránk az Úr? Mindig bízom Benne, az Ő 
kegyelmében? Az Úr embertársainkon keresztül 
tanít, erősít, támogat, vigasztal és nevel minket. 
Néha ám úgy érezhetjük, hogy az Úr nem figyel 
ránk, nincs velünk. Természetesen ez nem igaz, 
biztosak lehetünk abban, hogy életünk legne-
hezebb időszakában is figyel ránk és oltalmaz 
minket. Nem kételkedhetünk benne, hiszen Ő 
megtartja a szavát, így írnak erről a Zsidóknak írt 
levélben: „Nem távozom el tőled s nem hagylak ma-
gadra.”

Töredelmes szívvel kell tehát remélnünk, és tü-
relemmel várakoznunk. Ha Isten próbára is tesz 
minket, akkor azokat a próbákat ki kell állnunk. 
Lehetséges, hogy ezek a próbák nem könnyűek, 
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2020. március 3. kedd 
1. nagyböjti hét kedd 

de ha kiálljuk, elnyerjük a méltó jutalmat, azaz Is-
ten segítségét, az örök üdvösségért. Végezetül még 
egy gondolat:

„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Meg-
tartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik.”

(Zsolt. 145,20)
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2020. március 4. szerda
1. nagyböjti hét csütörtök

 (Jón. 3,1-10; Zsolt. 50; Lk. 11,29-32)

„és bocsátsd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek” (Lk. 11,29-32)

Ahogy olvastam ezt a szentírási részletet, arra 
gondoltam mennyire sokszor elmondtuk már eze-
ket a sorokat a misén vagy személyes imáinkban. 
De vajon végig gondoltuk-e valaha is, hogy meny-
nyire összetettek Jézus szavai?! Hiszen ahhoz, 
hogy magamban békességre leljek és a Jóistent 
is közel tudhassam magamhoz, először meg kell 
tudnom bocsátani másoknak. Képesnek kell len-
nem meghallani az Úr hívását, ahogyan Jónás is 
tette. Hinni abban, hogy ő mindig mellettem van 
és segít. Talán a nagyböjt a legjobb idő erre. Ilyen-
kor magunkba tekinthetünk és végig gondolhatjuk 
kinek a botlásait voltunk képtelenek elengedni. 

Miért nem tudtam megbocsátani, amikor Jézus 
feláldozta magát értem és mindenkiért válogatás nél-
kül?! Tényleg hordoznom kell ezt a rengeteg tüskét? 
Nem lenne könnyebb felszabadulni a „teher” alól és 
csak átadni magunkat a Szeretetnek emlékezve arra, 
hogy Krisztus is megbocsátott a bűnösöknek?
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2020. március 5. csütörtök
1. nagyböjti hét csütörtök

 (Esz. 4,17; Zsolt. 137; Mt. 7,7-12)

„Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is 
tegyétek velük!” (Mt. 7, 12)

Ezt a szentírási mondatot már sokszor hall-
hattuk. A szentmiséken, régi tanárainktól, akár a 
bölcs nagyszülőktől. E jézusi intés egyszerűnek, 
és teljesen megfoghatónak tűnik, ám éles helyze-
tekben szinte eszünkbe se jut. Ami azt illeti, kör-
nyezetünkben inkább úgy jelenik meg ez a mon-
dat, hogy: „Amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek, 
azt te se cselekedd a másikkal.” Ez és a szentírási 
megfogalmazás mégis összeér, és egy pontban tel-
jesedik ki. És ez a pont Jézus! Jézus az, Aki meg-
hív bennünket ennek a megélésére. Sokszor van, 
hogy magunkból indulunk ki, ahelyett, hogy Őrá 
néznénk. Mivel az Ő közelében láthatjuk az iga-
zi fényt, nagyon fontos, hogy igyekezzünk minél 
több időt Vele tölteni. Amikor időt szánunk Rá, 
akkor formál, alakít minket, tudatosítja istengyer-
mekségünket. Ezáltal lesz majd lehetséges, hogy 
bizonyos élethelyzetekben úgy reagáljunk, ahogy 
azt Ő meghagyta nekünk a fenti felhívásban. 

Mennyi időt szánok naponta az Úrra? Ha nagy-
böjtben van lemondásom, nyitottabb leszek Rá. A 
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2020. március 5. csütörtök
1. nagyböjti hét csütörtök

lemondásnál nem lemondok valamiről, hanem igent 
mondok valamire/valakire, magára az Istenre! Van 
olyan dolog, amit idén vállaltam? Egy plusz napi ima 
is lehet vállalás. Légy többet az Úrral!
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2020. március 6. péntek 
1. nagyböjti hét péntek

(Ez. 18,21-28; Zsolt. 129; Mt. 5,20-26)

„Vajon a bűnös halálát akarom-e, és nem inkább azt, hogy 
megtérjen és éljen?” (Ez. 18,21-28)

A nagyböjt egyik fontos témája a bűnbánat 
és a bűnből való megtérés. Időnként ráakadok a 
Szentírásban, Ezekiel prófétánál, erre a csodálatos 
szakaszra, és megdöbbenek vagy elcsodálkozom, 
hogy milyen világos, milyen egyenes, mennyi 
igazság és ugyanakkor mennyi irgalom rejlik az Úr 
ezen szavaiban. Egyszerűen és határozottan tanít 
minket benne Isten arról, hogy Ő mit gondol a 
bűnről, az igazságról, és az ítéletről. Ahogy olva-
som öröm van bennem, ugyanakkor azonnal bűn-
bánatra sarkall.  Csak ízlelgetem a szavak: „szakít 
minden bűnével”. Nem tutujgatja magában, hogy 
egy kicsit így, egy kicsit úgy, hanem szakít, egy-
szer s mindenkorra. „... az igazságért, amelyeket 
tettekre váltott, élni fog.” A bűn lelki és testi ha-
lállá válik, az igazság megcselekvése pedig életté, 
a szó minden értelmében. „Vajon a bűnös halálát 
akarom-e, és nem inkább azt, hogy megtérjen és 
éljen?” Milyen csodálatosan van benne egyszerre 
az igazság és az irgalom. Isten, az élet Istene, a 
halál nem az ő akarata, nem az ő teremtménye. 
Ő megtérés párti. Az egész szövegből kiérződik, 
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2020. március 6. péntek 
1. nagyböjti hét péntek

hogy Isten a farizeusi vallásosság, hamis önigazo-
lása ellen emeli fel szavát. Ahogy később Jézus is 
teszi, birkózva a farizeusokkal: folyamatosan dor-
gálja a hit és szív nélküli vallásosságot és a hamis 
üdvösségtudatot. Ezért mondja: „Ha igaz voltotok 
nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, 
nem juthattok be a mennyek országába.”

Isten ma is egyszerű dolgot kér tőled: térj meg, sza-
kíts a bűnöddel, hogy élhess!  



2020. március 7. szombat 
1. nagyböjti hét szombat

(MTörv. 26,16-19; Zsolt 118; Mt. 5,43-48)

„Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti 
mennyei Atyátok!” (Mt. 5,48)

Nagyböjt második szombatjának igeszakaszai 
mintha vitatkoznának egymással, ám ez csak lát-
szólag van így. Mindkét szentírási rész egy kü-
lönleges szövetség megkötéséről tudósít: a szere-
tet szövetségéről. Ez a szeretet – mint ahogyan a 
nagybetűs Szeretet is – több, nagyobb, mint a szív 
és a lélek érzelmei: testet-lelket átjáró, élet-halál 
kérdésre adott válasz, választás; döntés és cselek-
vés egyszerre.

Isten újra és újra keresi a kapcsolatot választott 
népével: veled, velem, mindnyájunkkal. Ez a kap-
csolat pedig – mint minden igazi kapcsolat – elkö-
teleződést kíván. Ennek az elköteleződésnek a ke-
rete a Törvény, ami nem más, mint válasz arra az 
örök emberi kérdésünkre, hogy itt és most hogyan 
kell élni a szeretetet? A válasz teljességét maga a 
Törvény szerzője adja meg nekünk. A mi szere-
tetünknek egyre inkább ahhoz a szeretethez kell 
hasonlóvá válnia, amellyel Ő szeret minket s ez 
a szeretet teljes (odaadja az életét), hűséges (nem 
gondolja meg magát), szabad (azaz önkéntes) és 
gyümölcsöző (üdvösségre vezet).
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2020. március 7. szombat 
1. nagyböjti hét szombat

Perpétua és Felicitász úgy döntöttek, hogy életük 
irányítását teljesen a Mennyei Atya kezébe helyezik. 
Hol vagyok én az úton?
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2020. március 8. vasárnap
Nagyböjt második vasárnapja 

(Ter. 12,1-4a; Zsolt. 32; 2Tim. 1,8b-10; Mt. 17,1-9) 

„És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélget-
tek.” (Mt. 17, 3)

A Biblia három nagy böjtölője beszélget egy-
mással, akik a törvény és a próféták képviselői, s 
akiknek működése Jézus Krisztusban válik tel-
jessé. Személyük feltárja a böjt igazi fogalmát és 
értelmét: alkalmassá válni az Istennel való talál-
kozásra, s őt teljesebb módon megjeleníteni. Mó-
zes, aki élete során többszörös átalakuláson megy 
keresztül, hogy Isten meghívhassa népe szabadítá-
sára és vezetésére.  Mózes 40 nap és negyven éjjel 
van a találkozás hegyén, s „törvényként” jön le a 
találkozás helyéről, az életszabállyal, mely meg-
tartása az „ígéret földjére” visz. Illés, aki bebizo-
nyítja, hogy egyedül Jahve az Isten- majd megöleti 
a 450 hamis prófétát, mint valami haragvó isten-
ség -, a királynő fenyegetésére szárnyaszegetten, 
emberileg összeomolva menekül, ahol Isten táp-
lálja, s e táplálék erejében negyven nap és éjjel 
megy a Hórebig, ahol Isten a földrengés és tűzvész 
elvonultával, a szelíd szellő által jelezve érkezik. 
Isten szelíd Isten, nem a pusztításé és öldöklésé. 
Új Istenkép, mely a teljesebb küldetés, tanúságté-
tel feltétele. Jézus, a második Ádámként, küldeté-
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2020. március 8. vasárnap
Nagyböjt második vasárnapja 

se elején ellentmond a kísértésnek, visszahelyezve 
minket eredeti méltóságunkba. Személyében a 
megváltott ember prototípusa, aki Isten iránti fel-
tétlen bizalommal teljes közösségben marad vele 
és embertársaival, s alkalmassá válik a teljes kinyi-
latkoztatásra. Az Atya megerősíti az új Ádámot: 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt 
hallgassátok!” 

Van e benned vágy, hogy Istennel új és teljesebb mó-
don találkozz?



2020. március 9. hétfő 
2. nagyböjti hét hétfő

(Dán. 9,4b-10; Zsolt. 78; Lk. 6,36-38)

„Adjatok, és akkor ti is kaptok.” (Lk. 6,37)

Gyakran sodródik az ember a hétköznapokban. 
Család, munkahely/tanulás, bevásárlás… Észre 
sem veszi, csak múlnak az órák. Minden olyan 
egyszerű… Mígnem egyszer valami váratlan tör-
ténik… Egy pillanat csupán: egy hajléktalan az 
utcán, egy rászoruló család, egy szomorú kisgye-
rek az iskolapadban, egy beteg szomszéd vagy ép-
pen egy segélykérő facebook üzenet. Ekkor jössz 
Te, hiszen Te, aki e sorokat olvasod, Te vagy az 
az ember, akire szüksége van a világnak. Mozgó-
sítasz, gyűjteni kezdesz, kedves vagy, mosolyogsz, 
a teljes szíveddel állsz a nehézséggel küzdő mellé. 
Te vagy az az ember, akinek szívében Jézus lakik, 
az Ő tanítása által cselekszel! Ma, amikor a há-
ziasszonyok védőszentjéről, Szent Franciskáról is 
megemlékezünk, aki felebaráti szeretetcselekede-
teivel példa lehet számodra is, tedd fel a kérdést 
magadnak:

Lehet, hogy én is példakép vagyok? Soha ne félj 
adni, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal 
mérnek majd nektek is.”
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2020. március 10. kedd
2. nagyböjti hét kedd

(Iz. 1,10.16-20; Zsolt. 49; Mt. 23,1-12)

„Tanuljatok meg jót tenni….” (Iz. 1,17a)

A Mindenható Isten arra biztat téged, hogy 
tárd ki a szíved és halld meg az Ő szerető, bátorító 
hangját, mely azt üzeni neked: Drága Gyermekem! 
Itt az idő! Tanulj meg jót tenni, a testvért testvérként 
szeretni! 

A Mennyei Atya mindenki felé óvó szeretettel 
fordul, és téged is arra kér, hogy emeld fel azt, aki 
elesett, és állj mellé annak, aki vigaszra vár. S ha 
valaki megbántott, és azt szeretné, hogy bocsáss 
meg neki, nyújtsd ki felé is a kezedet, és mondd 
neki tiszta szívedből: megbocsátok, barátom!

Hiszen a szeretet a legerősebb kapocs, mely ösz-
szeköt bennünket, és a jó Isten is arra hív, hogy 
indulj el a szeretet ösvényén, és keresd meg Őt, 
ki megváltott! … Ha megtalálod, akkor emeld fel 
Hozzá tekintetedet… Kitárt két karja a kereszten 
hív téged: Öleld át a gyengét, oltalmazd a szen-
vedőt!

Lásd meg a tövisektől meggyötört arcán a sze-
retet mosolyát, mely feléd sugárzik, és a lelkedig 
hatol. Nem engedi, hogy feladd és elfáradj, hanem 
újból és újból erőt ad neked, hogy míg szíved dob-
ban: Tedd a jót! … Tedd a jót!
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2020. március 10. kedd  
2. nagyböjti hét kedd

Kedves Testvérem! Kész vagy-e arra a mai napon, 
hogy a krisztusi szeretet mosolyával fordulj mindenki 
felé, akivel találkozol? Kész vagy-e arra, hogy ahol 
lehetőséged van rá, tedd a jót? 
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2020. március 11. szerda
2. nagyböjti hét szerda

(Jer. 18,18-20; Zsolt 30; Mt. 20,17-28)

„Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!” 
(Mt. 20, 27)

Egy keresztény dal jutott eszembe erről az igé-
ről, amelynek az egyik sora így szól: „Itt nem szá-
mít, mit értem el, összes rangom hirtelen tűnik el 
trónodnál állva.” Nem számít, hogy mi a munkád, 
hogy milyen érmeid vannak, hogy mennyi ötö-
söd volt az iskolában. Nem számít, hogy főnök, 
alkalmazott, iparai munkás vagy tanuló vagy. Az 
összes szent a katolikus egyházban naggyá vált, 
nekik pedig egyetlen egy titkuk van, hogy egész 
életükben szolgáltak. Nem a rang, nem is a pénz 
vagy a hírnév miatt tették, hanem mindent Jézu-
sért, mindent az Ő dicsőségére, és embertársaik 
szolgálatára cselekedtek. Szolgálni nem egyszerű, 
nem könnyű kitartani sem az imában, sem aláza-
tosnak maradni. De a földi nehézségek apró emlé-
kek maradnak csak a mennyei trón előtt. 

Mivel szolgálod embertársaidat? Mivel szolgálod 
Istent? 
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2020. március 12. csütörtök 
2. nagyböjti hét csütörtök

 (Jer. 17,5-10; Zsolt. 1; Lk. 16,19-31)

„Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyóhoz 
ereszti gyökereit: nem fél, ha jön a hőség, lombja zöldellni 
fog; száraz esztendőben sem aggódik, és nem szűnik meg 
gyümölcsöt teremni.” (Jer. 17,8)

Isten szándékosan teremtett bennünket olyan-
nak, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk 
ellátva mindennel, sőt életünk gyakran tele van 
problémával, botladozással. Talán a szívemben 
épp most is a bűntudat, az elégedetlenség, a csa-
lódottság vagy a türelmetlenség hangja zúg. Hiva-
tásomat, létem teremtő dinamikáját az adja, hogy 
életünk egy részét szárazságban, kitartást igénylő 
időszakokban éljük. De ez nem értelmetlen, cél-
talan szenvedés. Úgy, mint a víz mellé ültetett fa 
tehetem zölddé, virágozóvá, lelket táplálóan szép-
pé a körülöttem levő világot, embertársaim életét. 
Egy ilyen teremtő jellegű, minden másnál na-
gyobb örömöt és életet adó hivatást készített Isten 
minden embernek, nekem is. Az Úrban való gyö-
kerek a mindig mindenben való összekötöttséget 
jelentik: a gyökereim néha szinte érzékelhetetlen, 
de biztos módon segítenek át mindenen. Ennek 
a kizárólagos ráhagyatkozásnak a tudatosítását 
szolgálja a Nagyböjt szárazsága, önmegtagadásai. 
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2020. március 12. csütörtök
2. nagyböjti hét csütörtök

A szegény Lázár példája is azt üzenheti számunk-
ra, hogy Isten minden embert erre a nagyságra 
hívott, sőt akiknek a világ szemében semmijük 
nincs, azok képesek igazán szabadon, Istennek 
tetszőt teremteni.

Miben gyökerezik az életem? Tudok Istenből táp-
lálkozni a kísértésben, kitartani, sőt zöldellni száraz-
ság idején is?
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2020. március 13. péntek 
2. nagyböjti hét péntek

(Ter. 37,3-4.12-13a.17b-28; Zsolt. 104; Mt. 21,33-
43.45-46)

„Bizony, mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül 
tettetek, velem tettétek.“ (Mt. 25, 40)

A féltékenység, a bűn, a sátán által megöli ben-
nünk a jót, megvakít bennünket a hazugságaival.

Albert Einstein mondta: „A sötétség nem léte-
zik, a sötétség csak a világosságnak a hiánya.“ Mi 
van a bűnnel? Talán azt is Isten teremtette? Sok-
szor halljuk a kérdést. A bűnt nem Isten terem-
tette, Ő mindent jónak alkotott! A bűn a jónak az 
eltorzítása, a jónak a hiánya. S ha ez a jó eltorzul 
bennünk, azaz hiányzik, akkor hasonlókká vá-
lunk a gonosz szőlő munkásokhoz, vagy irigyelni 
kezdjük testvérünket, hogy neki több jutott, több 
szeretetet, több ajándékot, több törődést kapott. 
A bűn, az ördögnek az eltorzított valósága, amely 
nem engedi, hogy tisztán lássunk, hogy megbo-
csássunk, hanem hagyja, hogy bántsuk egymást.

Jézus emberré lett, és szűztől született, az Atya 
fiaként, annak az Atyának a fiaként, akinek mi is 
gyermekei vagyunk, ezért Jézust és a körülöttünk 
lévő világot is testvérünknek mondhatjuk. Az 
utolsó ítélet napján Jézus kijelenti: „Bizony, mon-
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2020. március 13. péntek 
2. nagyböjti hét péntek

dom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül  egynek 
tettetek, velem tettétek.“ (Mt. 25, 40)

Törekedjünk először is felismerni a gonosz ha-
zugságát a saját életünkben, másodszor pedig bé-
küljünk ki és legyünk szeretettel minden testvé-
rünk iránt! 

Vajon te meglátod-e a mai nap mindenkiben a leg-
kisebb testvért?
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2020. március 14. szombat
2. nagyböjti hét szombat

(Mik. 7,14-15.18-20; Zsolt. 102; Lk. 15,1-3.11-32)

„Fiam, te mindig velem vagy és mindenem a tiéd.”  
(Lk. 15, 31)

A tékozló fiú története az Újszövetség egyik leg-
nagyobb klasszikusa, sokan már óvodai hittanon 
találkoznak e történettel. Rengeteg mindent mond 
el ez a példabeszéd. Egyfelől szól az ember szabad 
akaratáról és Isten feltétlen szeretetéről. Az apa, bár 
tudta, hogy fiának jó sora van, nem szól, nem ellen-
kezik, hanem elosztja fiai közt vagyonát, és odaadja a 
kisebbnek a neki járó részt. Tudta, hogy rossz útra tér 
majd, tudta, hogy vissza fog jönni, mégis elengedte. 
Ami pedig még ennél is nagyobb, visszafogadta, úgy, 
mintha mi sem történt volna. Mert ha rossz útra tér 
is az ember, Isten mindig visszafogadja, mindig ad új 
ruhát, vág egy hízlalt borjút. Másik érdekes téma a 
báty szerepe. Alsó tagozatos koromban a fél osztály 
egyetértett abban, hogy az idősebbik fiúnak igaza 
van, ő ott volt, mégsem kapott semmit, és most az 
ő vagyonát herdálják. Sokkal később jöttem rá, hogy 
mégis ő volt az, aki valójában mindent megkapott, 
mert aki mindig Isten mellett van, annak semmi 
egyébre nincs szüksége. És akárcsak a mai ember-
nek, milyen nehéz ezt értékelni, becsülni! 

Észreveszi-e ma valaki, hogy ha Isten mellett van, 
minden az övé?
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2020.március 15. vasárnap
Nagyböjt harmadik vasárnapja

 (Kiv. 17,3-7; Zsolt. 94; Róm.
5,1-2.5-8; Jn. 4,5-42, rövidebb: Jn. 

4,5-15.19b-26.39a.40-42)

„Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit 
ismerünk.” (Jn. 4,22)

Én melyik csoportba tartozom?
A nagyböjti időszakban a böjt, az a valamiről 

lemondás alkalma, de nem a célja. A böjtben le-
hetőségünk van, akár a húselhagyásra, ami ön-
magában is nagyon jó, de ha mélyebbre nézünk, 
akár vállalhatunk szabadidőről való lemondást is 
az ima javára. Persze csak akkor, ha elég erős va-
gyok ehhez, és kitartó tudok lenni. Míg a böjt egy 
eszköz, addig az ima lehetőséget ad Isten megis-
merésére. Imádkozni lehet többféle módon, éppen 
úgy ahogy az Istent is meglehet ismerni többféle 
módon. Erre utal Jézus, hogy ismerem-e az Is-
tent, vagy esetleg csak szokásokba kapaszkodva, 
szabályokat támasztok magamnak. Hiszen ha tö-
rekszem megismerni az Istent, ha kapcsolatban 
vagyok vele folyamatosan, akkor azzal közelebb 
tudok kerülni hozzá, és mindezzel jár az is, hogy 
folyamatosan szeretnék hozzá hasonlóvá válni. 
Ehhez elengedhetetlen az, hogy folyamatosan lel-
kiismeretvizsgálatban éljek. A vasárnapok még a 
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2020. március 15. vasárnap
Nagyböjt harmadik vasárnapja

böjti időszakban is kiemelkednek. Ez is arra utal, 
hogy a böjtöt meg kell, hogy szakítsam, és Isten-
re kell emelnem a tekintetem, különben könnyen 
beleeshetek a szokásba, és a jó szándékom ellenére 
is, elveszthetem azt az utat amelyben az Isten felé 
haladok.

Az általam választott böjt egy megszokott elvárás 
vagy az Istenhez közelebb kerülés eszköze?
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2020. március 16. hétfő
3. nagyböjti hét hétfő

 (2Kir. 5,1-15a; Zsolt. 41; Lk. 4,24-30)

…sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a 
szíriai Námán. (Lk. 4, 27)

Elsőre talán kicsit meghökkentő lehet Jézus 
keménysége ebben a szakaszban. Vajon igazságos 
Jézus? Ha belegondolunk, hányszor, és hányszor 
kérjük mi is Istentől, hogy tegyen csodát, gyógyít-
sa meg a szeretteinket. Mi már fiatalként is próbá-
lunk jó keresztényként élni, ezért azt gondoljuk, 
hogy egy kis protekciót igazán megérdemlünk. És 
sokszor van, hogy ez a csoda bizony elmarad. Va-
jon ez azt jelenti, hogy elhagyott volna az Isten? 
Nem hinném. Mi, akik a hitbe gyerekkoruktól 
szinte „belenőttünk”, természetesnek vennénk, 
hogy nekünk minden könnyebben megadatik. Pe-
dig nincs szükségünk csodára ahhoz, hogy tudjuk, 
velünk van az Isten.

Előfordult-e már velem, hogy zúgolódtam Isten el-
len? Mit tudnék tenni ilyen helyzetben legközelebb?
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2020. március 17. kedd
3. nagyböjti hét kedd

(Dán. 3,25.34-43; Zsolt. 24; Mt. 18,21-35)

„…képes minden egyes hibánk után ugyanazzal a túlcsordu-
ló szeretettel magához ölelni bennünket” (Mt. 18,21-35)

Isten irgalmának megtapasztalása sürget min-
ket a megbocsátásra, a másokkal való megbékélés-
re. Gondoljunk bele: ha valaki képes minden egyes 
hibánk után ugyanazzal a túlcsorduló szeretettel ma-
gához ölelni bennünket, akkor is, ha Őt magát bánt-
juk meg leginkább, hogyan is lehetne „jogos” a mi 
haragtartásunk és ítéletünk másokkal szemben? 

A mi igazságaink nem biztos, hogy összhang-
ban vannak Isten igazságával, még ha gyakran 
szent buzgalommal is állunk ki mellettük. Az 
isteni igazság telve van irgalommal és megbocsá-
tással – személyes, szeretetet adó igazság ez. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy pillekönnyű szárnya-
kon érkezik meg hozzánk. Megbocsátani, bocsá-
natot kérni időnként kimeríti lelki kapacitásunkat. 
Néha csökönyös toporzékolás vagy lemondások, 
és fájdalmak árán érezzük az isteni gyógyírt. Iza-
jás próféta így ír: „Az igazság békét teremt, és az 
igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja 
örökké.” (Iz 32,17)

Teremnek-e az én mindennapi igazságaim békét, 
megbocsátást, elengedést, elfogadást kapcsolataimban? 
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2020. március 18. szerda 
3. nagyböjti hét szerda

(MTörv. 4,1.5-9; Zsolt. 147; Mt. 5,17-19)

„Támogatja az Úr az alázatosokat…” (Zsolt. 147,6)

Az evangélium és az olvasmány a törvény fon-
tosságát hangsúlyozza, azonban a Zsoltár egy igen 
sokszínű Istent mutat be. Egy Istent, aki hatalmas 
dolgokat művel, akinek minden a kezében van, és 
egy Istent, aki alázatosságra int. Nem kér nagy 
dolgokat: alázatot, szeretetet, bizalmat. És akkor, 
amikor képes vagy alázattal letérdelni és odaadni 
neki mindent, ami fáj, mindent, amiért hálás vagy 
és rábízni életed minden területét, akkor megérez-
heted, hogy Ő ott ül melletted és vár. Amikor pe-
dig leülsz te is mellé és átgondolod, hogy minden, 
mindent, amit kaptál, a képességeid, a javaid, a 
tehetséged, neki köszönheted, akkor megérthe-
ted, mi az alázat. És amikor kiüresedve, birtoklás 
nélkül az Örökkévaló jelenlétében vagy, akkor Ő 
meggyógyítja a megtört szívedet, és begyógyítja a 
sebeidet. Ha megérzed ezt a jelenlétet, és próbálsz 
benne maradni, akkor nem kell a törvény megtar-
tásán töprengened. Mert az Örök Szeretet lesz ve-
led, és vezet az úton.  

Mik azok a dolgok, amelyeket erényeidnek tartasz? 
Mik azok a képességek, javak és tehetséges vonásaid, 
amelyeket a Jóistentől kaptál ajándékba?
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2020. március 19. csütörtök
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

(2Sám. 7,4-5a.12-14a.16; Zsolt 88; Róm 4,13.16-18.22; 
Mt. 1,16.18-21.24a vagy Lk. 2,41-51a)

„Úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta 
neki.” (Mt. 1,24a)

A nagyböjti úton a mai nap liturgiájában Szent 
Józseffel találkozunk. Az evangéliumi rész-
ből kiderül, hogy igaz ember volt és hallgatott 
az angyal által hozott isteni üzenetre. Józsefnek 
is voltak elképzelései az életről, mint nekünk is, 
mindannyiunknak. Ennek ellenére elfogadta Is-
ten akaratát, mely a saját terveit, vágyait „keresz-
tülhúzta”. Félelmei és aggodalmai ellenére Isten 
utasítására magához veszi Máriát és vele együtt 
Jézust is befogadja életébe. Gondoskodásával, 
munkájával közreműködött Isten tervének meg-
valósításában. A tetteit Mária és a Gyermek iránti 
szeretet vezette. Ez a szeretet egészen megváltoz-
tatja, egészen Isten akarata szerint alakítja életét. 
Lemond saját elképzeléséről. Isten tervei jobban 
szolgálják az üdvösségünket, mint ahogy azt mi 
gondolnánk.
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2020. március 19. csütörtök
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Le tudok-e mondani saját akaratomról? Mennyire 
vet vissza, ha nem az történik, amit én előre elkép-
zeltem? Át tudom-e adni vágyaimat, elképzeléseimet 
Isten akaratának? 
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2020. március 20. péntek
3. nagyböjti hét péntek

(Oz. 14,2-10; Zsolt. 80; Mk. 12,28b-34)

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk. 12,31)

Ez a bibliai részlet, talán az egyik leggyakrabban 
idézett jelenet Jézus tanításaiból, mégis úgy gondolom, 
ennek ellenére egy benne foglalt üzenetről igen ritkán 
esik szó. Ez nem más, mint önmagunk szeretete. Bár a 
parancsban utolsóként szerepel, én úgy vélem, ahhoz, 
hogy be tudjuk tartani, ez az első szükséges lépés. Ha 
nem tudjuk szeretni magunkat, nem tudjuk igazán 
Istent se, és testvéreinket se szeretni, hisz önmagunk 
helyes szeretete, nem más, mint az Atya irántunk való 
szeretetének megélése, szívünkbe való befogadása. 
Minden igazi szeretet Tőle, a mi Urunktól származik. 
Ha nem vagyunk képesek ezt magunkba fogadni, ak-
kor nem leszünk képesek azt mások iránt továbbadni 
sem. Ezért hát testvéreim, fontos, hogy megtanuljuk 
önmagunkat helyesen szeretni, hogy aztán egymást és 
ami még fontosabb, az Istent is helyesen szerethessük. 
Ám ez nem kis feladat, hisz oly könnyen eshetünk át 
a ló túloldalára, a hiúság, önteltség bűnébe. Így hát 
testvéreim, hívlak most titeket arra, hogy feltegyük 
magunknak a kérdéseket: 

Tudom-e helyesen szeretni magam? Megélem-e min-
dennap az Úr irántam való szeretetét, és viszonzom-e azt 
lényem mélyéről? 
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2020. március 21. szombat 
3. nagyböjti hét szombat

(Oz. 6,1-6; Zsolt. 50; Lk. 18,9-14)

„Mert irgalmat akarok, és nem áldozatot, istenismeretet 
várok, és nem égőáldozatot.” (Oz. 6,6)

Az olvasmány és az evangélium is hasonló 
üzenetet hordoz: mit sem ér a cselekvés tartalom 
nélkül, a tettek szeretet nélkül. Gyakran hajlamo-
sak lehetünk arra, hogy a minimumot teljesítsük 
vallási kötelezettségeinkből. Vasárnap elmegyünk 
templomba, évente egyszer gyónunk, és nagyböjt 
idején megtartjuk a hústilalmat az erre kijelölt na-
pokon. De vajon ez milyen lelkületet takar? Ha 
csak egy bizonyos szintig adjuk magunkat, az 
azt is jelenti egyben, hogy nem adjuk bele teljes 
életünket, nem törekszünk a lehető legjobbat ki-
hozni magunkból. Pedig nem szabad félnünk az 
önátadástól! Nem létezik külön „a hívő”, illetve „a 
civil” életünk. A kettőnek egynek kell lennie. És 
paradox módon minél többet adunk Istennek, an-
nál teljesebbnek fogjuk érezni életünket.

Gondold végig, hogy mit teszel üres kötelességtu-
datból. A jövő héten törekedj többre a „minimumnál”, 
esetleg menj el egy hétköznap misére!
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2020. március 22. vasárnap
Nagyböjt negyedik vasárnapja

(1Sám. 16,1b.6-7.10-13a; Zsolt. 22; Ef. 5,8-14; Jn. 9,1-41 
rövidebb: Jn. 9,1.6-9.13-17.34-38)

„amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak” 
(Jn. 9,5)

Körbenézünk a mai világban, amikor a szemünk 
előtt halnak éhen az emberek, népek támadnak 
népek ellen, földrengések, tűzvész, abortusz, és 
még lehetne sorolni mi minden történik. Az ateis-
ta emberekben, de még bennünk, keresztényekben 
is felmerül a kérdés, Istenem „miért maradsz távol 
megmentésemtől?” (Zsolt 22. 2.). Nehéz megérte-
ni, elfogadni és eltűrni a szenvedést. Az ember a 
szenvedésben érzékenyebb lesz az Isten jelenlé-
tére, vagyis egyre jobban ragaszkodik hozzá, de 
egyben egy harag is kialakul. Meg kell találnunk 
magunkban, amit a zsoltár mond „mégis te vagy a 
szent” (Zsolt 22. 4.). A szenvedésben is ott az Isten, 
és ekkor a nagy feladatunk az, hogy ezekben az 
időkben is dicsőítsük az Istent. Minden szenve-
désre Isten válaszul a szeretetet adja, teljesen bíz-
nunk kell az Istenben, mert akik „benned bíztak és 
nem csalatkoztak” (Zsolt 22. 6.). Ne féljünk, és ne 
hátráljunk meg a kihívásoktól, mert Istenre telje-
sen rá tudunk támaszkodni olyan ő, mint a ház 
alapja, amelyre bátran lehet építeni, még ha árvíz 
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2020. március 22. vasárnap
Nagyböjt negyedik vasárnapja

is jön, nem sodorhatja el a házat, mert biztos ala-
pokra épült. Fontos, hogy a mai emberek példát 
lássanak, és mi keresztények, akik Jézushoz tarto-
zunk hitünkkel, cselekedeteinkkel, szeretetünkkel 
és életünkkel példa kell, hogy legyünk számukra. 
„A tied dicséretem a nagy közösségben azok előtt, akik 
félnek téged beváltom fogadalmam” (Zsolt 22. 26.) 

Jézus, amikor a földön emberi test formájában jelen 
volt, akkor mutatkozott meg Isten végtelen szeretete, 
mert ő, ami egyetlene volt, azt is odaadta értünk. A 
fiát, hogy lássuk, hogy a szenvedésben is épp úgy ott 
van, mint az örömben, mert Krisztus valóban ember 
volt Isteni dicsőséggel. Az Ő szavaival: „amíg a világ-
ban vagyok, világossága vagyok a világnak” (Jn. 9,5).
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2020. március 23. hétfő  
4. nagyböjti hét hétfő

(Iz. 65,17-21; Zsolt. 29; Jn. 4,43-54)

„Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” (Jn. 4. 48)

Észrevesszük-e vajon, hogy Isten minden nap 
újra és újra megment bennünket? 

A zsoltáros nyomatékosan felhívja erre a figyel-
met, érdemes hát megállni egy kicsit ennél a gon-
dolatnál, és elismerni: Ő valóban ott van életünk 
minden percében. Az elkeseredésben mellettünk 
áll, sírásunkat képes örömre fordítani, s ha úgy 
érezzük, haragja miatt szenvedünk – jóságával ha-
mar rádöbbent, hogy sokkal több dolog van, ami-
ért dicsőíthetjük Őt.

A mai evangélium egy kevésbé ismert „távgyó-
gyításról” szól, amit más szereplőkkel már ismer-
hetünk (pl. a kafarnaumi százados szolgája). Arra 
figyelmeztet: ne csak a szemünk előtt lezajló lát-
ványos csodák láttán higgyünk Jézusban – ő képes 
titokban, tőlünk távol lévő embereket is megmen-
teni, s ezáltal hitünket erősíteni. Vegyük észre 
ezeket a mindennapi csodákat, gyógyulásokat, 
testi és lelki javulásokat, és higgyük el: Ő tette!

Az evangélium előtti vers erre biztat: „A jót ke-
ressétek és ne a rosszat, hogy éljetek, és az Úr veletek 
marad” Ámen. 
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2020. március 24. kedd
4. nagyböjti hét kedd

(Ez. 47,1-9.12; Zsolt. 45; Jn. 5,1-16)

„Akarsz-e meggyógyulni?” (Jn. 5,6)

Sokszor elfáradok a mindennapokban. Sokszor 
érzem azt, mintha egyedül lennék. Mintha a Jóis-
ten kicsit elfeledkezett volna rólam. Csak rohanok 
előre, teszem, amit tennem kell, és közben elfeled-
kezem arról, miért is csinálom valójában. Elvakít a 
fáradtság köde, nem tudom merre kell mennem. A 
napok pörögnek egymás után, én pedig sodródom. 
Nem veszem észre a Jóisten segítségét, a mindenna-
pi apró csodákat, amikkel megajándékoz. 

Igazán könnyű benne ragadni a megszokott mó-
kuskerékben, amiből a Jóisten próbál kihúzni Ben-
nünket. El tudjuk fogadni a segítségét? Valóban 
akarjuk, hogy a könnyű, megszokott utat elhagy-
va, rátérjünk a nehezebb, de boldogabb útra? Arra, 
amit Ő szánt nekünk? „Akarsz-e meggyógyulni?” 
– kérdezi Jézus. Akarsz-e lábra állni, kitörni ebből 
a szürke, boldogtalan mókuskerékből? Ne félj, Isten 
melletted áll, fogja a kezedet. Ő soha nem feledke-
zik meg Rólad!

Bármilyen nehézség is ér, ne aggódj, bízz a Jóisten-
ben! Nem kapsz nagyobb keresztet, mint amekkorát 
Te magad el nem bírsz. 
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2020. március 25. szerda
Gyümölcsoltó Boldogasszony

 (Iz. 7,10-14;8,10; Zsolt. 39; Zsid. 10,4-10; Lk. 1,26-38)

„Így szólok hát hozzád: Lásd, itt vagyok! A könyvtekercsben 
rólam írták, hogy teljesítsem akaratod. Parancsod, Istenem, 
örömmel tölti el szívemet.” (Zsolt. 39, 8-9)

A hétköznapokban sok feladatunk adódik, s ál-
talában több emberrel találkozunk. Egyszerűsítve 
talán mondhatjuk, hogy vannak, akik inkább ügy-
központúak, s a feladatok teljesítésére figyelnek 
jobban, s vannak, akik személyközpontúak, akik 
számára a másokra figyelés a dominánsabb.

Minden kor embere kereste ebben a helyes kö-
zéputat: azt az eszményt, hogy feladatot is telje-
sítsen, s hogy szeresse is a másikat. Szűz Mária 
életében is szerepet kapott mindkét szempont. 
Amikor Gábor angyal megjelenik neki, s beszél-
getnek, megfigyelhetjük, hogy a Szűzanya hogy 
élte meg ezt a két irányultságát. Gábor angyal 
az Istenanyaság feladatát közvetíti Mária számá-
ra, aki meg is érdeklődi az „ügyet”, hogyan lesz 
ez lehetséges, hiszen férfit nem ismer (Lk 1,34). 
Ugyanakkor tud a személyre is figyelni, a küldött/
angyal személyén keresztül Istenre, s szeretettel 
és bizalommal felel neki: Az Úr szolgáló leánya 
vagyok, legyen nekem a te igéd szerint (Lk 1, 
38). Mária számára nem válik el élesen az ügy és 
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2020. március 25. szerda
Gyümölcsoltó Boldogasszony

a személy kérdése, a kettőt egységben tudja látni, 
s örömmel telik el a szíve, mint ahogy ezt a 39. 
zsoltár is mondja: „Parancsod(=az ügyed), Istenem 
(=a te személyed), örömmel tölti el szívemet.”

Nekem melyik oldal az erősségem? Általában ügy-
központú vagy személyközpontú a cselekvésem? Ho-
gyan tudnám ezt jobban, egységben megélni?
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2020. március 26. csütörtök
4. nagyböjti hét csütörtök

(Kiv. 32,7-14; Zsolt. 105; Jn. 5,31-47)

„Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot 
mellettem.” (Jn. 5, 37)

Jézussal mindig ott volt az Atya, Aki által ta-
núságot tudott tenni. Hadd meséljek el egy törté-
netet! Az éjszakai vonattal tartottunk egy buda-
pesti keresztény programról a szállásra. Hárman 
voltunk fiatalok, és egyedül utaztunk, majd leült 
mellénk egy fekete ruhás idősebb férfi halálfejes 
kendőben. Beszélgetni kezdett velünk, első kér-
dése, hogy hol jártunk ilyen későn? Ő csak kérde-
zett, és egyre többet érdeklődött Jézus léte iránt, 
hogy miért hiszünk Benne ilyen fiatalon. Égett a 
szívünk és egymás után osztottuk meg találkozá-
sinkat a Szentlélekkel, tanúságot tettünk Jézusról. 
A férfi aznap este elgondolkodott, megmozdult 
benne valami és miután köszöntünk neki egy „Is-
ten áldja!” -val, csak annyit mondott: „Még soha 
nem köszöntek nekem így!” Erre ő is így köszönt 
el, és integetett.

Ma bátorítalak: tégy tanúságot a hitedről! Sosem 
tudhatod kinek szeretné megváltoztatni az életét Jé-
zus általad.
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2020. március 27. péntek
4. nagyböjti hét péntek

(Bölcs. 2,1a.12-22; Zsolt. 33; Jn. 7,1-2.10.25-30)

„Én nem magamtól jöttem, az igaz Isten küldött engem” (Jn. 7,28)

A Hit: Jézus Krisztus idejében a szkeptikusok 
nem hitték el azt a tézist, amit az evangélista mon-
dott Jézus szavait idézve: „Én magamtól jöttem, az 
igaz Isten küldött engem.” Nem hitték el, hogy ő 
az Isten Fia, ő a Messiás. Legyünk őszinték ma-
gunkhoz, van úgy, hogy minket is elönt a kétely 
mindennapjainkban, a szürke hétköznapokban, a 
napi gondokban, mikor igába hajtjuk fejünket és 
nem tudunk igaz hittel az Isten felé fordulni. A lel-
ki szárazságot viszont meg kell élnünk, mert csak 
akkor tudunk újra hinni. Legyen az bármilyen mély 
seb is, ami megsértette a hitünket. Ha nem vesz-
szük fel a harcot hitünk elvesztésével, hanem kö-
zönyösen eltávolodunk, akkor elveszik a lényünk is. 
Hitünk nem egy szóló, egyoldalú kapcsolat, hanem 
közös, oda-vissza kooperáció, amely mint bármely 
földi szociális kapcsolatban is vannak örömök és 
bánatok egyaránt. E legmélyebb kapcsolatban úgy 
lesz a szólóból duett, ha megvan az összeköttetés, 
amelynek egyik alkotóeleme a hitünk. 

Magadra ismersz? Te hogyan küzdesz a 
lelkiszárazság ellen? Te küzdesz ellene?
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2020. március 28. szombat
4. nagyböjti hét szombat

 (Jer. 11,18-20; Zsolt. 7; Jn. 7,40-53)

„...senki sem mert rá kezet emelni.” (Jn. 7,44)

Jézus szelídsége és kisugárzása példa nélküli 
lehetett abban az időben. Utánozhatatlan erőt su-
gározhatott, amelynek megismerésére és befoga-
dására sok ember volt kíváncsi. Kivételt képeztek 
a szentírási részben olvasható főtanács emberei, 
akik aggodalommal figyelték Jézus munkáját. 
Féltek, hogy elveszítik befolyásukat az általuk le-
nézett, tanulatlannak, méltatlannak tartott zsidó 
nép felett.

Hatalomféltésből nem hagyták a Jó működését, 
ellene szervezkedtek. Végül mégis a Lélek ereje 
győzött: Jézus megdicsőülése által kiáradt az em-
berekre a Szentlélek, utat mutat azóta is, és „élő 
víz folyói fakadnak” (Iz. 12,3).

Hagyjuk-e az előkészület alatt, hogy vezessen min-
ket is, segítjük-e a Lélek munkáját?
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2020. március 29. vasárnap
Nagyböjt ötödik vasárnapja

 (Ez. 37,12b-14; Zsolt. 129; Róm. 8,8-11; Jn. 11,1-45 
rövidebb: Jn. 11,3-7.17.20-27.33b-45)

„Lelkében jajok, viharok, könny, kiáltás” (Jn. 11,33-43)

Szent János ugyanazzal a szóval kezdi evangé-
liumát, mint a Teremtéstörténet: „Kezdetben…”. 
A teremtés hat napjának, hat csodajelének meg-
felelően az evangélista a jézusi „új teremtést” (Gal 
6,15) hat csodajel köré csoportosítja. Miként a haj-
nal sugarai már a déli verőfényt jelzik, úgy jelzik e 
csodajelek a teremtés, a szeretet végső beteljesedé-
sét: az Emberfia utolsó kiáltásával megérkezik az 
Atya szívébe, a hetedik nap, a csodák csodája, „a 
déli verőfény”, az „Úr Napja” örömébe. Már az első 
csodajel, a kánai menyegző is erre a végső ünnepre 
utal, a Bárány menyegzőjére, melyre mi is meghí-
vottak vagyunk, s melynek földi mása a szentmise. 
A hatodik napon Isten lehelete éleszti, kelti életre 
az élettelen embert. A hatodik csodajelben Jézus 
kiáltása éleszti, kelti életre az élettelen embert, 
Lázárt. E kiáltás leírása – „Jézus nagy hangon fel-
kiáltott” Jn 11,43) – megegyezik a haldokló Jézus 
végső kiáltásának a leírásával: „Jézus nagy hangon 
felkiáltott és kilehelte a lelkét” (Mt 27,50). „Halá-
lod által életre keltetted a világot” – imádkozzuk a 
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2020. március 29. vasárnap
Nagyböjt ötödik vasárnapja

szentmisében. Jézus megéli a halálunkat: lelkében 
jajok, viharok, könny, kiáltás (Jn 11,33.35.43). 

Életünk reménye: Jézus halála „e nyitott szár-
nyú emelkedő zuhanás, / visszahullás a fókusz 
lángoló / közös fészkébe” (Pilinszky János: Egye-
nes labirintus)”, az Atya szívébe. Jézus bennünk az 
örök élet reménye.
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2020. március 30.  hétfő
5. nagyböjti hét hétfő

(Dán. 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zsolt 22; „A” és „B” 
évben Jn. 8,1-11 „C” évben Jn. 8,12-20)

„Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!” (Jn. 8, 11)

Az Evangéliumban Jézus és a házasságtörő asszony 
történetét olvashatjuk. A rövid Szentírási részt átelmél-
kedve több dologra lehetünk figyelmesek: Jézus már 
reggel megjelent a nép között és tanította őket. Megra-
gadott minden lehetőséget az evangelizálásra, már kora 
hajnalban a templomban volt, hogy találkozhasson övé-
ivel. Lehet, hogy néha kényelmetlen korábban felkelni 
valakihez, lusták vagyunk elindulni az egyetemre vagy 
a munkába, de gondoljunk ilyenkor arra, Ő is megtette 
értünk, mert fontosak voltunk neki. 

A történetből az is kiderül, hogy mi emberek sokszor 
a saját fejünk, saját törvényeink szerint gondolkozunk. 
Isten azonban sokkal nagyvonalúbb és irgalmasabb. 
Sokszor a mi gondolkodásmódunk alapján bizonyos 
problémákra nincs megoldás, úgy érezzük, bizonyos 
helyzetekből már nincs visszaút. Ilyenkor lép be a 
krisztusi szeretet és irgalmasság. Forduljunk bizalom-
mal Felé, mert Ő megbocsátja bűneinket, és nem ítél 
el minket.

Volt már olyan, hogy te elítéltél valakit valami olyan 
miatt, amit korábban te is ugyanúgy elkövettél? Tudtál tőle 
bocsánatot kérni utána? 
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2020. március 31. kedd 
5. nagyböjti hét kedd

(Szám. 21,4-9; Zsolt. 101; Jn. 8,21-30)

„A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni 
kezdett Isten és Mózes ellen.” (Szám. 21, 4b–5a) 

A mai igeszakaszban a zsidó nép történetének 
egyik olyan epizódját olvashatjuk, amikor a kivo-
nulás hatalmas csodái már megtörténtek, feledés-
be merültek. A választott népet nehézségek érik 
az egyhangúnak és reménytelennek tűnő pusztai 
vándorlás során. Zúgolódni kezdenek Isten ellen, 
és valami másra vágynak: könnyebb megoldásra. 
Az Úr mindennap gondoskodott róluk, ételt hul-
latott az égből, hogy azzal táplálja őket, de ők ezt 
semmire sem méltatják, és azt kívánják, hogy bár-
csak visszatérhetnének korábbi életállapotukba, 
a szolgaságba, mert ha keserves is számukra, de 
biztonságot látnak benne, mivel nem ismerik Isten 
nekik tartogatott tervét.

Hányszor vagyunk ezzel így mi is, hogy vala-
mi olyan után vágyakozunk, amire nincs szüksé-
günk, tusakodunk Istennel, alkudozunk vele, és 
magunkban azt kívánjuk: „Csak ezt, meg ezt add 
meg nekem, és akkor elégedett leszek”, miközben 
figyelmen kívül hagyjuk mindazt a szépet és jót, 
amellyel Ő meg akart ajándékozni minket.
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2020. március 31. kedd 
5. nagyböjti hét kedd

A mai nap gondolkodjunk el azon, hogy vajon a mi 
életünkben mi szimbolizálja a mannát és mi Egyipto-
mot? Ezek felismeréséhez pedig kérjük Isten segítségét 
imáinkban, és adjunk hálát Neki mindazért, amit 
kaptunk Tőle!
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2020. április 1. szerda 
5. nagyböjti hét szerda

(Dán. 3,14-20.91-92.95; Jn. 8,31-42)

„Kockára tették életüket” (Dán. 3,28)

Mit jelent szabadnak lenni? Nem tartozni sen-
kinek semmivel, nem vállalni felelősséget senki-
ért, nem függeni senkitől és nem elköteleződni... 
ezek azok a hamis szabadságképek, amelyeket 
a világ sugall felénk. Jézus azonban nem erről a 
„szabadságról” beszél. Jézus azt mondja: „Ha Is-
ten Fia szabaddá tesz titeket, akkor szabadok 
lesztek.” Valóban az az igazi szabadság, ha csak 
önmagunkért élünk? Jézus szavai és gondolko-
dásmódja ellentmondásnak tűnhetnek: kövessük 
őt, szolgáljunk neki, és szabadok leszünk. Hogy 
lehet az ószövetségi történetben szereplő három 
fogvatartott ifjú szabad? A bálványoktól szabadok. 
Saját bűneiktől, amelyeket az Igazság birtoklása 
tart távol. Ez Jézus szabadsága: lelki szabadság a 
fizikai fogságban. A bűn rabsága az, amitől Jézus 
meg akar menteni. Ha a fogságában ragadunk, 
az életünk kisiklik. Ebben az állapotban nem va-
gyunk tekintettel a másikra, csak azt tennénk, ami 
nekünk jól esik, ami a mi előnyünkre válik. Jézus 
a megváltással ajándékot adott nekünk: megsza-
badít minket ettől az állapottól, ha elfogadjuk őt. 
Megkapjuk a lehetőséget, hogy szabadon dönthes-
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2020. április 1. szerda 
5. nagyböjti hét szerda

sünk mellette. Akit az Igazság szabaddá tett, az a 
saját életét is kész odaadni másokért. Mint ahogy 
Jézus értünk a kereszten.

Érdemes elgondolkodnunk: vajon hány esetben ren-
deltük alá saját kis isteneinknek Jézust? Le tudunk- 
e mondani függőségeinkről, és az azokra szánt időt 
odaajándékozni annak, akitől az életünket kaptuk?
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2020. április 2. csütörtök  
5. nagyböjti hét csütörtök

(Ter. 17,3-9; Zsolt. 104; Jn. 8,51-59)

„..azt a szövetséget kötöm meg közöttem és közötted, és utó-
daid között, nemzedékről-nemzedékre örök szövetségül, hogy 
Istened leszek neked, és utánad a te utódodnak.” (Ter. 17,7)

Isten szövetséget köt Ábrahámmal. Ő, az Isten 
kezdeményezi vele és utódaival ezt a szövetséget, 
és örök érvényűnek mondja ki. Megígéri, hogy 
mindörökké Istenük lesz, hatalmával és kegyelmé-
vel mellettük áll majd. Ábrahám hitt az Úrban, az 
ígéretben, hogy „sok nemzet atyjává lesz”.(Ter. 17,4) 
Akkor is hitt, amikor próbára tette őt fia föláldozá-
sát kérve. A szövetség ígéretének teljességére, Jézus 
eljövetelére Ábrahám csak vágyakozott a földön. A 
mennyben azonban megláthatta, hogy Isten való-
ban megtartotta az ígéretét: „Ábrahám, a ti atyá-
tok, ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, 
és örvendezett.”(Jn 8,56) Isten hűséges. „Örökké 
gondol szövetségére, szavára, amelyet ezer nemzedékre 
adott” (Zsolt 104,8)  Ábrahám utódai közé mi is be-
letartozunk. Ránk is érvényes az ígéret, hogy Isten 
el nem hagy, pajzsként oltalmaz, mellettünk áll.

Hogyan tapasztalom meg életemben Isten hűségét? 
Bízom-e benne a próbatételek idején?  Én megtartom-e 
a szövetséget Vele? 
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2020. április 3. péntek 
5. nagyböjti hét péntek

(Jer. 20,10-13; Zsolt. 17; Jn. 10,31-42)

„Az Urat szólítottam a szenvedés idején, és ő meghallgatott 
engem.” (Zsolt. 17,2)

Mindenkinek szüksége van otthonra, ahol 
jól érzi magát, ahol béke és nyugalom van. Isten 
számunkra egy ilyen menedék. Hozzá bármikor 
fordulhatunk, menekülhetünk, tárt karokkal vár 
bennünket. Az életben vannak nehéz, küzdelmes 
helyzetek, amik kilátástalannak tűnnek. Elszo-
morodunk, szívünkben fájdalom van. Isten vi-
szont akkor is mellettünk van, átölel bennünket, 
letörli könnyeinket és vígaszt nyújt. Csak bíznunk 
és hinnünk kell benne, ahogyan Jeremiás prófé-
ta is tette. Ő nemcsak hogy hitt Istenben mikor 
barátai, rokonai fordultak, hanem tiszta szívvel 
tudta dicsőíteni Istent. Ezért én nagyon csodálom 
Jeremiás prófétát. Amikor valami rossz dolog tör-
ténik, elfelejtjük dicsőíteni Istent, hálát adni neki, 
pedig akkor is van miért. Ha esik az eső, hálát 
adhatunk, hogy az eső után a vetések majd kikel-
nek. Vihar idején hálát adhatunk, hogy van ahol 
átvészelhetjük a vihart. Ha megbetegszünk hálát 
adhatunk, hogy van ki fogja a kezünket. 

Hányszor jut eszünkbe tiszta szívvel dicsőíteni Is-
tent, hálát adni Neki, még a nehéz helyzetekben is?
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2020. április 4. szombat
5. nagyböjti hét szombat

(Ez. 37,21-28; Zsolt. 17; Jn. 11,45-57)

„Ez az ember nagyon sok csodát tesz.” (Jn. 11, 47)

Napjainkban sokféleképp értelmezzük a cso-
da fogalmát. Reménytelennek tűnő helyzetben 
gyakran halljuk lemondóan: „itt csak egy csoda se-
gíthet”. Amikor valaki tétlenkedik, úgy jellemzik: 
„a csodára vár”. Pedig az Úr csodás tetteit várni, 
érkezését felismerni, és hálával hirdetni nagyon is 
tevékeny embert kíván. A csoda az Úr jelenlétének 
tapasztalható lenyomata, amellyel naponta irgal-
masan betakar minket, kifejezve gondoskodó sze-
retetét és támogatását. Az evangéliumok páratlan 
szépséggel számolnak be Jézus csodáiról, amelyek 
által ajándékozott, gyógyított, mentett… Mindig 
azt adta, amire szükség volt, s ezt még azok is el-
ismerték, akik ellene döntöttek. Virágvasárnap 
küszöbén különösen fontos, hogy Jézus nagyheti 
útjának minden pillanatát bűnbánóan, alázatos 
szívvel fogadjuk, mint nekünk készített drága 
ajándékot és legnagyobb csodát, amelyet emberi 
szem megpillanthat.

Vajon készen állok erre?
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2020. április 5. vasárnap
Virágvasárnap

(Iz. 50,4-7; Zsolt. 21; Fil. 2,6-11; Mt. 26,14-27.66 rövidebb: 
Mt. 27,11-54)

Bevonulás a kereszt árnyékában

A Jeruzsálembe történő ünnepélyes bevonulással 
kezdődik Jézus földi életének utolsó fejezete. Ezen a 
napon elhangzik a passió, Jézus szenvedéstörténete. 
Erős ellentétek feszülnek egymásnak. Jézus bevonu-
lásakor hozsannázik a nép, de a passió előre vetíti, 
hogy pár nap múlva ugyanaz a nép már azt kiáltja: 
„Keresztre vele!” Királlyá akarják tenni, azt remélik, 
hogy a dicsőséges bevonulás után helyreállítja Izra-
elt, pénteken pedig töviskorona kerül a fejére. Ün-
neplik megérkezését, és várják messiási reményeik 
beteljesedését attól, aki úgy tanít, mint akinek ha-
talma van. Jézust azonban megfeszítik és mindenki 
tudja, hogy átkozott, aki a fán függ! 

Virágvasárnapnak ez a kontrasztja felkészíti a szí-
vet a nagyheti ünneplésre. A szívet, az emberi szívet, 
amiről a Mester tudja, mi lakik benne. A szívet, mely 
képes szeretni és gyűlölni, rajongani és halálba taszí-
tani. A szívet, mely örvénylő titkokat képes magába 
rejteni, képes megtagadni és bűnbánóan zokogni.  

Ez a szív ünnepe. A szeretet Jézushoz vonz. Köz-
ben az ember rádöbben, hogy szeretetében is esendő. 
Hűsége mennyire megbízhatatlan! De itt most nem 
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2020. április 5. vasárnap
Virágvasárnap

az ember szeretetéről van szó. Most Isten szeretetét 
kell bemutatni, de már nem szavakkal, hanem tettel, 
nem élettel, hanem halállal.  

Jézus, amikor ember lett, kiüresítette magát, a 
szolga alakjában jött el. Mindenben magtagadta 
magát értünk. Most arra készül, hogy nem emberi 
mértékkel fog szeretni. Szenvedni emberként fog, az 
Úr izajási szolgájaként. De szeretni emberfeletti mó-
don, isteni szeretettel. Mert a szeretethez ez méltó. 
Az emberhez is, akit megváltani készül. Azt, aki ma 
hozsannát, holnap keresztet kiált.

Közel merem- e hozni a szívemet ehhez a misztéri-
umhoz, az értem emberré vált Isten isteni szeretetéhez? 
Miközben lélekben leterítem előtte ruhámat, készülök- e 
őt a keresztre küldeni? Hajlandó vagyok e szembenézni 
szívem állapotával, hogy beragyoghassa azt a megváltás 
misztériuma?



63

2020. április 6. hétfő 
Nagyhétfő

(Iz. 42,1-7; Zsolt 26; Jn. 12,1-11)

„A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet 
nem oltja ki.” (Iz. 42,3)

Izajás próféta a fenti igét arra az emberre mond-
ja, akit Isten támogat, akit választott, akiben ked-
ve telik. Nézz csak körül, kire értheti ezt? Rád! 
Isten kiválasztott, hogy gyermeke légy, támogat 
minden erejével, és áldásával és kedve telik ben-
ned. Nem kis szavak, ugye? De mit mond rólad? 
Egy olyan hozzáállást fogalmaz meg számodra, 
ami nem hétköznapi és sok esetben nem is köny-
nyű. Ha az életed szereplőire gondolsz, akkor 
kapcsolatban vagy olyanokkal, akik mint a meg-
tört nádszálak, mint pislákoló mécsbelek vannak 
körülötted. Akik segítségért kiáltanak, akik re-
ményt kérnek, vagy épp megbocsátást... A mai na-
pon fordulj feléjük a Jóistentől kapott szeretettel, 
szólítsd meg őket, légy mellettük, támogasd őket 
a jelenléteddel. De ha épp te vagy a nádszál vagy a 
pislákoló mécses, tudd, hogy vannak, akikre szá-
míthatsz. Szólíts meg olyanokat, akik segíthetnek 
neked, akik felemelnek!

Ki az, aki felé ma hív engem a Jóisten? Vagy nekem 
kellene valaki segítségét kérnem?
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2020. április 7. kedd 
Nagykedd

(Iz. 49,1-6; Zsolt. 70; Jn. 13,21-33.36-38)

Jézus megjövendöli tanítványai hűtlenségét: az egyik el-
árulja, a másik megtagadja.

Azon gondolkodtam, hogy milyen harmónia 
lehetett akkor, ott, abban a teremben Jézus és a 
12 tanítvány között. Nem is gondoltak, arra hogy 
ezen az estén valami baj fog történni, hiszen ün-
nepeltek. Azonban Jézus már tudja, mi fog vele 
történni, tudja, hogy Júdás fogja őt elárulni. Azt 
is tudja, hogy Péter félelemből megtagadja, nem is 
egyszer, hanem háromszor is. 

Mi is olyan könnyelműek vagyunk, amikor jól 
megy a dolgunk, nem jut eszünkbe semmi rossz, 
ha éppen úgy alakulnak a dolgaink, ahogyan azt 
elterveztük. Legtöbbször mi is tudni akarjuk, 
hogy mi fog velünk történni. Néha még Isten ter-
véről is teljesen megfeledkezünk, nem is figyelve 
arra, hogy mi is a szándéka velünk itt a földön. 
Persze, ha nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogy 
terveztük, a legkönnyebb Őt hibáztatni. Jézus 
azonban teljesen ráhagyatkozik az Atya akaratára. 

Rá tudsz-e hagyatkozni a gondviselésre a hétköz-
napokban, a nehézségekben? El tudod fogadni, azt 
hogy a Jóistennek terve van veled, egy jó terve? 
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2020. április 8. szerda 
Nagyszerda

(Iz. 50,4-9a; Zsolt. 68; Mt. 26,14-25)

„Csak nem én vagyok az, Uram?” (Mt. 26,22)

Vajon én elárultam volna Jézust? Ha akkor élek 
és Jézus a tanítványai közé hív, hol helyezkedtem 
volna el? A tálba nyúltam volna? Netán menekül-
tem volna az emberek kérdése elől, hogy én is a ta-
nítványai közül való vagyok- e? Esetleg Máriával 
lettem volna a kereszt tövében? Júdásról azt mond-
ja, jobb lett volna, ha meg sem születik, Péterre 
rábízza egyházát, Jánosra édesanyját. Hányszor 
árulom el, tagadom meg Jézust mindennapi bű-
neimmel? Jézus megtanított rá, hogy ne lökjem el 
Őt magamtól, erőt ad, hogy teljesítsem azt, amire 
meghívott. A bűneimet megbocsátja, bármennyi, 
vagy bármekkorák legyenek is. Ő ennyire szeret 
engem és téged!

Még van egy kis idő, menj el gyónni, hogy a feltá-
madás ünneplése teljessé váljon szívedben!
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2020. április 9. csütörtök 
Nagycsütörtök

(Kiv. 12,1-8.11-14; 1Kor. 11; Jn. 13,1-15)

„Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy 
sorra megmossa, s (…) megtörölje tanítványainak a lábát.” 
(Jn 13,5)

Ez az evangéliumi szakasz Jézus szenvedése 
előtti utolsó óráiba ad betekintést. Az utolsó va-
csorán Jézus a lábmosásban foglalta össze egész 
tanítását és életét. Ha Jézus ennyire fontosnak tar-
totta ezt a tettet, akkor számunkra fontos feladat, 
hogy feltárjuk annak mélységeit.

A lábmosás üzenete két irányba kell, hogy befo-
lyásolja a mi életünket. Egyrészt a bensőnkre hat. 
Jézus ezzel a jelképes cselekedettel ki akarta fejez-
ni tanítványinak az irántuk érzett szeretetét. Jézus 
tanításával, egész életével és magával a keresztha-
lállal is Isten szeretetét akarta számunkra megmu-
tatni. Mindezzel azt üzeni, hogy bármennyire is 
távol érezzük magunkat tőle, Ő szelíd szeretetével 
jön felénk és magához vonz minket. 

Ezen szeretet megtapasztalása pedig arra indít 
bennünket, hogy azt másokkal is megosszuk. Jé-
zus azért mosta meg tanítványai lábát, hogy ezt 
példaként állítsa nekik is és nekünk is. A mi fel-
adatunk hívő keresztény emberként, hogy mások 
számára közvetítsük az isteni szeretetet. Jézus egy 
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2020. április 9. csütörtök 
Nagycsütörtök

olyan feladatot választott a lábmosással, amely ak-
koriban a szolgák dolga volt. Így a mi keresztény 
szeretetünknek is meg kell haladnia a társadalmi 
különbségeket, a gondolkodásmódok eltérőségét. 
A mi keresztény szeretetünknek alázatosnak kell 
lennie, amely felemel másokat, amely megvilágo-
sítja mások sötétségét. 

A húsvéti szent háromnap folyamán feltehetem ma-
gamnak a kérdést, hogy én mennyire merítek erőt Is-
ten szeretetéből, és hogy ezt a szeretetet továbbadom-e 
másoknak?
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2020. április 10. péntek 
Nagypéntek

(Iz. 52,13-53,12; 1Kor. 11; Jn. 18,1-19,42)

„Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja bará-
taiért.” (Jn. 15,13)

Jézus megfogalmazta és beteljesítette ezt a 
mértéket. Halála nem egy haszontalan élet vége. 
Jézusban megérett ez a pillanat. Halála megtanít 
minket méltósággal és reménnyel búcsúzni ettől 
az élettől. Ugyanakkor halála az életre is megtanít 
minket. Nem tud meghalni másokért az, aki nem 
tud élni másokért. Itt állunk a szeretet mércéje 
előtt, Jézus halála a mi örök életünk kezdete!

„Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a vi-
lágnak váltsága! Jöjjetek hát keresztények, hódo-
lattal hajtsunk térdet: Üdvözlégy szent keresztfa.”
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2020. április 11. szombat 
Nagyszombat

(Ter. 1,1-2,2; Zsolt. 103; A évben: Mt. 28,1-10)

„Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.”(Mt. 28,6.)

A történet egy vak emberről szól, aki megadóan 
üldögélt az épület előtt a lépcsőn, kalappal a lábá-
nál, és kezében egy táblát szorongatott, amelyen a 
következő felirat volt olvasható: „Vak vagyok, ké-
rem, segítsenek!” Egy újságíró is elment mellette, 
és látta, hogy a kalapjában csak néhány aprópénz 
volt. Lehajolt, bedobott néhány érmét, és anélkül, 
hogy bármit kérdezett volna, a tábla aljára egy má-
sik mondatot írt. Délután újra arra vitt az útja, és 
látja, hogy a vak ember kalapja tele lett érmékkel 
és főleg papírpénzekkel. A vak felismerte az új-
ságírót a járásáról, és megkérdezte tőle, ő volt-e 
az, aki átírta a tábla szövegét, és mit írt rá valójá-
ban? Az újságíró így válaszolt: „Semmi olyat nem 
írtam, ami ne lett volna igaz, csupán átfogalmaztam 
a te soraidat”. Utána elmosolyodott és elment. A 
táblán ez állt: „Tavasz van, de én ebből semmit sem 
láthatok.”

Az első húsvét örömhíre az, hogy megtörtént 
a csoda! Az élet Ura átszakította a halál korlátját, 
mint a győztes, aki célba érkezik, a pályát végig 
futotta, legyőzve minden akadályt. Azóta nem-
zedékek adják tovább egymásnak a feltámadás jó 
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2020. április 11. szombat 
Nagyszombat

hírét, és a pünkösdi Lélek-áradástól kezdve min-
den eukarisztia erről szól. Ettől ünnep a vasárnap. 
Krisztus él, velünk van. A megszületett egyház-
nak is ez a legfontosabb feladata: hirdetni, hogy 
Krisztus titka életünk kiteljesedése.

Találkozni a feltámadottal bárkinek lehetsé-
ges: az apostolok közösségében, az istentisztelet 
drámájában, az imádság vagy a felebaráti szeretet 
ölelésében. De talán akkor válik igazán személyes 
tapasztalattá bennünk, ha levetkőztük önhittsé-
günket és hitetlenségünket, amikor már nem me-
nekülünk tévhitekbe és illúziókba, amikor tékozló 
fiúként megjártuk a szenvedés és bűnök poklát, 
vagy egy súlyos betegség a halál kapujában kijóza-
nított, és megtapasztaltuk végső szegénységünket. 
Amikor semmink nem maradt, csak a feltámadt 
Jézusba kapaszkodó hitünk, reményünk és szere-
tetünk. Az emberi élet Jézus feltámadásával kap 
értelmet!

Húsvét örök üzenete ez: a feltámadás jegyében 
megszületni, élni és meghalni - az egyetlen, em-
berhez illő magatartás.

Ferenc pápa húsvéti üzenetében is erre hív: „Íme 
tehát a meghívás, amellyel mindannyiótokhoz 
fordulok: fogadjuk be Krisztus feltámadásának 
a kegyelmét! Engedjük, hogy Isten irgalmassága 
megújítson minket, engedjük, hogy Jézus szeres-



2020. április 11. szombat 
Nagyszombat

sen minket, engedjük, hogy szeretetének ereje át-
alakítsa a mi életünket is; és váljunk eszközeivé 
ennek az irgalomnak, legyünk olyan csatornákká, 
amelyeken keresztül Isten megöntözheti a földet, 
megőrizheti a teremtett világot és kivirágoztat-
hatja az igazságosságot és a békét.”

A Feltámadott minket is nevünkön szólít, mint 
Máriát, és hív Galileába, mint az apostolokat, 
hogy hirdessük a húsvéti tavasznak fagyot, bűnt, 
halált legyőző erejét! Hogy tanúsítsuk e halálra 
vált világnak: Jézus az Úr, a Feltámadott. 

A költővel kérjük mi is a Feltámadt Krisztus, 
hogy adja meg kegyelmét az újra kezdéshez: 
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2020. április 11. szombat 
Nagyszombat

„ Feltámadás szele mindig újra /
Fúj, a földön- fújj hát rajtam át, 
/Pusztaságom odvaiba fújva/
Oszlasd szét a kétely zavarát/
S új Kezdet lesz, ami már kiszáradt:
 Hajtasd ki megint a pálmafákat!/
Te, aki nem űzted el Tamást sem,/
Bár boldog, aki hisz, ha nem is lát,/
ugye megadod, hogy újra lássam/
Szép arcod hitető sugarát?/
Virraszt velem a türelem
S könyörgök a kétely és a hűség/
Támadj föl már bennem, örök Húsvét!/

(Vas István: Feltámadás szele)
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2020. április 12. vasárnap 
Húsvétvasárnap

(ApCsel. 10,34a.37-43; Zsolt. 117; Kol. 3,1-4 vagy 1Kor 
5,6b-8; Jn. 20,1-9 este: Lk 24,13-35)

Mindenre képes mindenre képesítő

Isten mindenható, mondjuk: semmiből terem-
tette az anyagot, prófétáit képessé tette a jövőbe-
látásra, rendkívüli módon megmentette és vezet-
te választott népét és elég hatalmas volt ígéretei 
beváltására. Jézusban is megmutatta mindenható 
erejét: gyógyításaiban, vízen járásában, a kenyér 
megszaporításában és Jézusnak a halálból való föl-
támadásában. 

Ami pedig ajándék számunkra: a Föltámadottal 
élve mi is részesedünk mindenhatóságában: „A hí-
vőket ezek a jelek fogják kísérni: Az én nevemben 
ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat 
vehetnek majd a kezükbe ..., betegekre teszik ke-
züket és azok meggyógyulnak” (Mk 16,18). 

Ám az Ő mindenhatósága azt is jelenti, amit az 
Utolsó vacsorán és Nagypénteken látunk. „Isten 
szolgál, megmossa teremtményeinek lábát, s így föltá-
rulkozik legsajátosabb, isteni mivoltában, és kinyilvá-
nítja dicsőségének teljességét” (H.U. von Balthasar). 
Jézus akkor mindenható igazán, amikor megmu-
tatja, hogy képes egy lenni a nála kisebbel, füg-
getlen lenni az emberi vélekedéstől, kitartani az 
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Atya akarata mellett a népszerűség elvesztése árán 
is, mert bátran nem-járt utakra lépni, emelt fővel 
vállalni értékeit.

És ez az, amire az ember nem képes. Isten min-
denható szeretetében való részesedésünk azonban 
képessé tesz a lehetetlennek látszóra, így a lelki-
leg halottak új életre támadnak, a bűntől betegek 
meggyógyulnak, a lelki vakok a hitre jutnak, a ki-
ábrándultságtól bénák közösséget találnak. Mert 
Ő, a Föltámadott mindenre képes, és mindenre 
képesítő.

Hiszed, hogy a benned élő Isten mindenható, hogy 
kivirágozhat (benned és) körülötted a sivatag, mint a 
szentek és sok hívő körül?

2020. április 12. vasárnap 
Húsvétvasárnap
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(ApCsel. 2,14.22-33; Zsolt. 15; Mt. 28,8-15)

Húsvéthétfőn az evangélium lehetne csupán 
annyi, hogy felolvassuk Jézus köszönését: „Üdv 
nektek!” Ebben ugyanis minden ott van: Isten re-
ményteljes jelenléte, az élet halál fölötti győzelme 
és a szeretet diadala. A feltámadt Jézus ma is él. 
Szeretne téged is köszönteni. Talán azt gondolod, 
hogy a húsvét csak egy régi emlék? Cseppet sem. 
Élő kapcsolat lehetséges a húsvéti események mi-
att. Egyszer egy tanítvány elkezdett dicsekedni 
mesterének, hogy néha már észre tudja venni Isten 
jeleit. A mester ránézett, és csupán annyit kérde-
zett: „Miért csak néha?!” Igen! Mindig van több 
a hit útján. Amikor gyerek voltam, az imádsága-
imban nyugalmat és békét éreztem. Felnőttként 
azonban ezt Isten kiegészíti fejlettebb jelekkel: 
olykor konkrét mondatokat, képeket, szavakat he-
lyez a szívemre, amely által mélyebbre vezet. Van, 
hogy közösségem tagjait ajándékozza meg velem 
kapcsolatos üzeneteivel. A feltámadt Jézus ma is 
él az Egyházban és köszön azoknak, akik szívből 
vágynak a vele való találkozásra. Ha úgy gondo-
lod, hogy ehhez még nőnöd kell, kérd tiszta szív-
ből a drága Szentlelket, aki „megtanít bennünket, 
hogyan kell imádkozni!” Ő megadja a rejtett dol-
gok ismeretét. Kérd őt szomjasan és bátran, mert 

2020. április 13. hétfő
Húsvéthétfő
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olyan keresztényekkel, akik csak beszélnek Jézus-
ról, de sosem találkoztak vele, tele van a világ. 

Nem lehetsz tovább úgy keresztény, mintha Jézus 
nem élne benned. Húsvét óta biztos, hogy nem.

2020. április 13. hétfő
Húsvéthétfő
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