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Lektorálta:
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Ha a napi gondolatokat elektronikus levél formájában 
szeretnéd megkapni, akkor keresd fel a weboldalunkat:
www.ipcszeged.hu Nagyböjti füzet 2018 menüpontot

vagy a
https://www.szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet oldalt!

Örömmel olvasnánk észrevételeidet, ha elküldenéd  
a következő e-mail címre: ipc.szeged@gmail.com

Készült a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Ifjúságpasztorációs Irodájának gondozásában  

1000 példányban.
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Jézus a kereszten, nekem szól:  
Akarom, tisztulj meg!

Egy leprás lépett Krisztus elé: Ha akarod, meg-
tisztíthatsz engem. Jézus szólt: Akarom, tisztulj 
meg.

Több millió lelki leprás él a földön. Talán én is 
köztük vagyok. Lelki leprám hatalmas foltokban 
rútítja lelkemet, teszi tönkre lelki életemet. Jó vol-
na megtisztulnom. Mit kellene tennem?

Jézus egyik példabeszéde eligazít. Az édesapa 
kisebbik fia kérésére kiadja előre a rá jutó örökség 
részét. Legyen önálló, gazdálkodjon, dolgozzon, 
keresse meg kenyerét, alapítson családot, otthon 
megtanulhatta, hogyan kell szépen élni. El is 
megy az örökséggel. De a vélt szabadsága és kapott 
vagyona alapján nem dolgozni kezd, hanem inni. 
Családalapítás helyett kicsapongó életet él, míg a 
pénze tart, vannak ivótársai, vélt szerelmes barát-
női. Jól érzi magát, elfelejti apját, a munkát, mind-
azt, amit otthon látott, tanult. – Mi is megkaptuk 
Istentől életünket, képességeinket, értelmünket, 
akaratunkat. Előttünk Jézus élete, tanítása. De 
mi szabadok akartunk lenni. Ital, drog, lustaság, 
bulik. Megindult a lelki lepra bennünk. Észre sem 
vettük. És ez ment évről évre. Nagyképű vélt ba-
rátok, barátnők, hazugságok, csalások, még mé-

Nagyböjti2018.indd   3 2018.02.05.   7:39:29



4

lyebbre vittek. Már a disznóólban ébredünk. Lelki 
kincsünk elfogyott, lelki életünk halálos beteg.

Jézus folytatja beszédét. A fiú leül és gondol-
kozik: Hogy jutott idáig? Milyen jó volt otthon a 
béke, a szeretet! Hogy csalódott a vélt szabadsá-
gában! Lelki szemei előtt végigjátszódnak az el-
telt napok, lelkét beteggé, majdnem halottá tevő 
tettei. Milyen jó lett volna, ezeket nem elkövetni! 
Mennyi keserűséget okozott atyának!… Sír, elő-
ször életében. Kár volt. Soha többé!

Jézus tovább folytatja. A tékozló fiú elindul, 
hogy elmondjon mindent apjának, és bocsánatot 
kérjen tőle, hogy fogadja be legalább a béresek 
közé, de itthon legyen. Másként akar élni… Ez 
az igazi bánat: fáj, amit tett, és fáj, hogy édesapját 
is ezekkel megbántotta. Őt látva hogy gondolkoz-
hatnak apjáról az emberek, hogy erre nevelte őt?

Jézus folytatja: hazaér, apja megöleli, tiszta ru-
hát hozat, lakomát készít, mert fia elveszett, de 
megvan, hazatért. Újra él, otthonra talál ismét. 
Innen nem akar elmenni soha többé! – Jézus taní-
tása szép, de én hogy menjek haza Istenatyámhoz? 
Hogy szabaduljak meg lelki leprámtól?

Két kép: Jézus a kereszten. Ártatlan? Nem, 
magára vette az én bűneimet is, a többi milliókét 
is, az Atyának ajánlva életét, szenvedését, halálát 
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értünk, és így megszerzi, hogy az Atya minden 
megtérni akarónak meggyógyítsa lelki lepráját.

Apostolainak megjelenik feltámadása után és 
mondja: „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbo-
csátjátok bűneit meg lesz bocsátva a mennyben is.”

Mi ad erőt a vissza nem téréshez? A bűn beis-
merése (lelkiismeret-vizsgálat), az igazi bűnbánat, 
a bűnbevallás a szentgyónásban, a megbocsátó fel-
oldozás, az új élet elkezdése – és a szentmiseáldo-
zat Krisztusa.

Ma is szóljunk Jézushoz: Ha akarod, meggyó-
gyíthatsz engem. Ő szólni fog: „Akarom, tisztulj 
meg!”

Nézz a keresztre feszített szemébe, és ő megmutat-
ja, milyen a bűnbocsánat ára.

Gyulay Endre
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Február 14. szerda 
Hamvazószerda

Joel 2,12-18 Zsolt 50 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18

...ne legyetek olyanok, mint a képmutatók... (Mt 6,5)

A benső hit kivetül az ember környezetére is. 
Vallásos ékszerek... Egy 777 blogbejegyzés meg-
osztása facebookon... A hamu a homlokon... Szá-
mos jel, amelyből következtethetünk arra, hogy 
valaki rendben van Istennel. Jézus azért kritikusan 
néz a külső megnyilvánulásainkra. A tieidre is. 
Nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint az arany 
(ferences) tau kereszt, amelyet egyszer láttam egy 
asszony nyakában. Szép, de a szellemisége hamis. 
Nem akarja, hogy kívül csillogjunk, de a lényeget 
szem elől tévesszük. Inkább arra vezet rá, hogy 
mindent Istenben tegyünk. Jelentsen többet a hit-
élet belül, mint kívül. Adakozni: hálásan, hogy mi 
is kaptunk az Atyától. Imádkozni: valóban Jézust 
keresve puszta jó érzések helyett. Böjtölni: a Lélek 
örömével és lendületével. Jézus mindhárom jótet-
tet alapnak veszi, de nem akar félszívű követőt, aki 
hagyja, hogy Istent kiszorítsa minden más külső 
szempont.

Vagy-e olyan Isten-kapcsolatban, mint ahogy 
mutatod?
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FEBRUÁR 15. CSÜTÖRTÖK
Hamvazószerda után

MTörv 30,15-20 Zsolt 1 Lk 9,22-25

„Igaz beszéd ez: ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni 
is fogunk; ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni 
is fogunk.” (2Tim 2, 11-12)

Jézus arra hívott meg, hogy vegyük fel saját ke-
resztünket, és kövessük őt. A kereszt nehéz, sok-
szor úgy érezzük, már nem bírjuk tovább. Ráadásul 
kereszthordozás magában foglal még valamit, ami 
még a nehéz teher cipelésénél is nehezebb: újra fel-
venni azt, miután elbuktunk. Ha egyszer a földre 
kerül, valahogy még nehezebbnek tűnik, mint előt-
te volt. De ne felejtsük el, hogy ki hív minket erre! 
Jézus Krisztus, aki ismeri a terhet, hiszen törékeny 
emberré válva személyesen tapasztalta meg annak a 
keresztnek a súlyát, amelyet mi tettünk vállára bű-
neink által. Viszont Ő vállalta a szenvedést értünk, 
üdvösségünkért. És ahogy az Ő szenvedése gyü-
mölcsöző volt, úgy a miénk sem hiábavaló. Ezért 
ne a kereszt súlyára, ne a nehézségeink nagyságára 
figyeljünk, hanem arra a kegyelemre, amely ezzel 
a szent feladattal együtt jár. Így üdvözülhetünk 
Krisztus szeretete és Isten kegyelme által. Vajon 
hogyan reagálok, ha szembesülök egy nehézséggel? 
Panaszkodom, esetleg figyelmen kívül hagyom, 
vagy Istenhez fordulok erőért? 
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Február 16. péntek 
Hamvazószerda után

Iz 58,1-9a Zsolt 50 Mt 9,14-15

„Miért böjtölünk, ha nem láttad; miért sanyargattuk lel-
künket, ha nem tudsz róla?”  (Iz 58,3)

Isten nem azt kéri tőlünk, hogy önsanyargatással 
kitűnjünk az emberek közül, hanem hogy a böjt-
nek találjunk értelmet. Ne azt tartsuk szem előtt, 
hogy mások mit látnak, hanem hogy mi mit élünk 
meg a böjt által. Fontos látnunk, hogy miért böj-
tölünk, hogyan épülünk általa. A böjt jó lehetőség, 
hogy Isten eszközeivé válhassunk: „Íme, törd meg 
az éhezőnek kenyeredet, és a bujdosó szegényeket 
vidd be házadba!” Böjtölni nemcsak lemondással, 
hanem felajánlással is lehet. Általa Istenhez és 
önmagunkhoz is közelebb kerülhetünk. Ha ilyen 
módon kiüresítjük testünket-lelkünket, képessé 
válhatunk a Teremtő befogadására. Nagyböjt al-
kalmával különösképpen is érdemes feltenni ma-
gunknak a kérdést: mi a célja a saját böjtölésünknek?
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Február 17. szombat 
Hamvazószerda után

Iz 58,9b-14 Zsolt 85 Lk 5,27-32

„Ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: 
Nézd, itt vagyok!„ (Iz 58,9)

Ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra 
így felel: Nézd, itt vagyok!

A nagyböjti időszakban a szentírás szava újra 
a megtérésre és az igaz bűnbánatra hív minket. 
Ha őszintén megvizsgálom az életemet, a cse-
lekedeteimet, ha eltávolítom az igát és a gonosz 
beszédet köreimből, ha megosztom kenyeremet 
az éhezővel, akkor Isten kegyelméből homályom 
déli verőfényre változik. Ha elfordulok bűneim-
től, és őszintén az Úrhoz kiáltok, Ő meghallgat-
ja könyörgő imámat, és nem hagy válasz nélkül, 
hanem így felel: „Nézd, itt vagyok!” Az Úr nem 
csupán meghallgatja kérésemet, hanem meg-
erősít, vezérel utamon, és a kietlen helyeken is 
felüdít. Most megállok, és őszintén magamba 
tekintek: Mi az az „iga”, amit el kell távolítanom 
az életemből, hogy közelebb kerülhessek Isten-
hez? Ha felismertem magamban, merjem őszin-
tén megvallani az Úrnak és az Ő kezébe helyezni, 
és hittel teli bizalommal kérni az Ő szabadítását. 
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Február 18. vasárnap 
Nagyböjt 1. vasárnap

Ter 9,8-15 Zsolt 24 1Pét 3,18-22 Mk 1,12-15

„Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette  
a sátán.” (Mk 1,13)

 
Jézus a Lélek indítására kivonul a pusztába. 

A kivonulást inkább elvonulásként kell felfogni. 
Úgy, mint egy negyven napos lelkigyakorlatot. 
Elvonul, hogy lelkiekben felkészüljön arra, ami 
rá vár: a tanításra, a gyógyításra és végső soron a 
megváltásra. Ekkor jelenik meg a kísértő, amikor 
befelé figyel, amikor elmélyül, amikor a jóra ké-
szül, hogy kizökkentse, hogy befolyása alá vonja, 
hogy küldetését megakassza. 

Gyakran hallom azt, hogy „Nehezen tudok az 
imádságra figyelni.” A városi embernek nincs sok 
lehetősége nap mint nap elvonulni, ezért a város 
zajában, a családtagokkal, a szobatársakkal és a 
szomszédokkal körbevéve kénytelen imádkoz-
ni. És ilyenkor a kísértő megjelenik. Mindennel 
megpróbál rávenni, hogy ne tudj az imára figyelni, 
vagy még inkább, hagyd abba az imát. Ilyenkor 
kell Krisztushoz hasonlóan ellenállni a kísértés-
nek. 

 Igyekezz a gondolataidat Isten felé kormányoz-
ni, ha ima vagy mise közben elkalandozol!
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Február 19. hétfő 
1. nagyböjti hét hétfő 

Lev 19,1-2.11-18 Zsolt 18 Mt 25,31-46

„Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül 
eggyel is tettetek, velem tettétek!” (Mt 25, 40) 

Az utolsó ítéletről szóló evangéliumi részlet-
ben Jézus felfed egy nagyon fontos tényt, amely 
egyszerre ajándék és egyben felelősség is: „amit e 
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, ve-
lem tettétek“. Bármit teszünk-, vagy nem teszünk 
meg másokért, azt neki tesszük-, vagy nem tesz-
szük. Talán már elgondolkoztunk azon, vajon 
milyen lenne beszélgetni Jézussal, vendégül látni 
Őt a házunkban, vagy mellette lenni a szenvedés 
idején. Ha szemtől szembe, mint hozzánk hason-
ló Istenembert nem is láthatjuk, azonban iránta 
való szeretetünket mindig és mindenhol, bárkin 
keresztül megmutathatjuk. De mivel részünk van 
ebben a lehetőségben, felelősek is vagyunk azért, 
hogy hogyan cselekszünk. Felebarátainkból min-
dig Jézus néz ránk: hogyan viselkedünk vele szem-
ben? A mai világban sokszor igazán nagy kihívás 
meglátni a másik emberben Isten képmását. Ma 
a legnagyobb éhség, szomjúság nem a fizikai táp-
lálék iránti szükséglet csupán, hanem ennél több: 
a szívekben rejlő éhség, szomjúság a szeretet, az 
elfogadás, a figyelem után. Vajon észrevesszük-e 
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Február 19.  hétfő 
1. nagyböjti hét hétfő 

a másik éhségét, szükségét, fájdalmát, szenvedé-
sét? Jézus szavai nem fenyegetést jelentenek, ha-
nem inkább bátorítást: vegyük észre az éhezőket, 
és osszuk meg velük ennivalónkat! Vegyük észre 
a szomjazókat, és adjunk nekik inni! Vegyük észre 
a  ruhátlanokat, a nélkülözőket, és segítsünk raj-
tuk! Ismerjük fel a betegekben a szenvedő Krisz-
tust! A legkisebb emberben is meglátni Jézust, ez 
a  mi elsődleges feladatunk. Ma különösen is fi-
gyeljünk arra, hogy mindenkiből, akivel csak ta-
lálkozunk, Jézus néz ránk! 
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Február 20. kedd 
1. nagyböjti hét kedd

Iz 55,10-11 Zsolt 33 Mt 6,7-15

„...éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. 
Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi 
akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” (Iz 55,10-11)

Amikor elolvastam a mai napra kijelölt szent-
írási részeket, gondolataim Tihanyba vittek, az 
apátság melletti partfalhoz, előttem a hatalmas, 
elterülő Balatonnal. A partfalon pedig egy idézet 
olvasható, a 29. zsoltár harmadik verséből: „Az Úr 
szava zeng a vizek fölött.”

Nem suttog, hanem zeng. Az Úr hangja betöl-
ti az egész teremtett világot. Mily csodás teremtő 
szó! Szavával életet ad, szavával éltet – mondja és 
úgy lesz. Határozottan és egyszerűen

nyilatkoztatja ki magát az embernek. Szava hi-
teles, szava és tettei kéz a kézben járnak.

Szava éltető forrás. Ebben a Nagyböjtben is, Is-
ten élő Szavának, Jézusnak példáját követve mi is 
a sivatagba megyünk, s Isten most sem szűnik meg 
felüdíteni minket – az imádságban, a Szentírás 
lapjain. Sőt, az Eucharisztiában maga Isten Igéje 
lakozik, ismerve szükségleteinket!

Micsoda kegyelem!
Az, hogy Isten velünk van, körülölel minket, 

hatalmas erőt adhat számunkra a böjti napokban.
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Február 20. kedd 
1. nagyböjti hét kedd

Ezt az utat, amely olykor nehéz, Vele még köny-
nyebb lesz végigjárni.

Tehát tény: az Isten jelen van. A kérdés: én va-
jon vele vagyok-e?
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Február 21. szerda 
1. nagyböjti hét szerda

Jón 3,1-10 Zsolt 50 Lk 11,29-32 

„Ninive lakói hittek az Istennek.” (Jón 3,5a)

Jónás először nem akarta Isten parancsát telje-
síteni. Miután elnyelte a cet, megbánta bűnét, és 
megfogadta az Úr szavát. Elment Ninivébe elmon-
dani, amit az Úr üzen. Isten kegyelmes volt hozzá, 
és ő most már engedelmeskedik neki. Jónás egy 
napig haladt befelé a városba, miközben hirdet-
te Isten akaratát: „Még negyven nap, és elpusztul 
Ninive.” A város lakói hittek Istennek, komolyan 
vették az idegen próféta szavát. Böjtöt, bűnbána-
tot hirdettek, zsákruhát öltöttek időstől fiatalig. A 
király is levetette díszes ruháját, maga is zsákruhát 
öltött, és hamuba ült. Igazi bűnbánat következett 
a király és a vezetők parancsára, sem ember, sem 
jószág nem evett, nem ivott semmit. Az emberek 
megtértek gonosz útjukról és erőszakos tetteikből. 
Isten megkegyelmezett a városnak és minden la-
kójának. Nekünk is fontos lenne, hogy ha felis-
merjük bűneinket, tartsunk bűnbánatot. Nem kell 
zsákruhába öltöznünk, és hamut szórni a fejünkre. 
Elég, ha bocsánatot kérünk Istentől és az ember-
társunktól.

Vajon felismerem a saját bűneimet? 
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Február 22. csütörtök 
1. nagyböjti hét csütörtök

Szent Péter apostol székfoglalása 
1Pét 5,1-4 Zsolt 22 Mt 16,13-19

„Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött,  
hanem legyetek a nyájnak példaképei!” (1Pét 5,3)

Minden kornak megvannak a példaképei, akik 
motiválnak a jóra, erőt adnak a nehézségekben, 
célokat mutatnak a nihilizmusban. Hősök szoktak 
ők lenni a mesékben, filmekben, akik először át-
lagosan élnek, mint mi, de a történet végére nagy-
gyá válnak. Hozzám mindig a hétköznapi hősök 
állnak közelebb, akik szelíden, alázatosan szeretve 
szolgálják családjukat, közösségüket, munkájukat 
hivatásként végzik, aktívan részt vesznek telepü-
lésük életében. Bizonyára mindenki találkozott 
már olyan nagymamával vagy nagypapával, akik 
sokat segítenek a környezetükben, akikre fel lehet 
nézni.

Használjuk ki ezt a napot, hogy ma rájuk figye-
lünk! Hálával mondjunk értük imát, fejezzük ki 
köszönetünket, példájukat legalább ezen a napon 
kövessük!
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Február 23. péntek 
1. nagyböjti hét péntek

Ez 18,21-28 Zsolt 129 Mt 5,20-26 

A mai szentírási szakaszban Jézus a megbocsáj-
tásra hív minket.

A részlet elejét olvasva azt gondolnánk, nem 
nekünk szól. Farizeusok, írástudók szerepelnek 
benne. Mindenki tudja, hogy ölni bűn.

Tovább haladva azonban kemény szavakkal 
találkozunk: „Ellenfeleddel szemben légy bé-
külékeny!” Könnyen elnapoljuk a megbocsátást, 
kerüljük a bocsánatkérést. Hajlamosak vagyunk 
úgy irányítani a dolgokat, gondolatainkat, mintha 
nem is történt volna semmi baj, vagy nem is tör-
tént volna olyan nagy dolog. Jézus a mai szentírási 
szakaszban figyelmeztet, mennyire létfontosságú 
egymással békében élnünk. Emberek vagyunk, 
előfordul, hogy kellemetlenséget okozunk mások-
nak. Merjünk újra felállni, tegyük meg mi az első 
lépést a bocsánatkérésben! Ami meg néha nehe-
zebb, kérjük Isten segítségét az őszinte megbocsá-
tásban!

A mai imádba foglalj bele egy ismerősödet, aki-
vel nehezen jöttök ki, vagy éppen rosszban vagy-
tok! Ha lehet, igyekezz valami aprósággal kedves-
kedni is neki!
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Február 24. szombat 
1. nagyböjti hét szombat

Szent Mátyás apostol
ApCsel 1,15-17.20-26 Zsolt 112 Jn 15,9-17

„Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn 15,4)

„Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!” 
– hangzik Jézus felszólítása. Egyszerűnek tűnő sza-
vak, melyeket olykor mégis nehéz megvalósítani. 

Könnyű szeretni a másikat, amikor nincs semmi 
probléma, betegség, amikor minden szép és rend-
ben van. 

A kérdés az: tudom-e szeretni a másikat, aki ne-
kem szenvedést okoz? Aki megbánt? Aki rosszat 
tesz velem? Aki becsap?

A tiszta szeretet nem ismer akadályokat, kifogáso-
kat, távolságot, problémákat. A szeretet legmagasabb 
szintje, amikor a másik embert önmagáért szereted, 
elfogadod őt teljes valójában, feltételek nélkül úgy, 
hogy közben őszintén tudsz önmagad lenni. A sze-
retethez bátorság kell, mert ha őszintén szeretünk, 
sebezhetővé válunk. A valódi szeretet soha nem 
passzív, amint ezt Jézus is megmutatta nekünk. 

 Érdemes elgondolkodnom azon, hogy vajon én 
hasonló módon szeretem-e embertársaimat. Tu-
dok-e így viszonyulni a mellettem élőkhöz, kollé-
gáimhoz, főnökömhöz, tanáraimhoz, tanítványa-
imhoz, ezzel a jézusi lelkülettel, szeretettel?
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Február 25. vasárnap
Nagyböjt 2. vasárnap

Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18 Zsolt 115  
Róm 8,31b-34 Mk 9,2-10

„Mester, jó nekünk itt lennünk!”  (Mk 9,5)

Isten közelsége megragad. A mai evangéliumban 
egész különleges módon tapasztalják meg Jézust a 
tanítványok. Valami új történik, valami misztikus 
megtapasztalás, fel nem fogható esemény, maguk 
sem tudják, hogy mi. A hétköznapok szürkeségé-
ből és nehézségeiből hirtelen valami remény és erő 
támad. Ez a remény és erő maga Jézus, aki most 
megerősíti a tanítványait és bennünket is abban, 
hogy az előttünk álló nehézségek, küzdelmek nem 
hiábavalók. A böjt és az önmegtagadás útján ha-
ladni nem könnyű, újabb és újabb kihívásokkal 
találkozunk. A kísértések elfárasztanak bennün-
ket, letéríthetnek a helyes útról, amelyet a Mester 
választott ki számunkra. Egyedüli megoldás Jézus 
szoros követése, a benne való bizalom, mely a fel-
kapaszkodást jelenti a hegyre, ami nehéz feladat, 
de megéri, mert aki kitartó, az valóban megláthat-
ja az Ő dicsőségét, megtapasztalhatja szeretetének 
közelségét. Jézus nyomába kell szegődnünk, imá-
ink, elmélkedéseink és önmegtagadásaink által, 
de vigyáznunk kell, hogy mindez ne a mi dicsősé-
günket szolgálja, ne öncélú legyen, hanem túlmu-
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Február 25. vasárnap
Nagyböjt 2. vasárnap

tatva a húsvétra való készületen megerősítsen ben-
nünket megtérésünkben, kiválasztottságunkban, 
küldetésünkben, elkötelezettségünkben, a végső 
célban, amely nem más, mint Krisztus feltáma-
dásának valósága. Most még csak egy kis szeletet 
kaphatunk mindebből, hogy meg legyen bennünk 
a kellő vágyakozás az Istennel való közösségre, 
hogy mi is a tanítványokkal együtt önkívületben 
mondhassuk: „Mester, jó nekünk itt lennünk!” És 
most felmerül a kérdés, hogy a mindennapi imád-
ságomban, készületemben ott van-e ez a kijelen-
tés, ott van-e ez a vágy?
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Február 26. hétfő 
2. nagyböjti hét hétfő

Dán 9,4b-10 Zsolt 78 Lk 6,36-38

„Adjatok, és adnak majd nektek is: jó és tömött, megrázott és 
túláradó mértékkel adnak majd az öletekbe!” (Lk 6,38a)

„Ne ítélkezzetek, és titeket sem fognak elítélni!” 
(Lk 6,37) – így szól a Krisztusi felhívás. De miért ne 
ítélkezzek, ha a másik bűnei oly nagyok!? Mert amíg 
a másikat ítélem el, addig nincs közöm Istenhez, ad-
dig nem ismerem Őt. Hatalmasabbá akarom tenni 
magamat nála, hiszen Ő megbocsát a másiknak.

Azonban ha meglátom a saját bűneimet, és ez 
bűnbánatra sarkall, akkor meg tudom látni az Ir-
galmas Atyát, át tudom ölelni, és le tudok borulni 
a lábaihoz. (vö. Lk 15,20-24) Ebben a találkozásban 
megérint a Kegyelem: vár rám, megesik rajtam a szí-
ve, elém siet, átölel, felöltöztet, új emberré tesz.

„Jó és tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel 
ad az ölembe!” (vö. Lk 6,38a)

Erre a bűnbánatra áll példaként előttünk Dáni-
el próféta alakja, aki megérti az idők jeleit, meglátja 
népének bűneit, és azokért ő maga ölt szőrzsákruhát, 
szór hamut a fejére, böjtöl és imádkozik az Úrhoz.

Nagyobb vagyok-e Istennél? Akkor miért ítélke-
zem? Tartok-e bűnbánatot, és bízok-e a végtelenül 
szerető, irgalmas Istenben?
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Február 27. kedd
2. nagyböjti hét kedd

Iz 1,10.16-20 Zsolt 49 Mt 23,1-12

„Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek 
lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is,  
mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Iz 1, 18)

Nagyböjt idején különösen is szívünkhöz szólnak 
Izajás próféta szavai: az Úr küldötte megrázó, elemi 
erővel írja le számunkra Isten szeretetének és megbo-
csájtásának mélységét. Ő a mindenség Ura: neki nem 
parancsol senki és semmi, hatalma van mindenek fe-
lett. Habár tetteink következményeit – szabadságunkat 
és a teremtett világ rendjét tisztelve – nem veszi el, de 
ha megtérünk hozzá, igazi, erős hatalma van „adóssá-
ginkat”, bűneinket nyomtalanul eltörölni. Az evangé-
liumi szakaszban az Úr Jézus éles szavakkal ostorozza 
a farizeusok vallásgyakorlatát, de közben nagyon fon-
tos dolgokat állít. Először: a Törvény, az Úr adta Tóra 
nagyobb a farizeusoknál! Nem tőlük származik, nem 
ők birtokolják. Így – bárhogyan is élnek (vissza) azzal: 
a törvényt igenis meg kell tartani. Másodszor pedig 
Krisztus Urunk az emberiséggel bizonyára egyidős 
„cím és rangkórság” veszélyeire hívja föl figyelmünket. 
Minden szolgálatunkat és tisztünket az Atyától kap-
tuk: ennek alázatában (és örömében) végezzük minden 
munkánkat! Tudok-e, törekszem-e bízni Isten igaz és 
végtelen szeretetében? Tudok-e, szeretnék-e az Ő mun-
katársává lenni?
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Február 28. szerda 
2. nagyböjti hét szerda

Jer 18,18-20 Zsolt 30 Mt 20,17-28

„Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” 
(Mt 20,28)

A szolgálat, az alázatosság és az áldozatkész-
ség vajon mennyire jellemző a mindennapjainkra? 
A két szövegben, melyeket a mai nap olvasunk, 
véleményem szerint ezek a kulcsszavak. Az ol-
vasmányban Jeremiás könyörgésében is Istenhez 
fordul, hogy Ő szabja ki az igazságos büntetést 
azokra, akik rosszat akarnak neki. Jézus pedig 
elmondja tanítványinak, miért is kell Jeruzsálem-
ben mennie, és mi fog ott történni. Különös, hogy 
ezek után a szavak után Zebedeus fiainak anyját az 
a kérdés foglalkoztatja, vajon a fiai ülhetnek majd 
Jézus két oldalán, ami persze utána nagy felhábo-
rodást vált ki a többi tanítvány között. De ezután 
hangzik el, milyen is a helyes magatartásmód, 
ez pedig a szolgálat. A teljesen szabad akarat-
ból, tiszta szeretetből fakadó segítségnyújtás. Mi 
mennyit szolgálunk igazán? (Mikor valamit nem 
azért teszünk meg, mert tudjuk, hogy hasznunk 
származik belőle.) Ma és a nagyböjt többi napján 
próbáljunk többet tenni felebarátainkért, hozzunk 
áldozatot, szolgáljunk mi is, ahogy Krisztus tette! 
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Március 1. csütörtök 
2. nagyböjti hét csütörtök

Jer 17,5-10 Zsolt 1 Lk 16,19-31

„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban 
van a reménye.” (Jer 17,7)

Jeremiás kétféle embert hasonlít össze: az első, 
akár a cserje a pusztában, szíve elfordul az

Úrtól. Ő az átkozott ember. Ezzel szemben ott 
van az áldott, akinek az Úrban van a reménye, így 
olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa. „Ha jön 
a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni 
fog.” Most, a nagyböjti időben át kell formálnunk 
életünket. Mennyire bízunk az Úr szavában? A 
szárazságot vagy a vízpartot választjuk?

Olykor úgy gondoljuk, hogy egyedül is képesek 
vagyunk irányítani az életünket. Az aggodalma-
inkkal először sokszor az embertársainkhoz for-
dulunk segítségért. Bennük is bízhatunk ugyan, 
de igazi bizalommal az Isten felé kellene fordul-
nunk. Ha így teszünk, akkor mi leszünk a fa, mely 
gyökereit a folyóig ereszti. A nagyböjti idő segít 
bennünket abban, hogy minden reményünket Is-
tenbe vessük, és teljes bizalommal forduljunk Felé. 
Az aggódás nem változtat meg semmit sem, az Is-
tenbe vetett bizalom azonban mindent megváltoz-
tat. Kibe veted hát a bizalmadat?
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Március 2. péntek 
2. nagyböjti hét péntek

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

„Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték.” (Mt 21,39)

A jó Isten ajándéka számunkra ez a földi élet, 
amelyet mi, közösen tehetünk az otthonunkká. 
Mégis sokan közülünk kirekesztve érzik magu-
kat, mintha nem lenne életük. Teljesen bezárkóz-
nak fájdalmaikba, sebzettségükbe. Mi jelentheti 
számukra a reményt? … A másik ember nyitott-
sága. … A te nyitottságod, befogadó szíved és 
éber tekinteted, hogy észrevedd és lásd a barátod, 
vagy akár egy ismeretlen csendes segítségkérését: 
„Kérlek, hallgass meg, hogy újra azt érezhessem, 
hogy élek és tartozom valahová?” Talán, most azt 
kérdezed magadban: „Hogyan lehetnék ennyire 
befogadó és éber a másik ember rezdüléseire?”

A bennünket igazán szerető, elfogadó és mégis 
kivetett, kereszten függő Jézus ad nekünk választ 
erre. … Ahhoz, hogy igazán megértsd Őt, állj 
meg a keresztje előtt, tekints fel rá és adj hálát a 
minden áldozatra kész szeretetéért, és kérd Tőle, 
hogy igazán tudj látni és szeretni, reményt adva an-
nak, akinek igazán szüksége van rá, és hogy ezt a 
földi életet közösen tehessük otthonunkká.

Ha teheted, vegyél részt egy keresztúti ájtatos-
ságon, és a kereszten függő Jézus előtt megállva, 
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Március 2. péntek 
2. nagyböjti hét péntek

mondj el egy imát azért a barátodért vagy isme-
rősödért, akinek úgy érzed, hogy fontos lenne, ha 
megoszthatná mindazt, amit a szívében hordoz, 
azután keresd fel őt, és beszélgess vele!
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Március 3. szombat 
2. nagyböjti hét szombat

Mik 7,14-15.18-20 Zsolt 102 Lk 15,1-3.11-32

„S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott 
volt, és életre kelt, elveszett, és megkerült.” (Lk 15,32)

A tékozló fiú hazatér. Mindenét elveszítette, 
ami addig a világhoz kapcsolta őt. Lelki mezí-
telenségben áll atyja előtt. Szégyen, kiszolgálta-
tottság, bánat – látszólag ezek maradtak neki. A 
világ szemében legfeljebb sajnálatra méltó. Ma-
radt azonban még valamije, ami a legfontosabb: 
reménye, amely ebben a nyomorúságos helyzetben 
is kiutat mutat neki. Tekintetünket most vessük 
egy pillanatra az idősebb testvérre! Ő lehetne az 
erényes élet és a buzgóság mintaképe. A világ sze-
mében feddhetetlen és igaz. Testvére elleni harag-
ja, sértettsége jogosnak tűnhet. Mégis érezhetjük, 
hogy ebből a fiúból még valami hiányzik. Pont az, 
ami a tékozló fiúban már megvan. Az a lecsupa-
szított lelkület, ami nem erre a világra irányul…

A két szereplőt szemlélve én melyikkel tudok 
azonosulni? Megvan-e bennem az a plusz, amitől 
igazán krisztusivá tudok válni? Amitől gondolata-
im, szavaim és tetteim valóban Isten Országa felé 
tudnak irányulni? 
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Március 4. vasárnap 
Nagyböjt 3. vasárnap

Kiv 20,1-17 Zsolt 18 1Kor 1,22-25 Jn 2,13-25

„Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.” (Jn 2,25)

Hallgatva a mai olvasmányt, az nem szól egyéb-
ről, mint parancsokról és tilalmakról, amelyeket 
meg kell tartanunk. Talán úgy érezzük, hogy Isten 
olyan keretek, szabályok közé akar bennünket zár-
ni, amelyektől nem tudjuk megélni saját szabadsá-
gunkat, mert abban korlátozva vagyunk. Ha így 
gondolkodunk, akkor ellentmondásba kerülünk.

Miért adta akkor mégis a minket szerető Isten 
a Tízparancsolatot? A felmerülő kérdésünkre a 
mai evangéliumban találjuk meg a választ, ami-
kor Jézusról, a második isteni személyről írja János 
evangélista, hogy ő tudja, mi lakik az emberben. 
Tisztában van örömeinkkel, bánatainkkal, nagyon 
jól tudja, hogy milyen kétségekkel küzdünk, mi-
lyen kérdéseink vannak szívünk legmélyén, milyen 
kísértéseket kell kiállnunk. Jobban ismer bennün-
ket, mint mi saját magunkat. Ezért adta a Tíz-
parancsolatot, hogy segítsen nekünk. Segítsen az 
életben a jót megtenni, és azt megkülönböztetni 
a rossztól. Nem a forma a lényeg, hogy parancsok 
által tette ezt meg Isten, hanem az, hogy adott egy 
mankót, egy iránymutatást, amelynek segítségével 
eljuthatunk az üdvösségre.
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Március 4. vasárnap 
Nagyböjt 3. vasárnap

A nagyböjti időszak közepén járva, húsvétra 
készülve, ismerjük fel ezt a tényt, hogy Isten soha 
nem azért adja a parancsait számunkra, hogy kor-
látozzon, hanem mint egy anya a gyermekét, ezzel 
véd meg bennünket, és pontosan ez az, amely által 
szembetűnő módon megnyilvánul Isten végtelen 
szeretete irántunk.
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Március 5. hétfő 
3. nagyböjti hét hétfő

2Kir 5,1-15a Zsolt 41 Lk 4,24-30

„Ezt hallva mind haragra gerjedtek!” (Lk 4,28)

Van úgy az életem során, hogy valami feldühít, 
valami olyan történik, ami kihoz a sodromból. 
Nem úgy történnek a dolgok, ahogyan én szeret-
ném. Olyankor zaklatott leszek, olyan is előfor-
dult, hogy nem tudok aludni a történés miatt. De 
mindig rá kell jönnöm, egyedül ezt nem tudom 
megoldani. Sokszor a végsőkig tudok küzdeni és 
őrlődni, míg rájövök: Istent nem engedtem be, 
nem hagytam dolgozni és kibontakozni bennem! 
A harag rossz irányba visz, olyan cselekvésekre 
ösztönöz, amiket később megbánsz! Fordulj Is-
tenhez, imádkozz, és a harag átalakul kegyelem-
mé! Olyan kegyelemmé, ami sokat ad a körülötted 
élőknek. Olyan kegyelemmé, amely szebbé és job-
bá teszi az életedet. 
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Március 6. kedd 
3. nagyböjti hét kedd

Dán 3,25.34-43 Zsolt 24 Mt 18,21-35

„Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte 
az adósságát.” (Mt 18,27)

Isten nem haragtartó, aki ne bocsájtaná meg 
bűneinket, ha azokat teljes szívünkből megbánjuk. 
A szolgának az ura elengedte adósságát, ő azon-
ban börtönbe vettette társát, aki tartozott neki, 
így nem követte ura példáját. Jézus eljött közénk, 
és az életét adta értünk, hogy mi végül elnyer-
hessük a bűnbocsánatot és az örök életet. Az Ő 
példája mutatja, hogy az ellenségeinknek is meg 
kell bocsájtanunk. Nehéz lehet megbocsájtanunk 
azoknak, akik rosszat tettek velünk, azonban nem 
szabad elfelejtenünk, hogy Isten nemcsak egy bű-
nünket bocsájtja meg, hanem az összeset, és nem 
csak a miénket, hanem másokét is. Ha Isten min-
den bűnt meg tud bocsájtani, akkor nekünk nem 
kellene, hogy olyan nehezünkre essen egy-két 
sérelmet megbocsájtani, ha őszintén bocsánatot 
kérnek tőlünk. És ha nem mutatnak felénk bűnbá-
natot, akkor se szabad haragtartónak lenni, hiszen 
a harag csak a saját lelkünket pusztítja. Érdemes a 
hétköznapokban az Úr példáját követni, és meg-
bocsájtónak lenni. Vajon mi képesek vagyunk tisz-
ta szívből megbocsájtani felebarátainknak? 
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Március 7. szerda 
3. nagyböjti hét szerda

MTörv 4,1.5-9 Zsolt 147 Mt 5,17-19 

 „Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, 
és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a 
mennyek országában.” (Mt 5,19)

Isten parancsokat adott nekünk azért, hogy 
megtaláljuk az utat hozzá. Úgy képzeld el ezeket 
a parancsokat, mint egy kincses térkép utasításait, 
melyek segítenek téged a Nagy Kincs felderítésé-
ben. Ha csak a legkisebb irányváltás marad ki a 
kincs kutatása közben, elvész szemed elől az egész. 
Istent keresni, az Ő útjait járni nagy boldogság. 
Kövesd az ő törvényeit, utasításait és eljutsz hozzá! 
Ne kezdj el válogatni köztük azért, mert az egyik 
számodra talán nehéznek tűnő, vagy, mert lényeg-
telennek gondolod. Ahogyan a kincses térképek 
minden egyes részlete fontos a cél szempontjá-
ból, ugyanúgy Isten minden egyes törvényének 
megtartása fontos az Ő színe látásához. És akkor 
megtalálod a legnagyobb Kincset. Mit gondolsz, 
készen állsz a feladatra? Készen állsz életed leg-
nagyobb kalandjára? Ha igen, ne késlekedj, indulj! 
Isten a célban vár rád.
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Március 8. csütörtök 
3. nagyböjti hét csütörtök

Jer 7,23-28 Zsolt 94 Lk 11,14-23 

„Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, 
az szétszór.” (Lk 11, 23)

Fordítsuk át ezt a mondatot a mi szemszö-
günkre, mert mi Jézussal vagyunk: „Mert hogyha 
Te vagy velünk, ki lehet ellenünk?” Ez az egyik 
kedvenc dalom egy töredéke. Ha ismered a dalt, 
akkor kezdd el énekelni, biztosan fel fog deríteni. 
Viszont ha nem, akkor keresd meg „Nincs más Is-
ten” a dal címe, és garantálom, ha meghallgatod, 
akkor egész nap ezt dúdolgatod.

A kérdésem már csak annyi feléd, hogy elhi-
szed-e, hogy senki se lehet ellened?
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Március 9. péntek 
3. nagyböjti hét péntek

Oz 14,2-10 Zsolt 80 Mk 12,28b-34 

„Nem jársz messze az Isten országától”- mondta neki Jézus. 
(Mt 12,34.)

Ó, bár neked is ezt mondaná! Isten nem nagy és 
nem lehetetlen dolgokat kér tőlünk, csupán any-
nyit, hogy tartsuk meg tanítását, éljünk az ő tör-
vényei szerint.

Az első főparancs arra kér, hogy szeresd Uradat, 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és minden erődből. Tedd fel magadnak 
a kérdést: Így éled az életed? Imádkozol-e? Adsz-e 
hálát?

A második pedig így szól: Szeresd felebará-
todat, mint saját magadat! A körülötted élőknek 
szüksége van rád. Rád és a hitedre. Ha Isten tör-
vényei szerint élsz, a jóság és a szeretet sugárzik 
belőled. Add tovább… Így nem jársz majd messze 
Isten országától.

Római Szent Franciska, akire ma emlékezünk, 
példás feleség volt és édesanya, egyben a türelem 
és a jámborság példaképe. Férje halála után bencés 
obláta lett.

Ma kérd Istent, hogy tartson meg téged is a jó 
úton, ha eltévedtél, mutassa meg, hogyan térhetsz 
vissza hozzá.
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Március 10. szombat  
3. nagyböjti hét szombat

Oz 6,1-6 Zsolt 50 Lk 18,9-14

„Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet…” (Oz 6,6)

Nagyböjtben talán mindannyian kitűzünk 
magunk elé egy célt, elhatározunk valamit, amit 
be fogunk tartani. De vajon nem válik néha ez a 
nehéz lemondás akkora teherré, hogy csak erre 
koncentrálunk, és elfelejtjük észrevenni a minket 
körülvevőket, akik szeretetre várnak? Jézus sza-
vai jutnak eszembe, amikor arról beszél, hogy a 
farizeusok látszólag mennyire fontosnak tarják a 
nehéz terheket, ám ezek mögött nincs szeretet. 
A nagyböjt nem csak a lemondásokról szól. El-
gondolkodhatunk azon, hogy áldozataink mellett 
teszünk-e valami pluszt embertársainkért, jut-e 
energia a kiválasztott elhatározás, elcsendesülés, 
Istenhez fordulás mellett az igazi parancs teljesí-
tésére. 

Kinek szól az én áldozatom, és mi a célja? Ho-
gyan nyilvánul meg a szeretetem a mindennapok-
ban a körülöttem élők felé? 
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Március 11. vasárnap 
Nagyböjt 4. vasárnapja

2Krón 36,14-16.19-23 Zsolt 136 Ef 2,4-10 Jn 3,14-21

A mai igeszakasz egyik versét sokan a János-
evangélium legszebb mondatának tartják: 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, ha-
nem örökké éljen.” (Jn 3, 16)

Mit jelent az „elveszni” kifejezés? Mi is ennek 
a tartalma? Ennek a felvetésnek megválaszolása 
visszavezet bennünket az eredeti bűn kérdéséhez. 
Az eredeti bűn által minden kapcsolati szintünket 
sérülés érte, s a bűn főleg Istentől szakította el az 
emberiséget.

Mit tehetett az ember a bűnbeesés utáni állapot 
megváltoztatása érdekében? Az ember bűnbánatot 
tarthat, de önerejéből nem változtathatott meg 
semmit sem.

Mit tehetett Isten? Isten tette mindig szabad 
tett, Ő mindenható, s emberi elképzelés szerint 
is fel tudunk néhány dolgot sorolni, mit is te-
hetett volna Isten. Hagyhatta volna a világot a 
bűnbeesés állapotában, vagy el is törölhette vol-
na az embereket a föld színéről. Több módon is 
visszavezethette volna az embert önmagához. 
Amit megtapasztalunk, hogy tett, azt János evan-
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Március 11. vasárnap 
Nagyböjt 4. vasárnapja

géliuma így fogalmazza meg: „egyszülött fiát adta 
oda”, hogy megváltson minket az ősbűn állapotá-
ból. Istennek ez a tette teljesen ingyenes adomány, 
s amit a megváltásunkért tett, az hasonlíthatat-
lanul kiválóbb, mint a bűn. Ezt a hitigazságot a 
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Március 12. hétfő 
4. nagyböjti hét hétfő

nagyböjt folyamán érdemes imádságban is hor-
doznunk. 

Iz 65,17-21 Zsolt 29 Jn 4,43-54

„Az ember hitt Jézus szavának, amelyet hozzá intézett,  
és elindult haza.” (Jn 4,50)

Az evangéliumban Jézus úton van. Csodáit lát-
va az emberek szívesen fogadják, és egyre többen 
hisznek benne. Jézus szíve megesik a királyi tiszt-
viselő állhatatos könyörgésén és meggyógyítja fiát, 
aki már a halálán van.

Az evangéliumi történet kérdéseket támasztott 
bennem, amelyekre keresem a választ:

Merre felé visz az utam? Jézushoz közelítek 
vagy távolodom? Miért hiszek benne? Távol tart-e 
tőle valami? Nagy csodákra várok, vagy nyitott 
vagyok az apró kegyelmekre is? Hagyom-e ma-
gam elbizonytalanítani, vagy kitartóan kérek? Hol 
keresek megnyugvást? Kinek a szavának hiszek? 
Indulok-e, ha Jézus hív? Elé megyek vagy szem-
bemegyek vele? Szoktam-e visszatekinteni a közös 
utunkra? Aki látja a hitemet, tud-e általa növe-
kedni? Törekszem-e mások hitét növelni? 

Keljünk útra Jézus Krisztussal, hogy a csodák 
megtörténhessenek!
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Március 13. kedd 
4. nagyböjti hét kedd

Ez 47,1-9.12 Zsolt 45 Jn 5,1-16

„Nézd, meggyógyultál. Többé ne vétkezzél,  
nehogy még nagyobb baj érjen.” (Jn 5,14)

 
Nekünk csak kérnünk kell őt, s Ő meggyógyít 
minket. Hitünk ezen meggyőződése lehet éle-
tünk nagy kapaszkodója. Ferenc pápa szavai jut-
hatnak eszünkbe a most már „mozgásban levő” 
beteg kapcsán: „Vannak pillanatok, amikor azt 
gondolhatjátok, hogy nem tudjátok megvalósítani, 
amire életetekben, álmaitokban vágytok. Mind-
nyájan átmegyünk ilyen időszakokon. Azokban 
a pillanatokban, amikor a hit kialudni látszik, 
ne felejtsétek el, hogy Jézus az oldalatokon áll! 
… Jézus mozgásban akar látni titeket! Úgy akar 
látni, hogy küzdesz eszményeidért, és igyek-
szel követni az útmutatásait. Jézus számít rád, 
ahogy számított régen sok más szentre, szenve-
dőre!” Olyan emberrel biztosan nem találkoztunk 
még, aki megbánta, hogy behívta a Megváltót a 
szívébe. Kérjük mi is az Ő jelenlétét bennünk! 
Képesek vagyunk-e mindig az értünk szenvedő 
Jézus felé fordulni, és segítségét kérni?
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Március 14. szerda 
4. nagyböjti hét szerda

Iz 49,8-15 Zsolt 144 Jn 5,17-30

„aki az én igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, 
annak örök élete van”(Jn,5,24)

Az evangéliumi szakaszban Jézus az Atyához 
fűződő kapcsolatáról beszél. Világosan elmond-
ja, hogy egy az Atyával. Ez az egység a szeretet-
ben nyilvánul meg. Isten és gyermekei között is 
szeretetkapcsolat van, én is benne vagyok ebben 
a szeretetben. Az Atya bennem is munkálko-
dik, nekem pedig el kell fogadnom ezt, és akkor 
„ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát 
keresem”(Jn5,30), hanem az Atyáét. Szabadon 
döntünk tehát arról, hogy hogyan szeretnénk élni: 
az Atya szeretetében, vagy ezt elutasítva örök bol-
dogtalanságban már itt a Földön, és aztán az örök 
életben. Jézus figyelmeztet minket, hogy halljuk 
meg az Atya szeretet-szavait, és váltsuk is cseleke-
detekre. Add Urunk, hogy minden egyes cseleke-
detünk legyen része a Te nagy munkálkodásodnak, 
és mindent az Te dicsőségedre tegyünk! Még ak-
kor is, ha ezért a világban sokszor nem kapunk ju-
talmat, mert az Úr a mai ószövetségi szakaszban is 
világossá teszi számunkra Izajás próféta által: „én 
akkor sem feledkezek meg rólad!”(Iz 49,15) Szá-
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Március 14. szerda 
4. nagyböjti hét szerda

munkra csak Isten a fontos, Ő a Szeretet, és ez a 
Szeretet vár minket az Örök Életben!

Elfogadom-e, hogy Jézus által az Atya szól 
hozzám? Akarok-e az Atyával együtt cselekedni, 
munkálkodni?
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Március 15. csütörtök 
4. nagyböjti hét csütörtök

Kiv 32,7-14 Zsolt 105 Jn 5,31-47

,,Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kaptok dicső-
séget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem 
keresitek?” (Jn 5, 44)

Gyakran hangoztatjuk, hogy nem érdekel ben-
nünket mások véleménye. Mégis, ha őszintén 
magunkba tekintünk, azt látjuk, hogy nagyon is 
éhezzük környezetünk pozitív visszajelzéseit, dicsé-
reteit. Milyen jól esik, ha lájkolják a megosztásain-
kat, megdicsérik adottságainkat, teljesítményeinket. 
Megszívlelendő azonban Jézus kijelentése: ,,Embe-
rektől nem fogadok el dicsőséget.” Ezt a gondolko-
dást azonban csak akkor tudhatjuk magunkénak, ha 
valóban Istent ismerjük el legfőbb urunknak, s hisz-
szük, hogy ő az, aki bennünket értékesnek teremtett, 
s rajongásig szeret bennünket. Ha ezzel a tudattal 
éljünk mindennapjainkat, hiszem, hogy a mi tette-
ink is a Mennyei Atyáról fognak tanúskodni, s már 
kevésbé tartjuk lényegesnek mások értékítéleteit.

Ma elgondolkodhatunk: Istenen kívül honnan vá-
rok még dicsőséget?

Mennyei Atyánk! Törd össze a mi szívünk arany 
borjait, s erősítsd meg a beléd vetett hitünket és bi-
zalmunkat, hogy egyedül a Te elismerésedre szom-
jazva teljesítsük a ránk bízott küldetésünket. Ámen.
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Március 16. péntek 
4. nagyböjti hét péntek

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

A zsidók csak betű szerint értelmezték az Ószö-
vetséget, a gonoszok megpróbálták cáfolni is, és 
Jézust próbára akarták tenni. Mondván, csak az 
létezik, amit itt és most test szerint megélünk. 
Nem ismerték fel a Megváltót. Csodálatos tette-
it egyenesen ördögtől valónak vélték, és üldözték. 
Jézus nem akart idő előtt visszamenni az Atyához, 
hanem véghez akarta vinni megváltó művét. Ezért 
tetteivel bizonyította, hogy Ő a szeretet, mely ma-
gában hordozza az áldozatvállalást. Ha ismer-
jük az égi szeretetet, ismerjük Jézust is. Halljuk 
a hangját, rábízzuk magunkat, és hagyjuk, hogy 
irányítsa életünket. Hisszük, tudjuk, hogy a végső 
cél az Atya, az örök Élet, a boldogság teljessége. 
Ezzel a szeretettel ajánlott bennünket a Fájdalmas 
Édesanyja oltalmába is.

Ma mennyire hisszük, hogy Isten Fia életünk 
minden pillanatában ott lehet, és vezet bennünket?
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Március 17. szombat 
4. nagyböjti hét szombat

Jer 11,18-20 Zsolt 7 Jn 7,40-53

„Ember így még nem beszélt!” (Jn 7,46)

Ha nem ember, akkor ki ő? Milyen földi lény? 
Milyen teremtménye a világnak? Milyen ismeretlen 
valóság?

„Ember így még nem beszélt!”
A szolgáknak megnyílt a fülük, és így Jézus szava 

elért a szívükig. Micsoda lelki egyszerűség! Engedni 
a gondolatnak, hogy Jézus személye több mint em-
ber. Talán az az Isten, akit az emberek évszázadok 
óta várnak?

„Ember így még nem beszélt!”
A farizeusok, főpapok nem értik, mi történik Jé-

zus körül. Ki az ő személye? Okoskodnak, magyará-
zatot keresnek, és nem tűrik, ha valaki közülük Jézus 
mellett szól (mint Nikodémus).

„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazsá-
got: majd kielégítik őket” (Mt 5,6) Összeillesztve a 
Szentírás szavait, az igazságot keresők eljutnak Jé-
zushoz, megnyugodnak nála, és bátran merik jelen-
teni, hogy ember feletti valóság az, akit hallottak, 
akiről hírt hoztak

Az én szívem mennyire szomjazza az igazságot?
Meghallom-e az ő szavát, felismerem-e felém 

nyújtott ajándékait?
Engedem-e, hogy nyugalmat, békét adjon nekem?
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Március 18. vasárnap
Nagyböjt 5. vasárnap

Jer 31,31-34 Zsolt 50 Zsid 5,7-9 Jn 12,20-33

Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a 
világban, az megmenti azt az örök életre. (Jn 12,25)

 
Ha most nem tudjuk szeretni az életet, ebben a 
világban, miért is könyörögnénk ki az örök éle-
tet? Közismert állítás, hogy aki nem kap szeretetet 
az élete fogékony és döntő fejlődési szakaszában, 
az maga sem képes utóbb szeretetet adni. Aki-
ben a szeretet nem ver gyökeret, abban termés 
sem lehetséges. Ha valaki gyűlölettel tekint az 
életre akkor, amikor értéket valósíthat meg ál-
tala, amikor hasznossá teheti, amikor szeretni 
képes és szeretetre nevelhet, az mit lát egyálta-
lán fontosnak az életben? Isten azt akarja, hogy 
életünk legyen, és bőségben legyen. Ezt a ki-
nyilatkoztatásból tudjuk. A gyűlölet életellenes, 
azt tagadja meg, amiről épp gondoskodnunk 
kellene. A gyűlölet elássa a kapott talentumát. 
Mi a gyűlölet? A szeretet megtagadása, illetve 
megcsúfolása? Vagy egyszerűen csak annyi, hogy 
valamit kevésnek tartunk, ami lehet több, sőt, 
több kell, hogy legyen. Nem megvetés, elutasítás, 
pusztító düh vagy utálat. Inkább a megalkuvás 
elutasítása, hogy valamit keretek közé szorítunk, 
pedig több van benne. A valódi jelentősége pedig 
épp ebben a „több”-ben bontakozik ki. Jézus nem 
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Március 18. vasárnap
Nagyböjt 5. vasárnap

azt kéri, hogy gyűlölve öljük meg a magot, inkább 
azt kéri, hogy ne a magban, hanem a kihajtott ka-
lászban és a bő termésben higgyünk. Hogy nőjünk 
túl azon, amit elsőként tapasztalunk.
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Március 19. hétfő 
5. nagyböjti hét hétfő

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 
2Sám 7,4-5a.12-44a.16 Zsolt 88 Róm 4,13.16-18.22 Mt 

1,16.18-21.24a vagy Lk 2,41-51a

„a te hűséged erős, miként a mennybolt” (Zsolt 88)

A Szűzanya jegyeséről emlékezik ma egyhá-
zunk, kiemelve Szent Józsefnek Dávidtól való 
származását és az ő utódainak ígért (örök) ki-
rályságot. Ez utóbbi szempontok a messiási 
vára kozások és jövendölések miatt igen fontosak 
voltak Jézus kortársai számára – a mi szemünkben 
azonban az előbbiek legalább annyira lényegesek: 
József Mária férje, támasza, szent küldetésének 
társa, és nem utolsó sorban „igaz ember” volt.

Isten nem akárkit választott ki fia nevelőjének: 
József bizonyosan mindenben méltó társa lehe-
tett a Szűzanyának. Keveset tudunk róla, de amit 
megőriztek személyéről az evangéliumok, mind 
ezt erősítik: Istennek engedelmes, becsületes és 
bátor ember.

Egy lényeges mondatra érdemes még felfigyel-
ni történetében: „ne félj attól, hogy feleségül vedd 
Máriát” – szólt hozzá az Úr angyala. Az ő ese-
tükben nyilván másként értendő ez a felszólítás, 
de ha ma körülnézünk, bizony igen sok bátorta-
lan, elköteleződni képtelen, dönteni nem merő 

Nagyböjti2018.indd   49 2018.02.05.   7:39:38



50

Március 19. hétfő 
5. nagyböjti hét hétfő

fiatalembert láthatunk magunk körül! Nem fog 
mindenkit angyal bátorítani hasonló helyzetben, 
éppen ezért fontos, hogy kérjük Istentől: segítsen 
a mai fiúknak és férfiaknak, hogy Szent Józsefhez 
hasonlóak lehessenek hitben, határozottságban, 
hűségben. Csak így válhat belőlük olyan férj, apa, 
családfő, akire szeretettel néz fel házastársa, gyer-
meke – és aki tanúságot tud tenni egyre jobban 
széthulló társadalmunkban a keresztény házassá-
gok erejéről.

Készen állok-e dönteni és megtenni, amit Isten 
kér tőlem?
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Március 20. kedd 
5. nagyböjti hét kedd

Szám 21,4-9 Zsolt 101 Jn 8,21-30

„Amikor fölemelitek az Emberfiát, megtudjátok majd, hogy 
Én vagyok…” (Jn 8, 28) 

A kígyó felemelése a pusztában sokaknak 
gyógyulást hozott. Jézus saját maga felemelke-
désére hívja fel a figyelmet, immáron többedszer. 
Tudja, hogy már csak hetek vannak hátra, tudja, 
hogy hamarosan látják őt meghalni.

Ebben a halálban élet van. Nem tőlünk való, 
hanem felülről, s most is arra hív, hogy felemel-
jük szemünket. Fel a közönyből, fel a bűnből, fel 
a reménytelenségből. Ne menjünk el a Golgota 
mellett leszegett fejjel, miként annak idején a ki-
végzők s a tömeg!

A kereszt azért áll olyan magasan, hogy akár 
örömünkben, akár bánatunkban felnézünk az 
égre, tekintetünk ne tudja kikerülni: itt van, Akit 
felemeltek, Akit keresztülszúrtak. Itt van és várja, 
hogy felnézz. Várja, hogy a tekintetetek találkoz-
zon.

Hiszed-e, hogy Nála van bűneid kígyómarásá-
nak orvossága?
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Március 21. szerda  
5. nagyböjti hét szerda

Dán 3,14-20.91-92.95 Zsolt 101 Jn 8,31-42

„Megismeritek az igazságot és az igazság  
szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,32)

Mit jelent ez nekünk 2018-ban? Mi az igazság, 
amiről Jézus beszél?

Van-e bennünk szándék, hogy megértsük, mi 
Isten akarata? Vagy a magunk szándékait akarjuk 
elfogadtatni Istennel?

Meg tudunk-e állni, hogy megismerjük ezt 
az igazságot? Ha megismertük, tudunk-e elkö-
teleződni mellette, mint ahogy Sadrak, Mesak, 
Abednegó tette? Hisszük-e, hogy Isten meg tud 
védeni az elemésztő tűztől?

Nehéz szembesülni az igazsággal, amikor talál-
kozom saját korlátaimmal, veszteségeimmel, testi-
lelki fájdalommal vagy az elmúlással, a halállal. 
Ha vállalom ezt az utat, szembenézek a valóság-
gal, nem akarom birtokolni az igazságot, eljutha-
tok a szabadságra. Jézus az igazságra akar vezetni, 
hogy szabad legyek.
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Március 22. csütörtök 
5. nagyböjti hét Csütörtök

Ter 17,3-9 Zsolt 104 Jn 8,51-59

„én ismerem őt” (Jn 8,55)

Hitünk csak akkor állhat stabil lábakon, ha 
tudjuk kiben, miben is hiszünk. Ábrahám és Jézus 
szilárd alapokon állott, ezért választotta őket Isten 
az Ó- majd az Újszövetség megkötésére.

Számunkra Jézus a legnagyobb és a legtökélete-
sebb ember, akit nekünk, keresztényeknek követ-
nünk kell. Feltehetjük magunknak a kérdést: én 
ismerem Jézust? Ha valakit meg akarunk ismerni, 
akkor minőségi időt töltünk el együtt, és sokat be-
szélgetünk. Ez nem csak az emberi kapcsolataink-
ra igaz. Az Úr Jézussal is beszélgethetünk imádság 
közben, amikor csak

Rá figyelünk. Sőt az evangéliumok tökéletes le-
írást adnak Róla, így ha naponta olvassuk és meg-
próbáljuk alkalmazni életünkben, akkor jézusivá 
válhatunk.
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Március 23. péntek 
5. nagyböjti hét péntek

Jer 20,10-13 Zsolt 17 Jn 10,31-42 

„Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?”  
(vö. Jn 10, 32)

A zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék 
Jézust, mert nem tudták elfogadni, hogy Isten 
Fiának mondta magát, a jótettek és csodák el-
lenére sem. Jézus tisztában volt vele, hogy Ő ki, 
és fel merte vállalni önazonosságát a kiéleződött 
ellentétek közepette is. 

Hit vagy pedig megkövezés – harmadik lehető-
ség gyakorlatilag nincs, a semleges álláspont nem 
sokáig tartható fenn, legfeljebb önmagát ámíthat-
ja vele az ember. A semlegesség legfőbb szószólói 
gyakran a harcos ellenfeleknél is veszélyesebbek.

Jézus ismerte és szerette az Atyát, bízott benne, 
erőt tudott meríteni a vele való kapcsolatból.

Te kinek tartod magad? Fel mered-e vállalni is-
tengyermeki méltóságodat mindennapi vagy életre 
szóló döntéseid során, vagy könnyen megalkuszol? 

Mersz-e Jézushoz igazán közel kerülni, őszin-
tén feltárni szívedet előtte, mely által megerősöd-
hetsz igazi identitásodban, jobban megismerheted 
önmagad szeme tükrében. Ez erőforrás ahhoz, 
hogy kitarts Krisztusban hozott döntéseid mel-
lett, képviselni tudd Isten veséig hatoló igéjét a 
világ megalkuvásra csábító közegében. 
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Március 24. szombat 
5. nagyböjti hét szombat

Ez 37,21-28 Zsolt 17 Jn 11,45-57

 „Nem fogjátok fel, hogy jobb, ha egy ember hal meg a né-
pért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon.” (Jn 11,50)

A mai Igerészben néhányan felkeresik a fari-
zeusokat, hogy kikérjék véleményüket Jézusról, 
aki csodáinak köszönhetően egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend az emberek között. Gyógyít, 
tanít, odafigyel a szegényekre is; nem önmagáért, 
hanem az emberekért cselekszik, miközben mind-
ezt szeretetből teszi. Minden erőfeszítése ellenére 
azonban éppen a kedvezményezett, az ember lesz 
az, aki válaszul félelemből elutasító módon cselek-
szik. Kaifás természetesen tud Jézus embersegítő 
cselekedeteiről, látja azoknak pozitív mivoltát, 
mégis hagyja felülkerekedni a félelmet, és az ál-
lamérdeket előtérbe helyezve megjövendöli, hogy 
Jézust meg fogják feszíteni. Milyen érdekes: az 
ember feláldoz egy másik embert a népért, míg az 
Emberfia senkiről sem mond le, hanem Jó pásztor 
módjára az egy elkóboroltnak is utána megy. Ép-
pen ebben rejlik nagysága: Jézus minden emberhez 
jött, minden bűnöst meg akar váltani – senkinek 
sem fordít hátat.

 Feladat a mai napra:
A mai napod cselekedetei közben figyelj arra, 

hogy a döntéseidet ne a félelmeid határozzák meg! 
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Március 24. szombat 
5. nagyböjti hét szombat

Merd magad Jézusra bízni, hagyd, hogy Ő vezes-
sen, még ha a félelem tanácsolta lehetőség racioná-
lisabbnak is tűnik!
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Március 25. vasárnap 
Virágvasárnap – ünnepi mise

Iz 50,4-7 Zsolt 21 Fil 2,6-11 Mk 14,1-15,47

„Voltak, akik méltatlankodtak ezen…” (Mk 14,4)

A virágvasárnapi passió Betániából indul, és a 
sziklába vájt sírboltban végződik. Azok a szemé-
lyek, akik Jézus szenvedéstörténetének részesei, 
lehetőséget adnak számomra, hogy belehelyez-
kedjem a Fiú által megélt utolsó órák eseményeibe. 
Az asszony, aki nem sajnálja a megfizethetetlenül 
drága illatos olajat, és megkeni Jézus lábát, meg-
tanít arra, hogy a szeretetben nincs mérték, a 
másik emberért hozott áldozat felbecsülhetetlen 
ajándék. A tanítványok, akik előre mennek, és el-
készítik a húsvéti vacsorát, megerősítenek abban, 
hogy nekem, mint tanítványnak feladatom van. 
Úgy viszem magamban Jézust, hogy ugyanakkor 
tudom, Ő már előttem jár! Péter, Jakab és János, 
akik Jézussal virrasztanak, eszembe juttatják, 
hogy Jézus ma is meghív arra, hogy Vele legyek, 
hogy együtt imádkozzam Vele. A római helytartó 
olyan kegyelemben részesül, hogy belenézhet Is-
ten tekintetébe, látja az Ő arcát, de mégsem ismeri 
fel. A megalkuvások és az érdekek elvakítják. Ma 
is vakká tesz a rengeteg pótcselekvés, az online lét, 
ami megfoszt a jelen-léttől, attól hogy belenéz-
hessek Jézus tekintetébe. Cirenei Simonról azt ol-
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Március 25. vasárnap 
Virágvasárnap – ünnepi mise

vassuk, hogy egyszerűen „csak arra járt”. A gond-
viselésbe vetett hit megtanít arra, hogy életem 
értelmét nem milliónyi véletlenek sorozatában kell 
keresnem, hiszen van Valaki, aki akart engem és 
akar ma is: szeret, vezet és vár rám. A keresztre 
feltekintő római százados az evangélium első hit-
vallója. Mindazok után, ami aznap történt kimeri 
mondani: „ez az ember valóban az Isten Fia volt.” 
Vajon mennyire mérlegelek, amikor magam is ta-
núságot kell, hogy tegyek a hitemről? A mai evan-
géliumi epizód utolsó alakja Arimateai József, aki 
bátor volt és irgalmasságot gyakorolt. Hogyan tu-
dott ő ebben a nehéz órában is ilyen csendben és 
szeretettel cselekedni? Úgy, hogy „maga is várta 
az Isten Országát”. Isten Országa a mi életünk 
végtelen horizontja, az út és a cél: a Teremtéstől a 
Golgotán túl…
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Iz 42,1-7 Zsolt 26 Jn 12,1-11

„Hűségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem kedvét 
el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a föl-
dön.” (Iz 42,3-4)

Gyakran úgy gondoljuk, nem vagyunk elég oko-
sak, ügyesek, talpraesettek. Olyan sokszor érez-
zük magunkat kicsinek és jelentéktelennek, vagy 
egyszerűen csak kevésnek. Kevésnek a tanuláshoz, 
a munkához, a feladatokhoz; a szeretethez, ami-
nek minden szavunkban és tevékenységünkben 
ott kellene bujkálnia. Azért lenne ez így, mert a 
szeretet olyan sok minden egyszerre? Hiszen tü-
relmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, 
nem tapintatlan és nem gerjed haragra. Várja és 
hirdeti az igazságot, közben pedig mindent eltűr, 
mindent elhisz, mindent remél – ahogy Szent Pál 
írja. Hogyan tudnánk ezt mind-mind az eszünk-
ben és a szívünkben tartani? Hogyan tudnánk 
percről percre eszerint élni az életünket?

Abba a jóságos, gondoskodó Istenbe kapasz-
kodva, aki ajándékul adta nekünk. Mert nem 
kicsik és jelentéktelenek vagyunk, hanem feledé-
kenyek. Azt felejtjük el olyan sokszor, hogy bár a 
szeretet tényleg sok minden, tulajdonképpen még-
is csak egyetlen dolog: az, ami soha el nem múlik. 

Március 26. hétfő 
Nagyhétfő
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Március 26. hétfő 
Nagyhétfő

A szeretet az Atya, aki az egyetlen fiát áldozta fel 
azért, hogy nekünk örök életünk legyen. A Fiú, 
aki ezen a héten elindul majd az úton, amelynek 
a végén meghal értünk. A Szentlélek, aki folyton 
folyvást duruzsolja a fülünkbe, hogy nincs lehe-
tetlen és nem vagyunk, nem is lehetünk kevesek 
a kihívásokhoz, mert valaki olyan nagyon szeret 
bennünket, hogy az életét adta értünk.

Meghallod Őt akkor is, amikor úgy érzed, túl-
nőnek rajtad a mindennapok?
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Iz 49,1-6 Zsolt 70 Jn 13,21-33.36-38

„Életedet adod értem?” (Jn 13,38)

Nehéz kimondanom a Péteréhez hasonló szava-
kat is, mert ugyanúgy visszakapom kérdés formá-
jában én is.

Mégis érzem, szükségem van rá, hogy kimond-
jam, ki akarom, ki kell mondanom Neki, Ő is biz-
tosan várja, hogy hallja tőlem.

A Szentírásban szól hozzám; még ha háromszor 
meg is tagadom, „Becses vagyok az Úr szemében”.

Tiszta szívvel tudom csak kimondani, elmegyek 
hát gyónni. Emlékeztetem is magam: Ő már oda-
adta életét értem, megváltott engem a bűn rabsá-
gából. 

Az Ő szabadságában pedig odaállok a kereszthez, 
és azt felelem az emberek kérdésére: Igen, én isme-
rem ezt az embert, én is az Ő tanítványai közül való 
vagyok. 

Majd imában, mikor kettesben vagyunk, elő-
ször magamban, majd halkan, végül hangosan is 
kimondom:

Odaadom az egész életemet, Uram, Tied vagyok!
Mondd ki Neki te is imádban, saját szavaiddal, 

először talán magadban, majd halkan, végül han-
gosan!

Március 27. kedd 
Nagykedd
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Március 28. szerda 
Nagyszerda

Iz 50,4-9a Zsolt 68 Mt 26,14-25

„Csak nem én vagyok az, mester?” (Mt 26,25)

A Szentírás oldalait olvasva a húsvét misztériu-
mát megelőzően újra és újra felvillan Júdás alakja, 
igen annak a Júdásnak, az árulónak alakja. Mi-
lyen könnyen társítjuk a névhez a tettet, a másik 
emberhez a rosszat, Júdáshoz az árulást. De va-
jon én kellően magamba néztem-e? Vajon mit talál-
tam a lelkem mélyén? Nem vagyok-e én is olykor 
ugyanúgy árulója Krisztusnak, mint ahogy Júdás? 
Könnyű hinni a gonosz ármánykodásának, amikor 
azt mondja neked, hogy az ember reménytelen és 
menthetetlen. Az emberre csak a bukás vár! 

Te is így gondolod? – Akkor tévedsz! Krisztus 
azzal, hogy értem és érted és mindannyiunkért 
adta önmagát az utolsó vacsora által, egyben ér-
demessé tette az embert az örömre és a megbo-
csátásra. Ő megmutatta a helyes utat, amely segít 
eltiporni a sátánt. Mindig van lehetőség a helyes 
útra lépni, és mindezt a lehetőséget Krisztusnak 
köszönheted.

Te vajon a helyes úton jársz?
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Kiv 12,1-8.11-14 1Kor 11 Jn 13,1-15

„ ... vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítvá-
nyainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is 
törölte” (Jn 13,5).

A nagycsütörtök esti szentmisével megkezdődik 
a húsvéti szent háromnap. Ebben a szentmisében 
ünnepeljük az Eucharisztia és a papság megalapí-
tását, valamint a testvéri szeretet parancsba adását.

Jézus idejében az emberek lába rendkívül pisz-
kos volt. Poros utakon jártak, és a lábbelijük né-
hány szíjból és két talpból állt. Akkoriban az volt 
a szokás, hogy a szolgák megmosták a vendégek 
lábát, mikor beléptek egy házba. A lábmosás egy 
alantas feladat volt, a szolgák dolga. Jézus Isten 
Fia. Senkinek a lábát nem lett volna kötelessége 
megmosnia, különösen nem a tanítványaiét. Még-
is megtette, mivel meg akarta tanítani nekik és 
nekünk, hogy lehet tekintélyünk, ugyanakkor szol-
gálhatunk is másokat. Meg kívánta mutatni, hogy 
a mások szolgálatának idejére félretehetjük „rangun-
kat”, és nem kell attól félnünk, hogy elveszítjük. Jé-
zus a tanítványok lábát mosta meg, és azt mondta, 
áldottak és boldogok lehetünk, ha követjük az Ő 
példáját. Te milyen apró dolgokat tudnál megtenni? 
Figyelni egymásra? Imádkozni egymásért? Min-

Március 29. csütörtök – Nagycsütötök 
az utolsó vacsora miséje 
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dig a jót feltételezni egymásról? Megerősíteni 
egymást, nem pedig elnyomni? A legjobbat hinni 
egymásról? Ezekkel az apró figyelmességekkel is 
meg tudjuk mosni egymás lábát, úgy, hogy nem 
veszítjük el a rangunkat!

Március 29. csütörtök – Nagycsütötök 
az utolsó vacsora miséje 
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Március 30. péntek 
Nagypéntek

Iz 52,13-53,12 1Kor 11 Jn 18,1-19,42

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Zsolt 22,2)

Megdöbbentő és szinte hihetetlen belegondol-
ni: Jézus idáig elment! Még Istent is elvesztette! 
Olyan kínzóan üressé vált másokért, az egész em-
beriségért, értünk, értem, hogy még az Isten nél-
küliséget, „isten-telenséget” is vállalta… Kongó 
üresség… Az isteni gazdagság és talán a lehető 
legnagyobb emberi kiúttalanság, elhagyatottság 
feszültsége, diszharmóniája ez. És Jézus benne 
marad! Nem menekül el tőle! Nem hívja a légió 
angyalt. Mert mindezt szabadon, szeretetből te-
szi. S hogy „nem volt ott az Isten”, ez nyit utat a 
megváltás művének. Riasztó, s egyben megrázó: 
a megváltás éppen azáltal történt, hogy Isten tá-
vol volt, hogy Jézus kiüresedett, hogy valóságosan 
átélte az elhagyatottságot. Teljesen egyedül volt! 
Látszólag még Isten sem volt mellette. S ez tör-
tént! Azaz Jézus mert, akart, bátor volt teljesen 
benne lenni, beleereszkedni ebbe a jéghideg üres-
ségbe. S ez a történés: ez a szeretet! Fájdalmasan 
diszharmonikus, de nagyon is valóságos! József 
Attila ezt így fejezi ki:
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Négykézláb másztam. Álló Istenem 
lenézett rám és nem emelt föl engem. 
Ez a szabadság adta értenem, 
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.

Ugy segitett, hogy nem segithetett. 
Lehetett láng, de nem lehetett hamva. 
Ahány igazság, annyi szeretet. 
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Csak innen fakadhat Élet. Bennem is… Álta-
lam is… Vállalom?

Március 30. péntek 
Nagypéntek
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Március 31. szombat – húsvéti vigília
Urunk feltámadásának ünnepe

Ter 1,1-2,2 Zsolt 103 B Évben: Mk 16,1-7 

„A keresztség által ugyanis vele együtt el lettünk temetve a 
halálba, hogy amint Krisztus feltámadt a halálból az Atya 
dicsősége által, úgy mi is egy új életben járjunk.” (Róm 6,4)

Húsvéti feltámadási liturgiánk része a kereszt-
ségi fogadás megújítása. Az első kérdés, amelyre 
válaszolunk: Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten 
gyermekeinek szabadságában élhessetek? Nem arról 
van szó, hogy a lelkünk virágoskertjét szorgalmas 
igyekezettel gyomláljuk ki a gazoktól, hanem egy 
alapvető emberi ajándékunk, adottságunk meg-
őrzéséről, visszavételéről: a szabadságunkról. Ezt 
saját erőnkből nem tudjuk maradéktalanul meg-
őrizni, újra és újra eladjuk, elveszítjük; töredezett-
ségét, hiányosságát naponta tapasztaljuk. 

A mi szabadságunk – akik Isten gyermekeinek 
valljuk magunkat – elsősorban nem saját erőfeszí-
téseinkből fakad, hanem azáltal, hogy Krisztus-
sal éljük meg életünk minden történését. Ez az új 
életforma, amelyben járunk, megélésében, dönté-
seiben hordozza az életet és a halált. 

Az az isteni szeretet, mely Jézust nem hagyta el-
merülni a semmibe, a sötétségbe és végérvényesen, 
a mindent átható, felemelő és éltető világossággá 
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tette, a feltámadt Krisztussal nekünk is életet ad, 
bennünket is hordoz, átalakít.

Krisztushoz való tartozásom tudatában, az ő 
halálának és feltámadásának erejére, hatalmára 
hagyatkozva mondhatom ki aktuális döntéseimet.

Hol, milyen történésekben, tulajdonságokban, 
sugárzik át életemen az ő feltámadásának fénye?

Március 31. szombat – húsvéti vigília
Urunk feltámadásának ünnepe
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Április 1. vasárnap 
húsvétvasárnap

ApCsel 10,34a 37-43 Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8  
Jn 20,1-9 vagy este mondott misében Lk 24,13-35

„Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban 
futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz.” (Jn 20,4.)

Kipling A dzsungel könyvében csodálatosan leír-
ja, hogy a hideg évszakot követően, amikor a nap 
melegebben süt, megváltozik a füvek, a vizek, a 
lombok illata. Más lesz a szelek suhogása, más-
ként szól a madárfütty, s akkor, mintha megre-
megne a vadon. Az állatok kirázzák mancsukból a 
téli álmot, megnyújtóztatják izmaikat, majd neki-
erednek és futnak. Futnak mámorosan és felszaba-
dultan, minden erejüket élvezettel megfeszítve, és 
nem tudnak betelni az élet pezsgő, sodró erejével. 
Kipling leírása csak előjátéka a feltámadás „tava-
szának”, amelyet Isten húsvét hajnalán, ott a kert-
ben készített az emberiségnek, nekünk.

Mit láttunk húsvét hajnalán? Három különböző 
sorsú embert, akikben mi is magunkra ismerhe-
tünk. Húsvét reggelen, ezen a „tavaszi” reggelen 
az egyetlen dolog, ami igazán számít, az az, hogy 
mint Mária Magdolna, mint Péter és János apos-
tolok szívében, ott él bennem is az Úr iránti szere-
tet kisebb nagyobb tüze.
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Április 1. vasárnap 
húsvétvasárnap

Húsvét hajnala rólam és az Úrról szól. Az Egy-
ház bevezet az üres sírba és ott hagy engem. Hogy 
amit eddig az Úr iránt éreztem, megéltem, végig 
éltem, ott, a szívemben, egészen személyes módon 
hasson rám a húsvét öröme. Lehet, most még nem 
értem, lehet még túl sok ez, lehet, most még ho-
mályosan látok és nem tudok egészen hinni, úgy, 
mint mások. De lehet, hogy épp ez a keresésem 
ma beérik. Épp az a változás, amit húsvétvasárnap 
mindannyiunk szívében elér, az a legnagyobb bi-
zonyíték arra, hogy az Úr feltámadt.

Képes vagyok-e olvasni életem jeleiből?
Tanúskodjunk létünkkel és életünkkel, hogy 

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
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