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Az októberi elmélkedéseket Pod-

maniczki Imre (Izsák), a novem-
berieket Tóth Miklós (Fertõd-
Eszterháza) készítette.

Október 7. — Évközi 27. vasárnap — Mk 10,2–16 —
„Menõ” vagy haladó?

Jézus tesz a modernre, a trendire, a
„ma már” sznobságára. Jézus mara-
di. Vagyis megmarad szilárdan és
hûségesen a „kezdeti” isteni gondo-
latnál, s onnan egy tapodtat sem tá-
gít. Õ tudja, miért. Mert az Isten, a
háromságos Isten alkotja meg az em-
bert a maga képmására, kettõbõl
egyet, s az új teremtmény természet-
rajza nem lehet más, mint az Alko-
tóé: Atya-Fiú-Szentlélek – Egy Is-
ten. Jézus és az Atya: Egy – a Lélek-
ben. Nincs szó válásról, elhidegülés-
rõl, csak egyrõl van szó: egyre in-
kább egybenõni, és ebben az egység-
ben megerõsödni. Az élet trendje a
növekedés, a teljesség felé való

nyújtózkodás. Így keresi minden
percben Jézus az Atya akaratát, s te-
szi is, azonosulva Vele élete és vére
árán is. Az élet élni akar, a szeretet
teljesedni akar. Atya-Fiú-Szentlélek
egy akar lenni. Jézus nem akar ariá-
nus lenni. Ami ezzel ellentétes, az
megcsúfolása az Istennek: sorvadás
és pusztulás.

Nemcsak a házasság törvénye
ilyen, hanem minden élõé is. Kikel,
növekedik, teljességre jut. Megszüle-
tik, minden készségét kifejlesztve fel-
nõtté válik. A szeretet élni akar, tel-
jessé válni akar, s mivel adni akar,
gyümölcsöt akar teremni. Ez a törvé-
nye, ez a rendje, ez a szeretet-Isten

képmása az emberben. Ezzel szembe-
menni: konok, önzõ, keményszívû
cselekedet.

A teremtett világ vonásai csak
elõképek, elõremutatnak a teljes
odaadásra, a hiány nélküli áldozat-
ra. Jézus elhagyta Atyját, értünk
szegénnyé lett, hogy mindnyájunkat
gazdagítson. Misztikus egységben
egyesül a benne hívõkkel. Õ a Võle-
gény, népe a menyasszony. Ragasz-
kodik Egyházához, ragyogó tisztá-
vá akarja tenni, amelyen se szeplõ,
se ránc, se más fogyatkozás ne le-
gyen. S velünk marad a világ végé-
ig. De helyet is készít nekünk, hogy
végleg együtt legyünk, s részt kap-
junk az élet teljességébõl. Ilyen
egységet, végleges ragaszkodást kí-
ván meg Õ, az Atya képmása az is-
tenarcú embertõl is.

Milyennek szeretne látni minket?
Ragaszkodónak, töretlen bizalmú-
nak, ártatlan, fondorlatok nélküli
szívvel élõknek – mint a kisgyerme-
kek. Hogy igazi gyermekek legyünk.
A gyermek kapaszkodik, a kamasz
húzódozik, a hívõ ragaszkodik. Élve-
zi Jézus érintését, és szeretne hozzá-
bújni. Hogy úgy legyen, mint a te-
remtés kezdetén volt.

Október 14. — Évközi 28. vasárnap — Mk 10,17–30 — Olcsó mennyország?
Ó, dehogyis olcsó, sõt nagyon drá-

ga! Nem lehet imádsággarasokért,
alamizsnafillérekért megvenni, sõt a
Tízparancs dénárjai is elégtelenek a
mennyország megszerzésére. Érzi ezt
a Jézus elé boruló ember is: valamit
még tennie kellene. Elõírásos jám-
borsága nem adja meg a lelke bizo-
nyosságát, hogy eleget fizetett az
örök életért. Szívesen adna még vala-
mit – de mindent nem. Az már túl sok
lenne. Pedig Jézus felkéri a táncra:
„Mondd már ki, te mafla, hogy azért
mondasz jónak, mert az Isten vagyok:
Te vagy a Messiás, az élõ Isten Fia!”

Azért ez az ember szimpatikus ne-
kem: különösen az, hogy elszomoro-
dott, mert szerette volna megtenni,

amit Jézus mondott, de nem tudta.
Aki túlságosan a földre nehezedik,
teli zsebbel biztonságban érzi magát,
nagyon nehezen tud szeretni, karjait
felnyújtani, hogy egészen Istenbe
kapaszkodjék. Nem is élvezi a min-
dent odaadni tudók titkos boldogsá-
gát, amire Jézus el akarja vezetni.
Mit ér a gazdagsága, mit ér a jámbor-
sága, ha nem egészen, felszabadul-
tan az Úré?

Olyan sokféle kötelékünk van: a
szürke anyagiaktól kezdve a színes
emberi kapcsolatokig. Minden lehet
akadály, ha Jézus ránk tekint és meg-
szeret. Mert az odaadásunk egyene-
sen arányos a szeretetünkkel. Azzal
is, ahogy felismerjük és megtapasz-

taljuk Jézus szeretetét, azzal is, ahogy
mi „belezúgunk” Istenbe. Saul fia,
Jonatán megkedveli Dávidot, s min-
dent neki ad. Köntösét, övét, kardját
és kedvenc tárgyait, amelyekhez any-
nyira ragaszkodott. De a fellángoló
szeretet mindent levétet és átadat ve-
le, mert megszerette a lelke Dávidot.

Szûkös kis élet a tanítványoké: roz-
zant hajó, foltozott hálók, kopott eve-
zõk. De nekik csak ez van. Mindent
odahagynak Jézusért. És õk tudnák
megmondani, hogy mindent hátra-
hagyva mekkora boldogság érte õket,
s mindent százszorosan visszakaptak.
Sõt, nemcsak elnyerték az örök életet,
hanem a mennyei Jeruzsálem talpkö-
vei is lettek.

Október 21. — Évközi 29. vasárnap — Mk 10,35–45 — „Amint a mennyben…”
Hallatik – Pázmány Péterrel szólva

–, hogy a Sátán bukása onnan támadt,
hogy Isten kinyilvánította, mi a módi a
mennyben: a nagyobb szolgálja a ki-
sebbet. Erre mondta Lucifer: Nem
szolgálok! Olyan vagyok, mint az Is-
ten! – Hát, nem olyan vagy! Pont a
fordítottja vagy! Mert az Isten nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha-
nem, hogy õ szolgáljon, és életét adja
sokakért. Furcsa nekem, hogy ez a két
tanítvány (vagy anyjuk, Szalómé, a
másik verzió szerint), az utolsó jeru-
zsálemi út elõtti idõig sem értették
meg, mi a mennyei norma. Ott az utol-

só helyre ülnek, ott lábat mosnak. Az
angyalok embert szolgálnak. De hát a
Szikla-Péter is nehézfejû, mert õ sem
tudja elviselni, hogy Jézus, az Úr és
Mester, a rabszolgák rendjében utol-
sóként, megmossa a lábát. „Példát ad-
tam nektek: amint én cselekedtem,
úgy kell nektek is tennetek.” Nos, ez a
mennyei rend és trend. Ilyen rend kel-
lene a földön is, ha Isten országát aka-
runk, az Isten Fiával, Jézussal építeni.
Jakab, János és Péter hamarosan rájön.

Persze ott, ahol a hatalom dicsfényé-
ben lehet sütkérezni, palotákban lakni,
élet és halál urainak lenni, nagyméltó-

ságú uraknak hívatni – ott nagy a tüle-
kedés és sorban állás. De ha az elsõség
kicsiséget, üldözöttséget, szolgálatot
jelent, ott igen rövid lesz a jelentkezõk
sora. Mindenkinek mindene lenni,
minden egyház gondját vállunkra ven-
ni, közben állandó támadásoknak kité-
ve lenni – nos, ott nem igen kapasz-
kodnak az elsõ helyek után. Ha mi-
niszternek lenni valóban szó szerint
szolgálatot jelent, nagy bajban van a
miniszterelnök. Talán ezért mondta a
megválasztott Luciani bíboros a két-
harmad után: „Az Isten bocsássa meg
nektek, amit velem tettetek!” I. János



Pálként bele is halt a szolgálatba egy
tágas hónap múltán.

Ugye, gyakorló szülõ vagy? Letér-
delsz, és bekötöd a gyerek cipõfûzõjét.

Nyakadban hordozod. Lemondasz min-
denrõl, hogy adhass. Fáradtan örülsz,
hogy jóízûen alszik. Éjfélkor felkelsz a
szomszéd baján segíteni. Mindenkinek

mindene akarsz lenni. Nos, hát utolsó
vagy, nagyobbként kisebb vagy, de tud-
ja az Atya, hova ültessen. Valahova az
értünk kicsinnyé lett Fia közelébe.

Október 28. — Évközi 30. vasárnap — Mk 10,46–52 — Kihez menjünk?
A lehetõségek akkor is széles ská-

lán mozogtak. Farizeusok és írástu-
dók, papok és fõpapok, maguk csinál-
ta és Isten által rendelt próféták. Szó-
val, sokan voltak.

Voltál már abban a helyzetben,
hogy kérned kellett? Nem folyama-
tosan, csak egyszer. És találkoztál a
lenézõ, megalázó „nekem van” te-
kintettel? Nem? Adj hálát az Isten-
nek! Ez az ember, ki tudja, mióta,
így szerezte mindennapi kenyerét.
Megalázva kinek-kinek kénye-ked-
ve szerint kiszolgáltatva. Érzed?

Szerencséje volt, hogy az arcokat
nem láthatta, de a garas csörrenésé-
bõl tudta, milyen arccal vetették
oda.

Miért éppen Dávid Fia? Mit várt
tõle? Busásabb alamizsnát? Aligha!
Azt, amit e szó jelentett: Izrael üd-
vösségét, az atyáknak tett ígéret be-
teljesedését. Dávid Fia az volt, aki
Istentõl jön népe megváltására. Aki
örömhírt visz a szegényeknek, sza-
badulást a foglyoknak, s megvilágo-
sodást a vakoknak. Aki hirdeti az Úr
kegyelmének esztendejét. Hozzá ki-

ált. Mit kezdene a názáreti ács- csal?
Mit Mária fiával, Jakab és Simon
testvérével? Hogy garast adjanak?
Nem, õ a világ Világossága után ki-
ált: Jézus, Dávid fia, könyörülj raj-
tam!

Van, amit embertõl nem, csak Is-
tentõl kérhetünk. Ez a megalázott vak
megtalálta, amit mi így vallunk meg:
Világosság a világosságtól, valósá-
gos Isten a valóságos Istentõl. És
Márta fellángolt szívének sóhaját:
„Mert Te vagy a Krisztus, az élõ Isten
Fia, aki a világba jön!”
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November 4. — Évközi 31. vasárnap — Márk 12,28b–34 —
Eszmecsere a jeruzsálemi templomban a fõparancsról

Az evangéliumi részlet a hit és az
Istennek tetszõ élet rövid foglalata.

A templom volt a legmegfelelõbb
hely erre a beszélgetésre és eszme-
cserére. Itt az imádás és az Isten-tisz-
telet központjában a beszélgetés so-
rán a lényegrõl volt szó, minden pa-
rancs elsejérõl. Sok parancsot kellett
volna teljesíteni, olyan sokat, hogy
nehéz lett volna a parancsokat helye-
sen értelmezni, jól áttekinteni; és a
fontossági sorrendet is könnyen elhi-
bázhatjuk.

Érdekesek a körülmények is. Mi-
ként került sor erre a beszélgetésre Jé-
zus és az írástudók között? Amint
megérkezik Jeruzsálembe, Jézus elsõ
útja a templomba vezet. Már többször
próbára akarták tenni, és csapdába

csalni. Mindenki azt akarja a zászla-
jára írni: Én csapdába csaltam Jézust.

Jézus mindig többet mond válaszá-
ban, mint amit kérdeznek tõle. Most
is így van. Az írástudó kérdése nem
szokatlan. Bárki föltehette volna. Jé-
zus válasza sem szokatlan: „Halld Iz-
rael!” Ezt az imádságot a vallásos zsi-
dó ember mindennap elimádkozza.
Fölmondja az elsõ parancsot – ez a
legtermészetesebb. A mindennapi is-
métlés formálja, alakítja a gondolko-
dását. Jézus válaszában új dimenzió
nyílik: A fölfelé, az Isten felé való
(vertikális) gondolkodást kiterjeszti,
kibõvíti az ember felé való (horizon-
tális) gondolkodással.

Itt a jeruzsálemi templomban min-
den az oltárra és az áldozatbemutatás-

ra irányul és összpontosul. Jézus to-
vábblép. Elmondja az „igazi imádás”
titkát: a szeretet etikája azt jelenti, az
Istent szeretni annyit tesz, mint az
emberekkel, a felebarátainkkal együtt
érezni, az éhezõknek ételt adni, a ru-
hátlanokat felöltöztetni, a hontala-
noknak szállást-tetõt adni a fejük fö-
lé, és a szomorúakat megvigasztalni.

A kõbõl épült templom csak egyik
központja az Isten-tiszteletnek. A
másik központ az emberszívekben
van: „Testetek a bennetek lakó Szent-
lélek temploma” (1Kor 6,19). Meg-
fontolandó tehát, hogy emberképünk
tükrözi igazán Isten-képünket.

Érdekel-e mélyebben Jézus tanítá-
sa? Istenképünk és emberképünk kö-
zelít-e Jézuséhoz?

November 11. — Évközi 32. vasárnap — Mk 12,38–44 — Kerüljük a lelki ürességet!
A farizeusok a lelki tartalom

helyett a külsõségekre adtak; ar-
ra, hogy külsõleg hogyan néz-
nek ki, nem pedig arra, hogy
belsõleg milyen emberek. Arra
adtak, hogyan vélekednek róluk
az emberek, de arra nem, hogy
jóság, szeretet, adakozás, igaz-
ság, a szegények, és az özve-
gyek védelme tartalmassá tegye
az életüket. Feltûnõsködtek az
emberek elõtt, de nem szerény-
ségükkel és helyes alázatukkal,
hanem kevélységükkel és a fõ-
helyek elfoglalásával. Az imád-
ság külsõ formája szerint na-
gyokat imádkoztak, a szívük
azonban nem emelkedett föl az
Istenhez. Imamalomként el-
mondták a zsoltárokat, de nem
hódoltak Isten elõtt, nem kértek
tõle bocsánatot, és nem adtak
neki szívbõl hálát.
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Ezeknek a helytelen magatartásfor-
máknak mik lehetnek a következmé-
nyei?

Nem az istenfélõ lelkület a fontos,
hanem az imádság látszata. Ilyen kép-
mutató magatartással elér bennünket
a lelki üresség. A feltûnési mánia és a
feltûnési viszketegség nem pótolja és
helyettesíti a tettekben megmutatko-
zó szeretetet. A kevélység, az ura-
lomvágy és a hatalomvágy kiégeti a
lelket, a bensõt. Helyesen mondja As-
sisi Szent Ferenc: „Amennyi az em-
ber az Isten elõtt, annyi õ, és nem
több.”

Mi a teendõnk, hogy ne a farizeusok
magatartása legyen ránk a jellemzõ?

Vegyük észre mellettünk lévõ,
szükséget szenvedõ embertársunkat.
Már faluhelyen, az elõzõ helyemen is
megtapasztaltam, hogy sokan vannak
az idõs, magukra maradt emberek,
szülõk, nagyszülõk. A gyermekek és
az unokák elkötöztek a városokba, s
ritkán látogatnak haza szüleikhez. Mi,
akik ott élünk mellettük, hallgassuk
meg õket, és ha kell, segítsünk nekik!

Egyéni életünkben pedig töreked-
jünk arra, hogy elkerüljük a képmuta-
tást, legyõzzük magunkban az ura-

lomvágy és hatalomvágy kísértését.
Imádságunk legyen õszinte Istenhez
fordulás.

Mindezek legyõzésében segíthetnek
bennünket családtagjaink és közösségi
testvéreink, akik figyelmeztetnek ben-
nünket hibáinkra és jellembeli rossz tu-
lajdonságainkra. Fogadjuk meg figyel-
meztetõ szavukat, és igyekezzünk kija-
vítani hibáinkat. Helyes önismeretünk
és önnevelésünk is segít ebben.

Nem vagyok-e a látszatok embere?
Tudok-e a kicsibõl is nagylelkûen
gazdálkodni, és a kevésbõl is szívesen
adni?

November18. — Évközi 33. vasárnap — Mk13,24–32 — Életünk vetése beérik
Jézus ezzel a sötétnek tûnõ megfo-

galmazással nem ijesztgetni akar
bennünket, hanem figyelmeztetni ar-
ra, hogy életünknek egyszer vége
lesz, ahogyan ennek a világnak is. A
modern festészet is sokszor így ábrá-
zol. Meg kell magyarázni, hogy mit
ábrázol a kép. Az elsõ keresztények
abban reménykedtek, hogy még az õ
idejükben újra eljön Jézus, és akkor
õk is vele együtt mennek a mennybe.
Ezért föl akartak készülni, elõ akar-
tak készülni a vele való találkozásra.
Komolyan vették, hogy nem lélek-
ben rendezetlenül, közömbösen és
bûnösen akarnak találkozni Jézussal,
hanem lélekben méltó módon. Ez a
remény éltette az elsõ kereszténye-
ket.

Jézus pedig második eljövetelekor
összegyûjti választottait, vagyis az õ
követõit országába. Ez egyben figyel-
meztetés is nekünk, hogy mindenkor
legyünk készen a vele való találko-
zásra.

Jézus állásfoglalásra is késztet ben-
nünket. Már itt, földi életünkben ál-
lást kell foglalnunk vele kapcsolat-
ban: Mellette, vagy ellene vagyok?

A képek mit mondanak? A világ-
ban ezek a jelek arra utalnak, hogy a
világ rendje fölbomlik, és az össze-
visszaság jelentkezik.

Jézus az emberek lelkében az össze-
kuszálódott dolgokat (bûn, rossz, be-
tegség, fogyatékosság), egyenesbe
akarja hozni, a kusza szálakat ki akarja
simítani. Kérdezhetnénk: Mi ebben a

mi szerepünk és feladatunk? Ne csak
Jézusnak kelljen ebben munkálkodnia,
hanem mi is tegyünk meg a magunkét.
Feladatunk az állandó lélekjobbítás, a
felebaráti szeretet-cselekedetek, és az,
hogy az elesettek mellé odaálljunk.

Az egyházi év a vége felé közele-
dik. A szentírási szakaszok pedig a
ránk váró, szüntelenül közeledõ vi-
lágvégét jövendölik meg. Életünk ve-
tése beérik. Az újjáteremtett világ-
mindenségben megmarad és betelje-
sedik mindaz, ami értékes és mara-
dandó volt itt a földön, ami pedig
pelyva és értéktelen, azt kidobják.

Igyekszem-e, hogy minél inkább Jé-
zus mellett foglaljak állást cselekede-
teimmel és szavaimmal egyaránt?
Éber, virrasztó lélek vagyok-e?

November 25. — Krisztus Király ünnepe –—Jn 18,33b–37 —
Ki van életem középpontjában?

Az emberiség történelmében sok
elvetemült, lelketlen és gonosz ki-
rályt ismerünk. XII. Piusz pápa 1925-
ben mégis meghirdette az akkor is na-
gyon megzavarodott és hatalommá-
niás világnak Krisztus Király ünne-
pét. Ezzel az ünneppel talán azt akar-
ta megerõsíteni, hogy az emberek fi-
gyeljenek Jézus Krisztus tanítására.
Arra a fontos igazságra figyelmeztet
bennünket, hogy Jézus Krisztus le-
gyen életünk középpontjában. Jézus
Krisztus személyét és tanítását ismer-
jük meg minél jobban és mélyebben,
és a szerint éljünk is.

Amikor meghalljuk ezt a szót, hogy
király, akkor belénk sulykolt történel-
mi tanulmányaink alapján egy zsar-
noki, kiszámíthatatlan és rettegett
uralkodóra gondolunk. Ellenszenv tá-
mad bennünk a király szó hallatán.

Bár a személy testesíti meg a hatal-
mat, az erõt és az uralmat, az ellen-
szenv alapja nem a személyben, ha-
nem a dologban rejlik, azaz a király
szerepében és feladataiban: uralko-
dik, élet és halál ura, törvényeket hoz,
büntethet stb.

Hogy mi, emberek ne gonosztette-
ket vigyünk végbe, ne uralkodjunk,
és ne zsarnokoskodjunk mások fölött,
ahhoz az kell, hogy Jézus Krisztus
evangéliuma és tanítása szerint ne-
veljük önmagunkat: türelemre, mun-
kára, megbocsátásra, békére, tiszte-
letre és szeretetre. Ma azért neveletle-
nek és tiszteletlenek az emberek, a fi-
atalok és a gyerekek, mert helytelenül
azt gondoljuk, hogy mindent szabad.
Gondoljunk arra, hogy magunkat is,
másokat is nevelni fáradtságos és
küzdelmes feladat, sok-sok erõfeszí-
tést kíván tõlünk.

Akkor tudunk normálisan együtt él-
ni a földön (az egyes emberek is, meg
a népek, nemzetek is), ha az igazsá-
gosság, a béke, a rend és a szabadság
érvényesül, mégpedig minden ember
javára.

Jól értem-e Krisztus Király ünne-
pét? Az igazság királyának tartom-e?
Hûséges vagyok-e hozzá?

* * *
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éve született. Átérezte egyházunk és
nemzetünk sorsát. A világon szétszór-
tan élõ magyarokra így emlékeztet: „A
magyar fa leveleit messze elhordta a
világfergeteg. Eggyel-eggyel talál-
kozva, ne mondjátok Káinnal: Vajon
õrzõje vagyok-e öcsémnek? Bizony,
az vagy! Vigyázzatok minden árva
magyarra, mint a szemetek világára,
és ne múljon el egyetlen nap, hogy va-
lamelyik árva falevélre jótéteményt ne
írtatok volna!”


