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Bevezető 

Aki felnézett már a budapesti 

Szent István Bazilika homlokzatára, 

ezt látta felírva: Ego sum via, veritas 

et vita. Vagyis: "Én vagyok az út, az 

igazság és az élet." Fontos volt a ba-

zilikát építtetők számára ez a jézusi 

mondat, és felvésették Budapest leg-

nagyobb templomára. De fontosak e 

számunkra is e szavak? És annyira e, 

hogy tartósan bevéssük ezeket szí-

vünkbe is? Vizsgáljuk meg lelkiis-

meretünket. 

 

Kirie litánia 
Urunk Jézus! Te vagy az Út! Add, 

hogy mindig a Te utadon járjunk. Uram 

irgalmazz! 

Urunk Jézus! Te vagy az Igazság. 

Add, hogy mindig a Te Igazságod vezérel-

jen minket. Krisztus kegyelmezz! 

Urunk Jézus! Te vagy az Élet! Add, 

hogy életünk a tiédhez legyen hasonló 

mindig. Uram irgalmazz! 

 

Evangélium után 

Mindig fájdalmas dolog a bú-

csúzás. Elképzelhető, hogy az apos-

tolok szemében is könnyek csillog-

tak, amikor nagycsütörtök este Jézus 

elmondta búcsúbeszédét. Jézus át-

érezte apostolai lelkiállapotát és 

ezért tette búcsúbeszéde alapszínévé 

a vigasztalást. 

„Ne nyugtalankodjék a szíve-

tek!” – így vigasztalta apostolait. És 

így vigasztal bennünket is, akiknek 

tagadhatatlanul sokszor nyugtalan a 

szívünk. 

Nyugtalan szinte minden mai 

nemzetben gondolkodó, s jövőért 

aggó ember szíve. 

Nyugtalan a magyarság állan-

dó csökkenése miatt. Ma már 10 mil-

lió alatt vagyunk. Azzal vígasztal-

nak, hogy az idegen népek közénk 

való betelepedése csökkenti majd a 

népességfogyást, enyhíti a gazdasági 

problémákat. Ezeket lehet, hogy 

csökkenti, lehet, hogy enyhíti, de 

nem növeli a magyarság számát, 

nem erősíti a nemzetet. 

Nyugtalan nemzetünk alap-

sejtjeinek, a családoknak a szétesése 

miatt. 

Nyugtalan a kiugróan magas 

jellegzetes bűnözés miatt. 

Nyugtalan az üdülőhelyre 

szervezett utaztatás kimentésként 

történt nemzetközi beállítása miatt. 

Nyugtalan a létbizonytalanság, 

a munkahely elvesztése miatt, a 

megélhetési gondok állandó növeke-

dése miatt. 

A jóérzésű emberek szíve 

nyugtalan az embervoltot lassan tel-

jesen elvesztő, őket emberszámba 

sem vett hajléktalanok számának 

növekedése miatt. Évtizedeknek kel-

lett eltelnie, hogy végre törődjünk 

már velük is. 

Amikor az Úr Jézus ajkáról 

azt halljuk a mai evangéliumban, 

hogy Atyám házában sok lakóhely 

van! Akkor ne csak a túlvilágra, a 

mennyországra gondoljunk! Hiszen 

a Miatyánkban azért imádkozunk, 

hogy jöjjön el a Te országod! Az az 

ország, amelyben mindenkinek van 

lakóhelye, ahol mindenki otthon van 

valahol. 

Sokszor elgondolkodom azon, 

hogy mennyivel több lakóhely lenne 

a földön is, ha Föld azzá lenne, ami-

vé lennie kellene, az Atya házává, 



azaz atyai ház lenne mindenki szá-

mára! Atyaivá és nem pokolivá. Ha 

harcászati eszközökkel nem lerom-

bolnák az emberek lakóhelyét, ha-

nem folytonosan építenének, hogy 

bőségesen legyen lakóhely minden 

ember számára ne csak a mennyben, 

hanem az Atyai házzá változtatandó 

földön is! 

Ha az emberi tudást és a tö-

megek elszegényítéséből fölhalmo-

zódott tőkét nem arzenáljuk növelé-

sére, és egyes országok településeit, 

falvait és városait, és ezek lakossá-

gát, mesterséges viszályt szítva kö-

zöttük egy időben, szinte egy föld-

résznyi területen, az atyai házat, az 

iméntiek kipróbálási lehetőségeinek 

tekintenék. 

A ma embere lázasan kutatja a 

jövőt és keresi azokat az utakat, 

amelyek kivezethetnek a fenyegető 

katasztrófából. Vajon Jézus mit aján-

lana nekünk? Ugyanazt, mint a mai 

evangéliumban is: Higgyetek az Is-

tenben és bennem is higgyetek! 

A hívőknek az a küldetésünk 

és feladatunk, hogy segítsük az em-

bereket abban, hogy eljussanak az 

Istenben és az Ő Egyszülöttében va-

ló hitre. Sohasem volt ez könnyű, de 

különösen nem könnyű ma, hinni 

Istenben, hinni az Ő Egyszülöttében, 

Jézus Krisztusban, amikor egy lopa-

kodó új globális etika kezd kialakul-

ni, olvastam a minap a Magyar Ku-

rírban. 

A berlini fal leomlása óta glo-

bális kulturális forradalom zajlik a 

világon. Egy új, „kereszténység utá-

ni” erkölcs új kifejezései, normái, 

értékei, életsílusai terjedtek el és vál-

tak globálisan irányadóvá 

Az új etika többek közt egy új-

fajta nyelvezetben válik felismerhe-

tővé, amely ma a médiától az iskolá-

kig, a kultúrától a törvényhozásig 

mindenütt visszhangzik. Az idő rö-

vidsége miatt nem sorolom fel eze-

ket. 

Elgondolkodtató, hogy ugyan-

akkor, hogy az új nyelvezetből hiá-

nyoznak olyan, sajátosan a keresz-

tény hagyományhoz tartozó szavak 

Csak egy párat közülük: Az 

igazság, erkölcsiség, lelkiismeret, 

ész, szív, férj, feleség, apa, anya, 

szolgálat, tekintély, törvény, hit, re-

mény, bűn, barát, ellenség stb. 

Kanyargós ember utakat, tévu-

takat megjárt Testvéreim! Ezért kü-

lönösen is figyeljünk a szavakra, ma 

Jézus szavaira: Ő az Út! Rajta, taní-

tásán, élete által lehet csak hazaér-

kezni az Istenhez!  

Testvéreim! Kik láttuk, ta-

pasztaltuk, mint csúfolták meg a leg-

szentebb szót: Igazság! S mint kö-

vették el nevében a legszörnyűbb 

igazságtalanságokat, figyeljünk Jé-

zusra és tanítására, mert Ő maga az 

Igazság!  

Oh, Testvéreim! Közülünk is, 

akik eddig nem éltünk, vagy elron-

tottuk életünket, legyen számunkra is 

az Élet maga. Jézus. Éljünk úgy, 

mint ő, szeretetben mindenkivel! 

A bennünket körülvevő vilá-

got látva, ne nyugtalankodjék hát a 

mi szívünk! Higgyünk Istenben és az 

Ő Egyszülöttében, Jézus Krisztus-

ban, aki minden kor embere számá-

ra, számunkra is maga az Út, Igazság 

és Élet!  

Amen 

(F.F.) 


