
3. évközi vasárnap B

Bevezetés
Jézus, miután megkeresztelke-

dett  a Jordán vizében és Keresztelő 
Szent  Jánost  elfogták,  Galileába 
ment,  és  hirdette  az  evangéliumot: 
Betelt az idő, közel van az Isten or-
szága. Térjetek meg, és higgyetek az 
evangéliumban!

Annak ellenére, hogy a temp-
lom, nem börtön, hanem Isten háza, 
nem bűnözők, nem bűnösök vannak 
jelen e templomban, hanem Istenben 
hívő emberek, mégis nekünk is szól-
nak, az iménti szavak, a térjetek meg 
is,  Erre  ugyanis  mindannyiunknak 
szüksége van. Mert, aki jó, az lehet 
még jobbá,  aki  szent,  az lehet  még 
szentebbé!

Kirie litánia
Urunk  Jézus  Krisztus,  Te  minden 

embert megszólítasz. Uram, irgalmazz!
Urunk Jézus Krisztus, Te Te közel 

hoztad hozzánk Isten országát. Krisztus ke-
gyelmezz.

Urunk Jézus Krisztus. Te bátorítasz 
bennünket, hogy higgyünk evangéliumod-
nak. Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Az Úr  Jézus  megkeresztelke-

dése  utáni  első,  nyilvánosság  előtti 
mondata, ami mintegy kiáltványként 
hangzott el Galilea egykori lakossá-
gához, így szólt: „Betelt az idő. Kö-
zel  van  az  Isten  országa.  Térjetek 
meg!  És  higgyetek  az  evangélium-
ban!”

Ez  a  mondat,  ez  a  kiáltvány 
ma  nekünk  szól,  akik  hallgatjuk  e 
vasárnap Jézus szavait. 

„Betelt  az idő!” A Messiásra 
várás ideje betelt. Itt van a Messiás! 
Vele új idő, új történelem kezdődik. 

Ő az időszámítás középpontja – sok 
milliárd évre a teremtés után… és ta-
lán sok százmillió, s milliárd évre a 
világ végéig.

„Közel  van  az  Isten 
országa!”  Térben is,  időben is!  De 
nem annyira térben, mint inkább idő-
ben. Ugyan e világban van. De nem 
e világból való. S nincsenek földrajzi 
határai. – Időben is mindig közel, in-
kább eljövendő, inkább kibontakozó, 
mint  már  befejezett,  tökéletes  vala-
mi.

De mi is az Isten országa? Ez 
igen  nehéz  kérdés,  mert  az  emberi 
nyelv és az emberi értelem képtelen 
ezt  teljesen  megérteni  és  kifejteni. 
Ezért fordul Jézus is képekhez és ha-
sonlatokhoz, amikor Isten országáról 
beszél.

Íme,  egy  néhány  Jézus  képei 
közül: Az Isten országa olyan, mint a 
földbe rejtett kincs.

Az  Isten  országa  olyan,  mint 
egy értékes gyöngy:

Az Isten országa olyan, mint a 
mustármag:.

Az  Isten  országa  olyan,  mint 
egy szántóföld, amelyen a tiszta bú-
za közt imitt amott konkoly is virít… 

Az  Isten  országa  olyan,  mint 
egy  menyegzős  lakoma,  amelyen  a 
hivatalosak nem jelennek meg.

Mindez egyszerre Isten orszá-
ga! Mindegyik kép mond nekünk va-
lamit.

Isten országa olyan emberek 
közössége, amelyet az Isten és em-
ber iránti szeretet szálai kötnek ösz-
sze, olyan emberek közössége, akik 
a mennyei Atya akaratának megvaló-
sulásáért,  a  gonosztól  való megsza-
badításért imádkoznak.



Isten  országa,  olyan  emberi 
közösség,  amelyben az isteni törvé-
nyeket megtartják. És ha azoktól el-
tértek, visszatérnek azok megtartásá-
hoz,  s  megtérnek,  és  hisznek  az 
evangéliumban. 

Mert tudják, hogy Isten orszá-
gában nincs helye a gyűlöletnek. Is-
ten  országában  legfőbb  értékek:  az 
egyetértés, a szeretet és béke, ezek a 
világ  számára  lassan  ismeretlenné 
váló  értékek.  Hiszen  annyi  egyet-
nemértést,  annyi  intoleranciát  annyi 
békétlenséget, annyi gyűlölködést ta-
pasztal az ember az életben. S annyi 
háborút és vértontást lát lépten-nyo-
mon a képernyőn. Még be sem fejez-
ték az egyik háborút,  máris  készül-
nek a másikra.

Amit pedig hazánk ellen foly-
tatnak a rágalmak és gyűlöletnek az 
erői, egyedülálló nemzetünk történe-
tében. Szinte a nemzethalál gondola-
tát ébresztik fel bennünk, és összefo-
gó  tiltakozást  váltanak  ki  belőlünk. 
A lebutított  népek tengerében,  csak 
kevesen látnak tisztán, kevesen mer-
nek szólni, és még kevesebben tenni 
is.

E kevesek  közé  tartozik  Szé-
kely János püspök úr is, aki nemcsak 
tisztán  lát,  hanem szólni  is  mer,  és 
tenni is. Nyilatkozatát már ismerjük. 
Hála  Istennek  nyilatkozata  ma  már 
sok más nyelvet beszélőkhöz is elju-
tott. Tengerentúlra is. S tőlünk kele-
tebbre is.

Napilapokat  olvasók,  internet 
böngészők  jóleső  érzéssel  olvasták, 
olvassák  a  Scotland  on  Sunday  új-
ságíró rajongó sorait a magyar alap-
törvényről. Csak emlékezet frissítése 
végett idézek tőle sorokat.

A  nyugati  nemzetek  hosszú  
ideje nem álltak elő ilyen kulturális  
és  intellektuális,  morális  és  egészé-
ben véve  is  nagyszerű  teljesítmény-
nyel, mint a magyar alaptörvény

A lap örül annak, hogy a ma-
gyar alaptörvény a  fogantatás pilla-
natától védi az emberi életet, hogy a 
házasságot egy nő és egy férfi egye-
süléseként írja le, hogy megemlíti a 
kommunizmus bűneinek elévülhetet-
lenségét.

A magyar  alkotmány  egy  új 
"kulturális  és  morális-ébredés"  jele, 
amely szemben áll a Brüsszeli integ-
rációval, amely elfelejtette az Alapí-
tók óvó figyelmeztetését, amely sze-
rint  Európa  vagy  keresztény  lesz, 
vagy nem lesz. - Nemzetünk nem fe-
lejtette el.  Alaptörvényünk: -  az  új-
ságíró szerint: "Egy örökségét és ön-
állóságát  visszakövetelő,  civilizált 
nemzet szellemi terméke", amelynek 
inkább inspiráló hatással kellene len-
nie  Európa  többi  részére,  amely  "a 
politikai passzivitás és az erkölcsi re-
lativizmus  levében  pácolódik". 
"Ahogy ez a nemes dokumentum le-
szögezi,  múlhatatlanul  szükségünk 
van a lelki és szellemi megújulásra" 
- fejezi be a szerkesztőségi kommen-
tárt a Scotland on Sunday.

Mennyire  összecseng  ez  a 
mondat  Jézus  ma  hallott  szavaival: 
Térjetek  meg!  Mennyire  időszerű, 
mennyire égetően szükséges, ha élni, 
s  fennmaradni akarunk, és  nem ka-
runk rabszolgák  lenni.  Hogy  odafi-
gyeljünk Jézus szavaira,  hogy meg-
térjünk  egyénileg  és  közösségileg, 
hogy  higgyünk  Jézus  életadó  igéi-
ben,  higgyünk  evangéliumában. 
Amen
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