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Bevezetés
Nagyböjt  kezdetén,  a  mulan-

dóság  jelképével,  szentelt  hamuval 
hinti meg homlokunkat az egyház és 
ezzel emlékeztet a földi dolgok tisza-
virág életére. Böjtölésre, önmegtaga-
dásra,  megszentelődésre  biztat.  Vo-
nuljunk vissza a lármás világból és 
térjünk  haza  belső  világunkba!  Ott 
keressük,  mert  ott  találhatjuk  meg 
igazán lelkünk nyugalmát. S így ké-
szülhetünk  hitünk  nagy  titkának, 
Urunk  Jézus  Krisztus  feltámadásá-
nak  méltó  megünneplésére.  De  így 
készülünk e mi húsvét megünneplé-
sére?

Kirie litánia

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtérés-
re  szólítod  fel  az embereket.  Uram irgal-
mazz.

Urunk, Jézus Krisztus, add meg ne-
künk, hogy kerüljük mindazt, ami rossz, és 
megtegyük  mindazt  a  jót,  amit  megtehe-
tünk. Krisztus kegyelmezz!

Urunk, Jézus Krisztus, Te azt kéred 
Tőlünk, hogy higgyünk az evangéliumban 
és annak tanítása szerint  éljünk. Uram ir-
galmazz!

Evangélium után
A hamvazószerdával  elkezdő-

dött nagyböjti szent időben gyakran 
halljuk  majd  Jézus  azon  szavait, 
amelyekkel  bűnbánatra  szólít  fel 
minket. Térjetek meg, tartsatok bűn-
bánatot, változzatok meg. S a szavak 
sokfélék  lehetnek,  a  lelki  feladat, 
amelynek  megtételére  szólítanak, 
ugyanaz.

Va1óban  mindig  szükségét 
érezzük annak, hogy rendet, tisztasá-
got  teremtsünk  szívünkben,  hogy 
jobban Isten felé forduljunk.

Ez a törekvés akkor is nagyon 
időszerű, ha igyekszünk templomba-
járó jó keresztényként élni.  Ha em-
bertársainkkal békében élünk, s ahol 
lehet,  segítünk  a  rászorulón.  Ezzel 
együtt  azonban  számolnunk  kell 
azokkal  a  gyengeségekkel,  amelyek 
szinte minden nap megjelennek éle-
tünkben,  amelyeket  gyakran,  sze-
münkre  is  vetnek,  akik  ismernek 
minket. 

Gondoljunk  csak  -  hívő  ke-
resztény mivoltunk ellenére is,  -  az 
oly  gyakran  előforduló  sok  –  sok 
szeretetlenségre,  türelmetlenségre, 
indulatosságra,  vagy  embertársaink 
igazságtalan  leértékelésére,  leminő-
sítésére, önmagunknak pedig a felér-
tékelésére.

Vallásos életünkben is sok ja-
vítani  való  van.  Elhanyagoljuk  a 
szentmisét.  Ha  szép  idő  van,  azért 
mert szép idő van, és könnyen csiná-
lunk  más  vasárnapi  programot.  Ha 
rossz idő van, akkor azért, mert rossz 
idő van, és nehezen mozdulunk ki la-
kásunkból. A gyónásról ne is beszél-
jünk. Nem is tudjuk, mikor gyóntunk 
utoljára.

Nem  törődünk  eléggé  gyere-
keink nevelésével, vallásos nevelésé-
vel  sem.  Közömbös  számunkra, 
hogy milyen iskolába jár.  Rábízzuk 
gyermekeinket  minden  lelkiismereti 
probléma  nélkül  világnézet  nélküli, 
Isten,  haza,  s  emberszeretetre  való 
nevelést mellőző, de idézőjelben, jó 
oktatást  adó  iskolára.  Ahol  közöm-
bös, a TV és az utca gyermekünkre 
tett nevelő hatása.

Nem ápoljuk lelkünkben elég-
gé az egymással, a hívőkkel, s honfi-
társainkkal  való  szolidaritást.  Pedig 
mennyire  nagy  szüksége  lenne  erre 



hazánknak  és  egyházunknak.  Külö-
nösen napjainkban.  Micsoda gátlás-
talan hazugságok és rágalmak hang-
zanak el nap, mint nap még magya-
rul  beszélők  ajkáról  is.  És  mennyi 
alulképzett ad hitelt az intoleráns li-
berálisok által kitalált propagandisz-
tikus, és demagóg rágalmaknak.

Nem védjük a saját igazunkat, 
sem hazánk,  sem egyházunk  igazát 
és érdekeit. Engedjük, hogy rombol-
ják  honfitársaink  keresztény  s  ma-
gyar önérzetét, öntudatát.

Nem törődünk eléggé saját hi-
tünk  ápolásával  sem!  Mindenféle 
irodalmi,  és  sajtóterméket  elolva-
sunk, csak éppen vallásosat nem. A 
legprimitívebb ostobaságokról, ufók-
ról, reinkarnációról, horoszkópokról, 
szóló,  idézőjelben  csodás  dolgokról 
szóló  könyveket,  csak  vallásosat 
nem.

Mi változtatja meg ezt a hely-
zetet,  az  embereket,  mi  bennünket. 
Általában nagyobb egyéni, vagy kö-
zösségi csapások. Ezekből aztán van 
bőven!

Nem egy esetben a pénzre irá-
nyuló  beállítottságot  csak  az,  hogy 
komoly  betegségen  megy  keresztül 
az illető.

Nagyon  sokakét  pedig  egy 
nagy történelmi esemény, amikor az 
Úristen  máról-holnapra  tüntet  el  a 
történelem  színpadáról  istenellenes 
eszmerendszereket.  Úgy  érzem, 
hogy  mostani  eszmerendszernek  is 
ez  lesz  a  sorsa.  S  megfigyelhető 
ugyanis, hogy inkább közelebb hoz-
za az embereket Istenhez, s egymás-
hoz, mint távolítaná.

Az  emberek  megváltozása, 
megtérése  mindig  az  értelemben 
kezdődik el. Ezért mondja a Biblia a 

megtérést metanójának, a gondolko-
dás  átalakulásának,  s  az  átalakult 
gondolkodás szerinti életnek.

Ennek figyelembe vétele segít 
abban,  hogy  jobban  megértsük  az 
evangéliumnak  megtérésre  szólító 
felhívását.

Ez  nem  arra  biztat,  hogy  te-
gyünk  még  több  erőfeszítést,  hoz-
zunk még több áldozatot,  imádkoz-
zunk  még  többet,  vagy  törődjünk 
még jobban az emberekkel. Jézus az 
evangéliumban  való  hitre  való  fel-
szólításával  azt  akarja  elérni,  hogy 
forduljunk még jobban feléje, keres-
sük még jobban a vele való találko-
zást, ugyanis egyedül ő képes minket 
megváltoztatni.

Az evangélium sokszor beszá-
mol  arról,  hogy  mennyire  megvál-
toztak azok az emberek, akik Jézus 
körében voltak. - Az ingadozó Péter 
kőszikla  lett,  a  kételkedő  Tamásból 
szilárdan hívő tanítvány. A kereszté-
nyeket  üldöző Saulból  Pál  lett"  aki 
élete végéig fáradozott, hogy a pogá-
nyokat  Krisztushoz  térítse.  A tudós 
Nikodémusz tanulékony lélekkel  fi-
gyel Jézus tanítására. Aki Jézus tár-
saságába  került,  nem  maradt  meg 
olyannak,  amilyen  addigi  életében 
volt. Ami akkor előfordult annak kell 
ma is megismétlődnie a mi életünk-
ben is!

Megtérő  elhatározásainkkal 
nekünk  is  egyre  jobban  feléje  kell 
fordulnunk, hogy egyénileg is, és kö-
zösségileg is, megtérjünk, s békéje, s 
üdve legyen e hazában minden ma-
gyarnak. Amen

F. F.


