Húsvét 5. vasárnap 2014.
Bevezető
Aki felnézett már a budapesti
Szent István Bazilika homlokzatára,
az ezt láthatta kőbe vésve: Ego sum
via, veritas et vita. Vagyis: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”
Bazilikát építő elődeink számára
olyannyira fontos volt ez a jézusi
mondat, hogy felvésették Budapest
legnagyobb templomára. De fontosak e számunkra is e jézusi szavak?
És annyira e, hogy tartósan bevéssük
ezeket a szavakat a szívünkbe is?
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.
Kirié 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 vezéreljen 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 búcsúzás. Elképzelhető, hogy az apostolok szemében is könnyek csillogtak, amikor nagycsütörtök este Jézus
elmondta búcsúbeszédét. Jézus átérezte apostolai lelkiállapotát és
ezért tette búcsúbeszéde alapszínévé
a vigasztalást.
„Ne nyugtalankodjék a szívetek!” – így vigasztalta apostolait. És
így vigasztal bennünket is, akiknek

tagadhatatlanul sokszor nyugtalan a
szívünk.
Nyugtalan a szíve szinte minden mai, nemzetben gondolkodó, s
jövőjéért aggó ember szíve.
Nyugtalan a magyarság állandó csökkenése miatt. Ma már 10 millió alatt vagyunk. Magas helyen elhangzott szavakat idézek. A gazdasági problémák megoldhatók a bevándorlással, de nem nemzetünk
problémája. Hazánk, nem építheti jövőjét a bevándorlásra, mert aki mástól vár segítséget, annak előbb-utóbb
meg kell fizetnie ennek az árát.
A bevándorlás kulturális és
vallási feszültségeket okoz, amelyek
„konfliktusokhoz” vezetnek. Történelem igazolta tény: „Azok a civilizációk, amelyek nem tudják magukat
természetes úton, szinten tartani, el
fognak tűnni.” Csak egy tényt említek: Egy velünk együtt élő kisebbség
száma 15 ezerről a duplájára, 30
ezerre nőtt, a magyarságé ennyivel
csökkent.
Nyugtalan nemzetünk alapsejtjeinek, a családoknak a szétesése
miatt. Ma már egyre több az életet
tovább nem adó nők száma. És egyre
nő az unokátlan, időskorú nők száma.
Nyugtalan a természetellenes
szexuális kapcsolatok erőteljes propagálása.
Nyugtalan a korábban ismeretlen bűnözési forma, a csikkáztatás
megjelenése miatt.
Nyugtalan a még mindig meglévő létbizonytalanság, a munkahely
elvesztése miatt.
A jóérzésű emberek szíve
nyugtalan az embervoltot lassan teljesen elvesztő, őket emberszámba

sem vett hajléktalanok miatt. Évtizedeknek kellett eltelnie, míg végre
foglalkozik velük a társadalom.
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,
ahol mindenkinek megvan a mindennapi kenyere.
Sokszor elgondolkodom azon,
hogy mennyivel több lakóhely lenne
a földön is, ha Föld azzá lenne, amivé lennie kellene, Atyaivá és nem
pokolivá. Ha nem lennének, – az
ilyen-olyan tavaszok címén emberek
túszul ejtései, kínzásai, gyilkolásai,
polgárháborúk. De vannak és nyugtalanok vagyunk, mert közeledik felénk. Itt van a szomszédban.
Látjuk, hogy korunk valóban a
nyugtalanság, a félelem, az aggodalmak korszaka. És azt is, hogy alig
tudunk valamit is tenni a nyugtalanság ellen. Minden törekvésünk ellenére egy istentelen világban élünk,
ami azt jelenti egy nyugtalan, félelmetes világban vergődünk. Ebből az
állapotból, nyugtalanságból, az Úr
Jézus figyelmeztetése szerint csak az
Istenben és a Benne való hit emelheti ki az emberiséget, s nemzetünket.
Minden embernek van valamilyen sejtése, fogalma, s hite az Istenről. De olyan, amelyikre építhetné
életét, s épülhetne nemzetünk élete,
jelene és jövője, már jóval kevesebbnek. A magára hagyott emberi értelem csak keveset tud meg Istenről.

Hogy ki Ő, s miként szerezhetünk
Róla megbízható ismereteket, ilyen
vonatkozásban nélkülözhetetlen
Urunk Jézus Krisztus közvetítő szerepe.
Jézusnak a ma hallott, magabiztos, s magasztos szavai Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet,
megmozgatják érzelmi világunkat.
Tudni, és hittel elfogadni e szavakat
maga a legnagyobb létbizonyosság,
nyugalom és béke.
Kanyargós emberutakat, tévutakat megjárt Testvéreim! Véssük
mélyen a szívünkbe, az imént hallott
jézusi szavakat. Ne feledjük soha,
hogy Ő az Út! Rajta, tanításán, élete
által lehet csak hazaérkezni az Istenhez!
Testvéreim! Kik láttuk, tapasztaltuk, és tapasztaljuk, mint csúfolták és csúfolják meg a legszentebb szót: Igazság! S mint követték
és követik el nevében a legszörnyűbb igazságtalanságokat, figyeljünk Jézusra és tanítására, mert Ő
maga az Igazság!
Oh, Testvéreim! Közülünk is,
akik eddig nem éltünk, vagy elrontottuk életünket, legyen számunkra is
az Élet maga Urunk Jézus Krisztus.
Éljünk úgy, mint ő, szeretetben és
békességben, mindenkivel jót téve.
A bennünket körülvevő világot látva, ne nyugtalankodjék hát a
mi szívünk! Higgyünk Istenben és az
Ő Egyszülöttében, Jézus Krisztusban, aki minden kor embere számára, számunkra is maga az Út, Igazság
és Élet!
Ámen
F. F.

