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Megszólít az Úr! Te megszólítod Őt?
Hogyan ismerem meg Jézust? Talán lehet ez az
egyik induló kérdésünk a most kezdődő nagyböjti
időszakunkban. Karácsonykor megismerhetted, hogy
az Isten nem akar rejtve maradni az ember elől,
megmutatta magát. Viszont mégis sokszor nehezen
ismerhető fel, mintha a hétköznapi élet eltávolítana
Tőle, távol kerül. Érezheted azt is, hogy olyan távoli
az emberi valóságunktól, a mi életünktől, munkánktól,
családunktól, benső harcainktól. Ezek az érzések a
valóságok, viszont nem feloldhatatlan helyzetek,
hiszen Jézus közel van hozzánk. A közelségét kifejezi
azzal, hogy számtalan formában, úton és módon
szeretne közeledni, hogy felismerhessem abban a
valóságban, melyben az életem éppen most zajlik.
"ANNYI ÚTJA VAN AZ ISTENNEK,
AHÁNY EMBERE"
– fogalmazza meg Ratzinger bíboros, a későbbi XVI.
Benedek pápa. Van útja feléd, meg szeretne szólítani
Téged, hogy a tanítványa, a belső köre légy, ahol aztán
meg és fel tudod ismerni, ahol biztonságban lehetsz
és növekedhetsz. Ehhez az szükséges, hogy ismerd az
Ő nevét. Amíg valakinek nem tudod a nevét, nem
tudod megszólítani, addig nagyon távol van. Így van ez
Jézussal is. Viszont ha tudod a nevét, akkor már a tied,
ismered, egymáséi vagytok. Tudnod kell megszólítani.
Ez az időszak segítsen abban, hogy legyen olyan
megszólítási formád, amely most kifejezi a saját
kapcsolatodat Vele, hogy meg tudd szólítani a
Te Megváltódat.

Törő András atya

Keresztút állomásai
1. Jézust Pilátus halálra ítéli.
2. Jézus vállára veszi a keresztet.
3. Jézus először esik el.
4. Jézus találkozik anyjával.
5. Cirenei Simonnal vitetik a keresztet.
6. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak.
7. Jézus másodszor esik el.
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz.
9. Jézus harmadszor esik el.
10. Jézust megfosztják ruháitól.
11. Jézust keresztre feszítik.
12. Jézus meghal a kereszten.
13. Jézust leveszik a keresztről.
14. Jézust sírba teszik.

Imádunk téged, Krisztus
és áldunk téged, mert
szent kereszted által
megváltottad a világot.

1. böjti nap: hamvazószerda
jézus krisztus,

a közvetítő
Az ószövetségi mentalitásban az
gyökerezik, hogy nem lehet
közvetlenül kapcsolatba lépnünk
az Istennel: szükségünk van valakire,
Jézusra, aki az ügyünket képviseli,
tehát közvetít Isten és ember között.
TE kihez fordulsz, hogy képviselje az
ügyeidet? Kéred-e Krisztus segítségét is, vagy
csak magadra és az emberekre támaszkodsz?
teendőink során lépten-nyomon találkozunk
ügyintézőkkel, de elhiszed-e, hogy mind közül
Krisztus a leghatékonyabb?

Hiszen egy az Isten, egy a

1Tim 2,5-6

közvetítő

is Isten és ember között:

az ember Krisztus Jézus,
aki váltságul adta magát mindenkiért és
tanúságtételül a meghatározott időben.

2. böjti nap: csütörtök
jézus krisztus,

A vőlegény
A házasság motívuma már az
Ószövetségben nagyon erős. Isten és
Izrael kapcsolata olyan mintha a
jegyesek kapcsolata lenne. Jézus ezt a
vonalat viszi tovább: az Egyház és Jézus
kapcsolata is hasonlít a jegyességhez.
A földön élő Egyház menyasszonyként
várja és hívja Krisztust, a vőlegényét.
Krisztus egyértelműen megfogalmazta,
hogy milyen az egyházzal való kapcsolata.
Neked milyen most a kapcsolatod az egyházzal?
Hogyan tudnád jellemezni? Van-e olyan ügy,
amely a részedről igényel formálódást?

Jézus így felelt:
Hát búsulhat a násznép,
míg vele a vőlegény?

Mt 9,15

Eljön a nap, amikor elviszik a
vőlegényt, akkor majd böjtölnek.

3.

böjti nap: péntek
jézus krisztus,

az Élő víz
Ez a biblikus kép arra mutat rá, hogy
az emberi élethez Jézus követése is épp
olyan nélkülözhetetlen kell hogy legyen,
mint a víz. Így válhat számunkra Jézus
ÉLŐ VÍZZÉ, azzá az éltető erővé, akit
már a keresztségben a kegyelem csodáját
közvetítő víz által magunkra öltünk.
Éltet-e téged Krisztus?
valóban nélkülözhetetlen-e számodra?
Ad-e lendületet a mindennapjaidnak?
Jó tanács: Ne a motivációt keresd,
hanem magát, Jézust!

Jn 7, 37-38

Ha valaki szomjazik, jöjjön
hozzám, és igyon mindenki,
aki hisz bennem.
Amint az Írás mondja:

élővíz folyói fakadnak majd belőle.

4.

böjti nap: szombat
jézus krisztus,

a zsidók királya
A zsidóknak nem volt királya, ez egy
gúnycím, amellyel Pilátus a zsidókat illeti.
Sokan azt gondolnánk, hogy Jézusnak szól
a gúnyolódás, de Pilátus nem Őt bántja
ezzel a kifejezéssel, hanem a zsidókat.
HAllottad már a kifejezést,
hogy "belekerült, mint Pilátus a krédóba"?
Arra a helyzetre mondják, amikor valaki
olyan ügybe keveredik, amelyhez valójában
semmi köze. Te mennyire igyekszel kimaradni
az olyan ügyekből, amelyhez nincs közöd?
Kerülöd-e a bajt, vagy élvezed, ha
beleszólhatsz mások helyzetébe?

Pilátus feliratot is készíttetett,
és a keresztfára erősíttette.

A názáreti Jézus,
a zsidók királya!

Jn 19 ,19

Ez volt a felirat:

Jézus első szava a kereszten

„ATYÁM, BOCSÁSS MEG NEKIK,
MERT NEM TUDJÁK,
MIT CSELEKSZENEK.”

Lk 23 ,34

1. böjti vasárnap

Jézus első szava a kereszten közbenjáró imádság
a bűnösökért, a csúfolóiért, a keresztrefeszítőiért,
minden kor, minden emberéért. A kereszten is
szeret. „Nagyobb szeretete senkinek nincs, mint
aki életét adja barátaiért.” Ő még megfeszítőit
is barátainak tekinti. Ezzel „bebizonyította”
szeretetét. Imádkozik kínzóiért, és értünk is, akik
bűneinkkel újra meg újra megfeszítjük, megöljük.
Ő „menteget” minket az Atya előtt, nekünk pedig
azt üzeni: akármennyire is elfordultok tőlem,
megtagadtok, fájdalmat okoztok, egy dolgot nem
tudtok elérni, azt, hogy ne szeresselek titeket.
Uram, Jézus, rászorulunk Atyádhoz intézett
könyörgésedre. Istengyilkos emberiség vagyunk.
Mentségünk nincs. De a Te imádságod örökre
megmentett minket. Meghívtál, hogy a Te
szereteteddel szeressünk, hogy úgy tekintsünk
minden ellenségünkre, mint a Te barátaidra,
akikért szintén meghaltál a kereszten. A
keresztrefeszítés egy szörnyű gyilkosság, Jézus
szívében azonban a megváltás, a megbocsátás, a
feloldozás, tehát az Élet Fája. „Jézus! Alakítsd
szívemet a Te Szent Szíved szerint!” Ámen.

Palánki Ferenc püspök atya útravalója

5.

böjti nap: hétfő
jézus krisztus,

a jó pásztor
Izrael egész története össze van kapcsolva
a pásztormotívummal, egy állattartó népről
van szó. Az Ószövetség is számtalan
esetben használja a pásztor képét és
alkalmazza Istenre. Jézus ezt aktualizálja:
Ő a pásztor, aki gondot visel a népére.
Jó pásztora vagy-e önmagadnak?
felelősen gondját viseled-e
a testi egészségednek, a lelki életednek,
a szellemi fejlődésednek?
Megbecsülöd-e eléggé önmagadat?

Én vagyok a jó pásztor, ismerem
enyéimet, és enyéim is ismernek
engem és én ismerem az Atyát.

Életemet adom a juhokért.

Jn 14 ,15

engem, mint ahogy az Atya ismer

6.

böjti nap: kedd
jézus krisztus,

az alfa és ómega
Az alfa az első, az ómega az utolsó
betű a görög ABC-ben. A kép arra
utal, hogy ha valami az első és egyben
az utolsó, akkor az minden. Jézus ezzel
a megszólással tulajdonképpen
mindenné, a mindenünké válik.
Figyeld meg hogyan indulnak és
hogyan végződnek a napjaid! A reggeli
kapkodásban és az esti fáradtságban eszedbe
jut-e Krisztus? Az a Krisztus, aki biztosan nem
hagy cserben, amíg be nem fejezed az általa
aznapra szánt, az Úr szolgálatához
szükséges valamennyi munkát.

Jel 1,8

Én vagyok az alfa és az ómega,

a kezdet és a vég
– mondja az Úr, az Isten,

aki van, aki volt és aki eljő,
a Mindenható.

7.

böjti nap: szerda
jézus krisztus,

az Isten fia
A megszólításban újra és újra
felfedezhetjük a bizonyosságot arról,
hogy Isten kinyilatkoztatta számunkra a
Fiát. Ez egyben hitvallás is, az apostoli
hit középpontja, az Egyház alapja.
Élsz-e az egyházad adta lehetőségekkel?
(ünnepek, hagyományok, szentségek,
közösségi alkalmak, találkozások stb.)?
Feleslegesnek tartod-e ezeket vagy
hagyod, hogy gazdagítsák a hitéleted,
megerősítsenek az istenkapcsolatod
gyakorlásában?

Odalépett hozzá a kísértő,
és így szólt:

Mt 4,3

Ha Isten Fia vagy, mondd,
hogy ezek a kövek
változzanak kenyérré.

8. böjti nap: csütörtök
jézus krisztus,

a Bíró
A "bír" igéből eredő szó rámutat
Krisztus erejére, a bíró megszólítás
pedig felhívja a figyelmünket arra,
hogy kizárólag Jézus az, aki ítéletet
mondhat mások élete felett.
Tudsz-e együttérezni önmagaddal?
Vagy gyakran ítéled meg szigorúan magad?
NE feledd, hogy ISten Mindig a teljes képet
látja rólad, nem azt, amit a külvilág. Amikor
nem az elvártak szerint teljesítesz, és mások
szemében kudarcot vallasz, Isten pontosan
tudja, hogy mi áll ennek a hátterében.

Legyetek türelemmel ti is,

Jak 5,8-9

erősítsétek meg szíveteket, mert

az Úr eljövetelének ideje közel van!
Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra,
nehogy ítéletet vonjatok magatokra.

Nézzétek, a bíró már az ajtóban van.

9.

böjti nap: péntek
jézus krisztus,

az Isten
báránya
A bárány az az állat, amelyet feláldoztak
a húsvéti vacsorára. Jézust a húsvéti
események miatt azonosítják a báránnyal:
Ő az, akit feláldoznak, aki vérével menti
meg azokat, akik hisznek benne.
Mikor hoztál utoljára áldozatot valamilyen
ügyért vagy valakiért? Milyen érzést váltott ki
ez belőled? tudsz-e áldozatot hozni idősekért,
szenvedőkért, rászorulókért, társadalmi
ügyekért (pl.: pazarlás megfékezése)?

Másnap, amikor látta, hogy
Jézus feléje tart, így szólt:

Jn 1,29

Nézzétek, az Isten Báránya!
Ő veszi el a világ bűneit.

10. böjti nap: szombat

jézus krisztus,

a Szikla
A szikla a Szentírásban a szilárdság,
a megingathatatlanság, a biztonság
jelképe. Jézus is ennek a stabilitásnak
a szerepét tölti be az életünkben:
olyan alap számunkra, amelyre
bátran építkezni lehet.

1Kor 10,3-4

Vannak-e olyan napok, amikor
hangulatember vagy? Előfordul-e,
hogy jelentéktelen dolgok zavarnak
(pl.: apró zajok, fények, mások hangja stb.).
Mi ennek az oka? HAgyod-e hogy ezek
undokká tegyék a viselkedésed?

Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették,
ugyanazt a lelki italt itták.

Ittak ugyanis a lelki sziklából,
amely kísérte őket,

s a szikla Krisztus volt.

„MÉG MA VELEM LESZEL
A PARADICSOMBAN.”

Lk 23 ,43

vasárnap
2.Jézusböjti
második szava a kereszten

A Szentírás egyik legfelszabadítóbb sorával találkozunk,
amikor Jézus keresztje mellett állunk. Jézust nem egyedül
feszítik keresztre, ott van két bűnös ember, két Istent
káromló tolvaj is. Szándékos az elrendezés Pilátus részéről,
hiszen így Jézus is a bűnösök között van, talán nem is könnyű
külsőleg megkülönböztetni a szereplőket, a jót a rossztól.
De a gonosznak éppen ez a célja: ne legyenek világos
határok, mosódjon össze, koszolódjon be Istennek a jósága.
Fölfeszítve, fájdalomtól elgyötörve megszólítják Jézust, ahol
megmutatkozik az igazi valóság, amit a külső körülmények
talán álcáznak. Két dologra megtaníthat bennünket ez a
rövid jelent. Az egyik, hogy az ember kezében ott van a
döntés lehetősége, mit kezdek egy elhibázott helyzet
végállomásán. Másokat kezdek okolni, hibáztatni a saját
bűneimért és azok jogos következményeiért? Vagy
felismerem legalább az út végén, hogy ezt elhibáztam, itt
én döntöttem rosszul, én indultam el lépésről lépésre rossz
úton és megszoktam, otthonom lett a bűn? Mindeközben
pedig milyen Jézus reakciója? A bal latort nem győzködi:
te így döntöttél, nem erőszakolom rád a szeretetem.
Viszont a felszabadító üzenet az, amivel a jobb lator
- akit a hagyomány Dismasnak nevez - találkozik. Nincs
véglegesen elhibázott élet! Vissza lehet fordulni bármilyen
rossz útról! Jézus nem akármit kínál, a vele való teljes
közösséget. Nem tud kicsit szeretni, mindent nekem akar
adni. Ami Dismasnak sikerült, nekem is sikerülni fog.

Törő András atya útravalója

11.

böjti nap: hétfő
jézus krisztus,

az Üdvözítő
Az emberi élet igazi célja az
üdvösség, az hogy Istennél legyen
az életünk. Szükségünk van azonban
valakire, aki megadja nekünk
mindezt: Ő JÉZUS.
MElyek azok a tulajdonságaid, amelyek
az üdvösségedet szolgálják? Vannak-e

Tit 1,4

olyanok, amelyek gátolnak a jóban?
el tudod-e engedni ez utóbbiakat, hogy
minél több üdvös dolog nyerhessen
teret az életedben?

Kegyelem és békesség Istentől,
az Atyától és Krisztus Jézustól,

a mi Üdvözítőnktől!

12.

böjti nap: kedd
jézus krisztus,

Az isten szentje
A szent mindig egy kiválasztott ember
volt, aki közel volt az Istenhez. Jézus
maga az Isten szentje, aki az életmódjával különbözött a többiektől.
Van-e olyan szent, aki különösen közel
áll hozzád? Miért? Milyen helyzetekben
jut eszedbe az ő példája? Krisztus
magatartásáról, kommunikációjáról
szoktál-e példát venni? Előfordult-e már,
hogy valakit nem csupán testvéri szeretetből
értékeltél, hanem az alapján hogy mennyi
hasznos tevékenységet végez?

Mi közünk egymáshoz,

A vesztünkre jöttél?

Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.

Mk 1,24

názáreti Jézus!

13. böjti nap: szerda

jézus krisztus,

a Próféta
A próféta az, aki kapcsolatban van
az Istennel, és Isten üzenetét közvetíti
az emberek felé. Jézus életében is ez
a legfontosabb: kapcsolatban van az
Atyával és az Ő üzenetét közvetíti felénk.
A küldetésben, melyet Jézus az Egyháznak
átadott, a prófétai küldetés is benne
foglaltatik, elsősorban a tanításban.

Jn 6,14

Te milyen üzeneteket, híreket veszel
komolyan? Tudod-e bölcsen kezelni
a média különböző felületeit?

Amikor az emberek látták a
csodajelet, amelyet Jézus
végbevitt, így beszéltek:

Bizonyára ez az a próféta,
akinek el kell jönnie a világba.

14. böjti nap: csütörtök
jézus krisztus,

Emmánuel
A zsidó nevek nagy része beszélő
név, mindig van jelentésük, amely
a személy tulajdonságára utal.
Az Emmánuel jelentése:
VELÜNK AZ ISTEN. Jézus az,
aki által valóban rádöbbenhetünk
arra, hogy velünk van az Isten.
Milyen helyzetek váltják ki benned a
következőket: félelem, stressz, feszültség?
Amikor ezeket érzed, megnyugtat-e,
ha tudatosítod, hogy Isten veled van?

Velünk az Isten.

Mt 1,23

Íme, a szűz fogan és fiat szül,
Emmánuel lesz a neve.
Ez azt jelenti:

15.

böjti nap: péntek
jézus krisztus,

az isten szolgája
Az Újszövetség úgy értelmezi, hogy
az Isten szolgája az, aki megteszi
az Isten akaratát, és ez maga Jézus.
Ő személy szerint megtestesítette
ezt a szerepet: a kettősség, mely
egyfelől a szenvedést és a megaláztatást,
másfelől pedig a megdicsőülést jelenti,
az Egyháznak és egyenként a tagjainak
életében is végigvonul.

ApCsel 13,3

szoktad-e tudatosítani magadban, hogy
az egyház te magad is vagy? A legtöbbet
akkor teszel az egyházadért, ha a személyes
istenkapcsolatod rendben van.

Az Isten elsősorban
nektek támasztotta szolgáját,
hogy megáldjon titeket,
s így mindegyikőtök
elforduljon a bűntől.

16. böjti nap: szombat

jézus krisztus,

a fényes
hajnalcsillag
A hajnalcsillag az első, amely feljön az
égre: utat mutat és fényeskedik. Jézus
is ilyen az életünkben, amikor sötétség
van, akkor elsőként bukkan fel, és
mutat utat nekünk a nehézségekben.
Milyen a hozzáállásod a megoldások
keresésekor? Közben Szempont-e számodra
mások lelki életének megóvása? Kihez
fordulsz tanácsért vagy segítségért? El
tudsz-e engedni problémákat, ha szükséges?

Én, Jézus, elküldtem angyalomat,
hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket:

Dávid gyökere és sarja,
a fényes hajnalcsillag.

Jel 22,16

Én vagyok

„ASSZONY, ÍME, A TE FIAD.”
„ÍME, A TE ANYÁD.”

Jn 19 ,26 -2 7

böjti vasárnap
3.
Jézus harmadik szava a kereszten

Életünk nehézségei, kereszthordozásai közepette
gyakran megfeledkezünk a körülöttünk lévő világról.
Kisebb megpróbáltatások is gyakran önzővé tudnak
tenni, csak én kezdek számítani, nekem a legnehezebb.
De biztos, hogy csak nekem nehéz? Másoknak nem?
A körülöttem lévőkre ki figyel? Mire is tanít Jézus
ebben a helyzetben? A magamról megfeledkező,
gondoskodó szeretetre, ami nemcsak gépiesen, önzően
cselekszik, hanem teljesen bele éli magát minden
ember valóságába. Jézus a kereszten függve, a
szenvedése ellenére sem magával foglalkozik, hanem
azokkal, akik körülötte vannak, akikről eddigi földi
életében Ő gondoskodott, az édesanyjával és a
szeretett, fiatal tanítvánnyal. Egymásra bízza most
őket. Az egyházi közösségünk születésének egy mély
pillanata, amikor a szívükben közel álló tagok
felismerik a kereszten függőtől kapott küldetésüket,
elkezdenek törődni egymással, megtörődnek a
szeretetben és megszületik a lelki rokonság Jézus
vére árán. Erre is tanít bennünket a kereszt, ahonnan
Jézus engem is meg akar bízni valamilyen feladattal.
Ekkor kell rádöbbennem arra, hogy van, akit nekem
kell a „házamba” fogadni. Ennek a megértéséhez
meg kell állni a kereszt alatt, éreznem kell a
valóságos árát a megváltásnak, hogy igazán
tanítvánnyá tudjak alakulni én magam is.

Törő András atya útravalója

17.

böjti nap: hétfő
jézus krisztus,

a szőlőtő
Az állattenyésztés mellett a zsidók
borászattal is foglalkoztak, ezért volt
életszerű a hasonlat: Jézus a szőlőtő, aki
életben tartja a szőlővesszőket, amelyek így
gyümölcsöket tudnak hozni. A megszólítás
arra mutat rá, hogy Jézus nélkül az életünk
munkája nem tud valódi gyümölcsöt hozni,
az Ő jelenléte szükséges hozzá.
Mit gondolsz, hatással van-e
a lelki életed a testi egészségedre?
összefügghetnek-e a lelki és testi problémák?

Aki bennem marad, s én benne,
az bő termést hoz.

Hisz nélkülem semmit sem tehettek.

Jn 15,5

Én vagyok a szőlőtő,
ti a szőlővesszők.

18.

böjti nap: kedd
jézus krisztus,

az Ige

János evangélista egy érdekes görög szót,
a Logoszt (=IGE) választja krisztusi
jelzőként, amelynek, rengeteg jelentése
van. Meglehet, hogy éppen azért választja,
mert számtalan dologra utalhat, és
Jézust is sokféleképpen lehet értelmezni.
Bármi miatt is használja azonban ezt a
kifejezést, a legfontosabb számára, hogy
az Ige, tehát Jézus ISTENNÉL VAN.
Te ki tudod-e fejezni önmagad, azt,
ami lényeges számodra? mely helyzetekben
vagy tárgyilagos? mikor voltál félreérthető?

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.

Jn 1,1-4

Minden általa lett,

nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt,
s az élet volt az emberek világossága.

19. böjti nap: szerda

jézus krisztus,

Az Ács fia
Jézust egy foglalkozással azonosítjuk.
Ez a cím arra utal, hogy ismerjük
Jézus családját, az egész közeget,
ahonnan származik: tudjuk, hogy
Ő egy közülünk. Jézus, az Isten itt
lakik a mi utcánkban.
MEgbecsülöd-e, tiszteled-e mások munkáját?
Vagy azt gondolod, csak annak van értelme,
amit te csinálsz? Törekedsz-e arra, hogy a
munkád által Istent és a közjót is szolgáld?
Szoktál-e imádkozni hivatásokért?

Azután elment a saját falujába,

Nem az ácsnak a fia?
Nem Mária az anyja,
nem Jakab, József, Simon és Júdás a testvérei?

Mt 13, 54-55

és tanította őket a zsinagógájukban,
úgy, hogy elcsodálkoztak rajta:
Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái?

20. böjti nap: csütörtök
jézus krisztus,

a falánk és
borissza,
a vámosok és
bűnösök barátja
Jézus teljesen emberi: eszik és iszik.
Nem tartózkodik az élettől, hanem
mindent megtesz, amit az emberek. A
vámosokkal és a bűnösökkel is kapcsolatba
kerül: ezzel akar rámutatni, hogy teljesen
átlagos életet él az emberek között.
téged frusztrál-e az átlagosság?

Eljött az Emberfia,

Mt 11,19

eszik és iszik, és azt mondják:
Íme, a falánk és borissza ember,
a vámosok és bűnösök barátja!

De a bölcsesség igazolást
nyer a tettei által.

21.

böjti nap: péntek
jézus krisztus,

a feltámadás
és az élet
Jézus képes arra, hogy új életet
adjon, és mindenkit feltámasszon a
halálból az örök életre. Benne van
ÉRTELME az életünknek: nem halunk
meg, hanem ÖRÖKKÉ ÉLÜNK!
milyen rövid és hosszú távú céljaid
vannak? Törekszel-e arra, hogy felismerd a
rád bízott feladatokat? Kéred-e Szentlélek
segítségét, hogy bölcsen tudj dönteni?

Jézus így folytatta:
Én vagyok a feltámadás és az élet.

Az, aki úgy él, hogy hisz bennem,
nem hal meg örökre.

Hiszed ezt?

Jn 11,25-26

Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.

22. böjti nap: szombat

jézus krisztus,

a főpap

A főpap az a személy, aki közvetít
az ember és az Isten között. JÉZUS
AZ IGAZI FŐPAP, az egyetlen és örök
főpap az Atya előtt, aki az összes
hívő embert képviseli: a ma élőket
éppúgy, mint az ezután élőket, és
mindenkiért közbenjár, mindnyájunk
ügyét képviseli az Isten előtt.

Zsid 4,14-15

MElyek azok a témák, amelyekben
biztonsággal mondod el a véleményed?
Szoktál-e közvetíteni mások között?
Ilyenkor milyen a kommunikációd?

Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van,
aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia,
legyünk állhatatosak a hitvallásban.
Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna

együtt érezni gyöngeségeinkkel,

hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan

mindenben kísértést szenvedett,
a bűntől azonban ment maradt.

„ÉLI, ÉLI LÁMMÁ SZABAKTÁNI?
ISTENEM, ISTENEM,
MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEM?”

M k 15, 34
M t 27 ,46

vasárnap
4.Jézusböjti
negyedik szava a kereszten

Jézus arámiul imádkozik. Nagyon érdekes, hogy nem
héberül, a liturgia nyelvén, hanem az anyanyelvén. Mi
is ennek az üzenete? Jézus az Atyjával beszélget a saját
anyanyelvén: ez egy bensőséges pillanat. Jézus életének
egyik fő pillanatában egy őszinte beszélgetésbe kezd az
Atyjával. Mit jelentenek ezek a szavak? Meg van bennük
a bizalom és a szenvedés. Hiszen Jézus elhagyottnak,
magányosnak érzi magát: szenved. Mégis ebben az
állapotában imádkozik és megszólítja az ő Atyját, akiben
bízik, akiről tudja, hogy gondja van rá. Jézus szavai nem
szemrehányásként hasítanak a levegőbe, sokkal inkább
bizonyosságként. Bizonyságot téve arról, hogy Isten jelen
van, létezik, a semmihez ugyanis nem kiált így az ember.
Sokan azt feltételeznénk, hogy ezzel a mondattal Jézus
hite megingott. Ez azonban nem így van, sőt! Jézus nem
távolodott el az ő Atyjától, a nehéz pillanatokat is vele
akarja megosztani egy őszinte beszélgetés közben. Mire
tanít bennünket ezzel? Nekünk is gyakran nehéz és
szenvedünk, vannak problémáink, amikkel nap mint nap
küzdünk. De pontosan ilyen helyzetekben is lehet az
Istenhez fordulni. Ne hagyjuk ki az életünk legnehezebb
pillanataiból az Istent! Ő folyamatosan velünk van és
gondja van ránk. Merjünk bizalommal lenni hozzá,
amikor minden összeszalad az életünkben, és érezzük
meg, hogy ebből a bizalomból valami nagyon új indulhat.

Németh István atya útravalója

23.

böjti nap: hétfő
jézus krisztus,

a Messiás
A Messiás az a személy, akit Isten
kiválasztott, akit kegyelemmel eltöltött,
akit felkent. Ez a megszólítás Jézusnak
arra a fontosságára mutat rá, hogy
Isten kiválasztotta Őt. Ő a megígért
és az eljövendő megváltó.
Kitartasz-e azokban a dolgokban, amelyeket
elkezdtél? Mikor és miért adtál fel utoljára
egy tevékenységet? kitartasz-e a társaid
mellett, akik számítanak rád? Vagy
folyamatosan cserélődnek, jönnek-mennek
melletted az emberek?

Lk 24,25-26

Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok
elhinni, amit a próféták jövendöltek.

Vajon nem ezeket kellett
elszenvednie a Messiásnak, hogy
bemehessen dicsőségébe?

24.

böjti nap: kedd
jézus krisztus,

a szegletkő
A szegletkő két falat a találkozásuknál
összefogó, megfelelő méretű és
megfaragott kő. Amikor Jézust így
szólítjuk az Egyház egységére mutatunk
rá, arra, hogy Krisztus eggyé
forrasztotta az egész világot, a
válaszfalakat, az ellenségeskedést
lebontotta saját testében.
Fontos-e számodra, hogy felszámold
a körülötted húzódó ellenségeskedéseket?
Konkrétan mit teszel ezért?
A határozottságban törekedsz-e a békére?

s a szegletkő maga Krisztus Jézus.
Ő tartja össze az egész épületet,
belőle nő ki az Úr szent temploma.

Ef 2,19-21

Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények,
hanem a szentek polgártársai és Isten
családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra
alapozott épület vagytok,

25.

böjti nap: szerda
jézus krisztus,

a világ
világossága
A sötétség – világosság nagyon szimbolikus
János evangélistánál. Jézus az, aki IGAZI
FÉNYT AD. Erre a krisztusi fényre van
szükségünk ahhoz, hogy meglássunk
dolgokat és ne tévedjünk el.
tévedtél-e már el az életedben?
Mi segített visszaterelni a helyes útra?
Jó tanács: amikor a gonosz a múltadra
emlékeztet, emlékeztesd őt a jövőjére!

Egy másik alkalommal

Jn 8,12

így beszélt Jézus:
Én vagyok a világ világossága.

Aki követ,
övé lesz az élet világossága.
nem jár többé sötétségben, hanem

26. böjti nap: csütörtök
jézus krisztus,

az Emberfia
Nagyon bonyolult és összetett kép,
jelentése nem teljesen tiszta: jelölheti
az egyszerű embert, utalhat Izrael egész
teljességére. Máté evangélista
előszeretettel használja, valószínűleg a
Dániel próféta könyvében szereplő
Emberfia kifejezésre utal vissza,
méghozzá arra, hogy az Emberfia
megérkezett JÉZUS SZEMÉLYÉBEN,
aki az egész URALMAT át fogja venni.
Előfordul-e, hogy különlegesebb
akarsz lenni másoknál? Miért?

Legyetek hát készen,
amelyikben nem is gondoljátok!

Mt 24,44

mert az Emberfia
abban az órában jön el,

27.

böjti nap: péntek
jézus krisztus,

az Élet kenyere
A kenyér alapvető táplálék. Amikor
Jézusra kenyérként tekintünk,
megerősödik bennünk az Ő jelenlétének
alapvető szükséglete az életünkben.
Az Eucharisztia kenyértörésében
pedig mindez, Krisztus személye kézzel
fogható lelki táplálékká válik számunkra.
Tudsz-e rendezett lenni az étkezésben?
Törekedsz-e a kiegyensúlyozott táplálkozásra
vagy mesterséges anyagokkal gyorsan letudod a
szükséges tápelemek bevitelét? történik-e hasonló
a lelki életedben, amikor a valódi, örök értékek
helyett instant pótértékekkel bombázod a lelked?

Mert az az Isten kenyere, aki

Jn 6,35

alászáll a mennyből és életet ad a világnak.
Erre így szóltak hozzá:
Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!

Én vagyok az élet kenyere
- felelte Jézus. -

Aki hozzám jön, többé nem éhezik,
s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.

28. böjti nap: szombat

jézus krisztus,

a Mester
Amikor Jézust Mesterként szólítjuk,
felfigyelünk arra, hogy mennyi mindent
tanított számunkra: Mesterként átadott
minden tudást, amely ahhoz szükséges,
hogy üdvözöljünk. A Mester megszólítás
által önmagunkat is elhelyezzük a
világban: Jézus tanítványivá válunk.
Kik azok a személyek az életedben,
akiktől tudsz tanulni, akiknek fontos
a véleménye számodra? Miért pont
ők töltik be ezt a szerepet?

Akkor odalépett hozzá egy írástudó
és azt mondta neki:

Mt 8,19

Mester, követlek téged,
bárhová mégy is.

„SZOMJAZOM!”

Jn 19 ,28

vasárnap
5.Jézusböjti
ötödik szava a kereszten

Jézus agóniájának az utolsó pillanataiban vagyunk.
Meggyötörve, összeverve, órák óta a keresztre
szegezve. Egyre jobban összeszűkül a tüdeje,
megtelik testnedvekkel, hamarosan megfullad. Kicsit
ismerős lehet az érzés, mind a fiziológiai, mind a
lelki valóságot szemlélve. Ebben a kifejezett emberi
szükségében megláthatjuk újra, amit egész földi
életútja tanúsít, hogy mennyire ismeri az ember földi
nehézségeit, szomjúságát, melyben szintén osztozni
akar a halandó sorsokkal. Ez az osztozás nem pusztán
csak az együtt szenvedési vágyat akarja kifejezni,
hanem tovább akar vezetni bennünket, éppen a
halandó sorsunk végességéből, a feltámadás adta
végtelenség felé, mely szintén a vele való közös sorsunk
lehet, ha beengedjük Őt életünk szomjazásaiba.
Mindeközben a lelki szomjúsága is megjelenik ebben
a mondatban. Szomjazza azt a választ, amit a
megtestesülés titka által az emberiség elé tárt az
Isten: mindent oda akarok adni Neked, hogy ne vesszen
el az élted, lásd, mennyire vagyok képes elmenni az
irántad való végtelen nagy szeretetemben. Még a saját
életemet is oda merem adni, hajlandó vagyok érted
szenvedni is, csak Te ne vessz el!
„Drága vagy szememben, becses vagy nekem és
szeretlek.” (Iz 43,4) Mi erre az én válaszom ma?

Törő András atya útravalója

29.

böjti nap: hétfő
jézus krisztus,

az út, az igazság,
az élet
Jézus az út, aki által el lehet jutni
az Atyához, az Istenhez. Ő maga az
igazság és Ő ad életet is. Jézus ezekkel
a szavakkal arra akar rámutatni,
hogy KIZÁRÓLAG ÁLTALA van utunk
és reményünk az élethez.
el tudod-e fogadni, amikor ISten útjai
kifürkészhetetlenek? Hiszed-e, hogy minden
a javadra válik és a te érdeked, hogy
ráhagyatkozz Krisztusra? Vagy csak akkor
vagy nyugodt, amikor minden a terv szerint
halad, minden logikus és kitapintható?

Én vagyok az út, az igazság és az élet
– válaszolta Jézus. –

csak általam.

Jn 14,6

Senki sem juthat el az Atyához,

30.

böjti nap: kedd
jézus krisztus,

az atya
egyszülötte
Ez a megszólítás nem csak arra mutat
rá, hogy Jézus az Atyától származik,
hanem arra, hogy Ő az EGYEDÜLI, aki
az Atyától származik. Mindezzel pedig
Ő válik az egyedülivé, aki által
kapcsolatba léphetünk az Istennel.
Voltak-e, vannak-E bálványok az
életedben? Hogyan vetted észre, hogy
azzá váltak és miként reagáltál?

S az Ige testté lett,

Jn 1,14

és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét,

az Atya Egyszülöttének dicsőségét,
akit kegyelem és igazság tölt be.

31.

böjti nap: szerda
jézus krisztus,

a Fölkent
A fölkenés, megkenés az a folyamat,
amikor valamely személyt Isten
szolgálatára szentelnek. Jézus esetében
ez a megszólítás nem magára a
fölkenésre utal, hanem az Istennel való
különleges kapcsolatára.
Kettéválik-e az életedben a szolgálat
és a vezetés? Tudsz-e úgy vezető szerepben
lenni, hogy közben másoknak szolgálsz?
Az alázat számodra életstílus
vagy egyszeri gesztus?

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak
lélekben és igazságban kell imádniuk.
Az asszony azt felelte rá:
Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent,

s amikor eljön, mindent tudtunkra ad.

Jn 4,23-25

De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi
imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát.
Mert az Atya ilyen imádókat akar.

32. böjti nap: csütörtök
jézus krisztus,

a Rabbi
A "rab" a héberben azt jelenti, hogy
nagy, kimagasló tudású. A szó végén az
"i" jelentheti azt is, hogy az "enyém": tehát
"AZ ÉN NAGY TUDÁSÚM." Általában
a rabbik vallási vezetők voltak, de Jézus
megszólításakor ez egyértelműen az
Ő nagyságára, jelentőségére utal.
A tudás része az érzelmi intelligencia is.
vajon tudsz-e minden helyzetben
megfelelően viselkedni, érzelmeket kifejezni?

Ez éjnek idején fölkereste Jézust,
s így szólt hozzá:

Jn 3,2

Rabbi, tudjuk, hogy Istentől
jött tanító vagy,

hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket,
amilyeneket te végbeviszel,
ha nincs vele az Isten.

33. böjti nap: péntek

jézus krisztus,

a MEgváltó
Miért volt szükségünk arra, hogy
Megváltót kapjunk? Minek a
szolgaságában voltunk, ami igényelte,
hogy megváltsanak minket? Jézus a bűn
szolgaságából váltott meg bennünket,
az emberiséget kereszthalálával
kiszabadította a bűn és a halál hatalmából.
Van-e olyan dolog az életedben, amely
megköti a lelked, és amely miatt nem tudsz
felszabadult lenni? Biztosan megéri ennek
teret adni vagy ezen aggodalmaskodni?

Ma megszületett

az Úr, Dávid városában.

Lk 2,11

a Megváltó nektek,
Krisztus,

Aranymiatyánk
Virágszombaton este
Mária Fiát kérdezte:
„Jövő héten mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Virágvasárnapján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, király leszek,
A Jeruzsálembe bémenek.”
„Hát nagyhetfőn mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, beteg leszek,
A templomba nem mehetek.”
„Hát nagykedden mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, vándorolok,
Az uccákon le- s feljárok.”
„Hát nagyszeredán mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, hamis Júdás
Engem harminc pénzért elád.”
„Hát nagycsütörtökön mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Anyám, Geccemányi kertben
Felmenek az Olajok hegyikben.”

Jézus Geccemányi kertben,
Fenn az Olajok hegyikben,
Térgyen állval imádkodzik,
Piros vérvel izzadodzik.
„Hát nagypénteken mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, egy keresztre
Fel leszek én majd feszítvel.
Te a kereszt alatt leszel,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szűz öledbe le nem tehetsz.”
„Hát nagyszombaton mit fogsz
„Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, koporsómban
Bészállok a gyászos síromba.”
„Húsvét napján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz művelni?”
„Akkor, Anyám, feltámadok,
A mennyországban uralkodok.
Húsvét után ötven napra,
Piros Pünközsd hajnalára,
Elkűdöm a Vigasztalót,
A fejérszínű Galambot.
Pünközsd után nyócvan napra,
Nagyboldogasszony napjára,
Felviszlek a mennyországba,
A mennyei boldogságba.”

ámen.

34. böjti nap: szombat

jézus krisztus,

dávid fia
Ez a megszólítás Jézus Dávid
családjából való származását
hangsúlyozza. Ez azért lényeges,
mert a próféciák szerint a Messiásnak,
a Megválónak, akit Isten kiválasztott,
Dávid házából kellett születnie.
Hogyan helyeznéd el most magad a
világban? Ki vagy? Melyek azok a pontok,
amelyek segítenek kijelölni az identitásod?
kihez, kikhez érzed, hogy tartozol?
Mit jelent számodra a család?
Van-e állandóság az életedben?

Az előtte járó s az utána tóduló tömeg

Mt 21,9

így kiáltozott:

Hozsanna Dávid fiának!
Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsanna a magasságban!

„BETELJESEDETT!”

Jn 19 ,30

böjti vasárnap
6.
Jézus hatodik szava a kereszten

Jézus működését Kánában úgy kezdi el, hogy azt
mondja: még nem jött el az ő órája. Most itt az
órája, minden beteljesedett. Mire tanít bennünket
mindez? Szeretné nekünk megmutatni azt, hogy
kicsoda is valójában Jézus Krisztus. Kánában még
nem volt itt az órája, pedig akkor is fantasztikus
csodát hajtott végre. Egész tevékenysége, tanítása
során Jézus nagyot alkotott: embereken segített
és sorsokat orvosolt. Mégse ez az ő igazi órája...
Most a kereszten teljesedik be. Jézus igazi
nagysága az, hogy értünk ment a keresztre,
az egész életét adja nekünk. Ez volt az ő igazi
órája és nagysága. Mit üzen ezzel nekünk?
Mi is rengeteg mindennel foglalkozunk. Sok
kapcsolatunk van, sok munkánk, mégis sokszor úgy
érezzük, hogy nem ez az igazi, valami még
hiányzik. Jézus azért jött, hogy az életét adja
értünk: neki ez volt a küldetése, ezzel tanít
minket, hogy nekünk is van valamilyen küldetésünk.
Mi is megtalálhatjuk az életünkben azt, hogy miért
is vagyunk, mi az igazi célunk. Keressük mi is az
életünk igazi értelmét, keressük a lehetőséget, hogy
a mi életünket milyen célra áldozhatjuk fel!

Németh István atya útravalója

35. böjti nap: nagyhétfő
jézus krisztus,

a Szent és igaz
Jézus életére, életmódjára
mutat rá ez a megszólítás. Arról
ad bizonyosságot, hogy életstílusa
mindnyájunk számára példa és cél.
Ő minden lépésében tökéletes
és tévedhetetlen volt.

ApCsel 3,14

Vajon téged milyennek lát a környezeted?
Milyen érzés lehet a társaságodban lenni?
Melyik az a szerep (barát, testvér, Szülő,
társ, dolgozó ember, keresztény ember stb.),
amelyben formálódnod kell?

Ti azonban megtagadtátok
a Szentet és Igazat,
s azt kívántátok,
hogy a gyilkost adják
nektek ajándékul.

36. böjti nap: nagykedd
jézus krisztus,

az Élet
szerzője
Jézusnak ez a megszólítása erősíti
bennünk, hogy az életünk Krisztusból
fakad. Ő az, aki minden bűn és baj
ellenére képes nekünk új életet adni
és utat mutatni, ha rábízzuk magunkat.
Alapvetően elégedett vagy-e az életeddel?
A helyeden vagy-e? Milyen helyzetekben
voltál már irigy? hogyan kezelted ezt?
Milyen tanácsod adnál most magadnak?

Az élet szerzőjét pedig megöltétek,

Ennek mi tanúi vagyunk.

ApCsel 3,15

de Isten feltámasztotta
őt a halálból.

37. böjti nap: nagyszerda
jézus krisztus,

az ÉLő Kő
A kő alapvetően az élettelenséget
jelöli, a Mindenható azonban arra
is képes, hogy a követ elevenné,
termékennyé tegye. Amikor
Jézust élő kőnek nevezzük, akkor
rámutatunk a hatalmára, amely képes
arra, hogy a kő élettelen keménységét
életteli megtartó erővé formálja.
Ismered a játékot: kő-papír-olló? Ebben a
helyzetben a kő egyszerre hozhat sikert és
bukást. Te mikor formáltál utoljára egy
akadályt lehetőséggé?

1Pét 2,4

Őhozzá járultatok,
az élő kőhöz, amelyet
– bár az emberek elvetettek –

Isten kiválasztott és megbecsült.

38. böjti nap: nagycsütörtök
jézus krisztus,

az úr
Az Úr egy klasszikus megjelölése
az Ószövetségben az Istennek.
Amikor Jézust Úrnak nevezzük,
akkor az istenségére utalunk.
Biztosan mindig jó értelemben vagy
ura a helyzetnek? NEm szoktad-e túlbecsülni
a szereped? Előfordult-e már, hogy
visszaéltél dolgokkal? PL.: kihasználtad mások
helyzetét, hogy te jobb színben tűnj fel?
Jó tanács: Ahelyett, hogy mások felett
uralkodsz, tanulj meg uralkodni magadon!

Ezért aki méltatlanul
eszi a kenyeret

az Úr teste és vére
ellen vét.

1Kor 11,27

vagy issza az Úr kelyhét,

39. böjti nap: nagypéntek
jézus krisztus,

a halottak
elsőszülötte
Ez a megszólítás a feltámadás reményére
mutat rá. Arra, hogy életünknek csak a
feltámadásban való hit ad értelmet,
amelynek alapja és biztosítéka maga
Jézus Krisztus feltámadása.
Hagytad-e már, hogy eluralkodjon
rajtad a pánik, a rosszkedv, a depresszió,
a kilátástalanság? mi lendített tovább?
Kérted-e Istent, hogy mutasson kiutat?

Jel 1,5-6

és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól,

a halottak elsőszülöttétől és
a föld királyainak fejedelmétől!

Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől,
s Atyjának, az Istennek országává
és papjaivá tett bennünket.

Övé a dicsőség és a hatalom
örökkön-örökké! Ámen.

40. böjti nap: nagyszombat

?
te hogyan
szólítanád
most

Krisztust?

„ATYÁM, KEZEDBE
AJÁNLOM LELKEMET!”

Lk 23 ,46

Jézus hetedik szava a kereszten

Jézus a kereszten imádkozik. A 30-31. zsoltár
szavait idézi, annak a zsoltárnak a sorait, ami a
szorongatás, a nehézségek között lévő ember
gondolatait tükrözi vissza. Vajon miért fontos ez
Jézusnak a kereszten? Miért akar imádkozni?
Jézus egész élete egy imádság volt, ugyanis
folyamatosan az Atya akaratát teljesítette itt a
földön, és ez nem lehet másképpen az egyik
legfontosabb pillanatában sem. Jézus
folyamatosan, megállás nélkül imádkozik. Milyen
Jézus imája? Őszinte. Nehézségek között van Ő
is, nagyon szenved és szorongatást él meg. Közben
mindezt elmondja az Atyjának és bízik benne,
kéri az Ő segítségét. Minden egyes nehézségben
az Istenre akar támaszkodni. Mire tanít
bennünket ezzel Jézus? Arra, hogy a mi
imádságaink is legyenek őszinték. Merjük bátran
elmondani az Istennek, hogy mit érzünk és mi van
valójában bennünk. Forduljunk az Istenhez
minden egyes kérdésünkkel. Emellett pedig
érdemes azon is elgondolkodni, hogyan válhat az
én életem is imádsággá: hogyan tudom
megvalósítani azt, hogy az Isten akaratát
teljesítsem minden egyes pillanatban?

Németh István atya útravalója

Feltámadt Krisztus!
Valóban feltámadt.
Gyermekfejjel gondolkodva egy dolog
zavart Húsvét ünnepén. Az, hogy Jézus a
feltámadása után miért nem ment el
Pilátushoz, a Főtanácshoz, meg az Őt
kivégzőkhöz, hogy megmutassa magát nekik.
„Itt vagyok! Élek! Én győztem!” Átélhette
volna a győzelem sikerélményét. – Nem
ment el hozzájuk! Inkább azokhoz ment,
azoknak jelent meg, akik szomorkodtak
halálán, akik sajnálták, akik szerették.
Most felnőtt fejjel már tudom, hogy azért
nem ment el az Őt elítélőkhöz, a halálát
okozókhoz, mert őket is szerette, még őket
sem akarta legyőzni, megalázni. „Az Ő
útjai nem a mi útjaink”, az Ő szeretete nem
olyan, mint a miénk. Nem akkor szeret, ha
nem bántjuk Őt. Nem azért szeret, mert jók
vagyunk, hanem hogy jók legyünk! Ő nem tud
mást, csak szeretni! Szeretete nem kötődik
feltételekhez, nem függ attól, hogyan
bánnak vele, hogy elfogadják, követik,
vagy éppen elítélik, kivégzik.

A kereszt Jézus igazi, áldozatos „minden
értelmet meghaladó szeretete” (Ef 3,19),
mert csak ez a szeretet, és ez „soha el nem
múlik” (1Kor 13,8). Erre a szeretetre volt
az Atya válasza, hogy feltámasztotta
Őt a halottak közül.
Jézus legyőzte a halált, és megtörte a bűn
hatalmát. Bennünk is! Bennünket is újjá
teremt! Az életünkön látszik, hiszünk-e a
feltámadásban! Jézus nem visszajött, hanem
előre ment! Benne beteljesedett az ember
sorsa, melyet Isten öröktől fogva szánt
nekünk. Jézus feltámadásából következik
a mi feltámadásunk valósága.
A Kárpátaljai nagy árvíz idején egy idős
ember, a házának romjain állva mondta:
„Az egész életem munkája veszett el.
Veszteséget, kárt szenvedni nagyon nehéz,
de ha a veszteség nyomán feltámad a lélek,
nem csináltunk rossz cserét.” – Ebben az
emberben ott van a feltámadás valósága.
Az élő Krisztusról tanúságot tevő, szép
életünk legyen elgondolkodtató mások
számára, és döbbenjen rá a világ, hogy
Jézus Krisztus „a feltámadás és az élet”!

Palánki Ferenc püspök atya
útravalója húsvét ünnepén

Jegyzeteim

Jegyzeteim

„EZÉRT ISTEN FELMAGASZTALTA, ÉS OLYAN
NEVET ADOTT NEKI, AMELY FÖLÖTTE VAN
MINDEN NÉVNEK, HOGY JÉZUS NEVÉRE
HAJOLJON MEG MINDEN TÉRD A MENNYBEN,
A FÖLDÖN, ÉS AZ ALVILÁGBAN, S MINDEN
NYELV HIRDESSE AZ ATYAISTEN
DICSŐSÉGÉRE, HOGY JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR.”

Fil 2,9-11

EZÉRT ISTEN FELMAGASZTALTA, ÉS OLYAN
NEVET ADOTT NEKI, AMELY FÖLÖTTE VAN
MINDEN NÉVNEK, HOGY JÉZUS NEVÉRE
HAJOLJON MEG MINDEN TÉRD A MENNYBEN,
A FÖLDÖN, ÉS AZ ALVILÁGBAN, S MINDEN
NYELV HIRDESSE AZ ATYAISTEN
DICSŐSÉGÉRE, HOGY JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR.

Fil 2,9-11

