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Milyennek kell lenni Jézus tanítványának? – Ferenc 

pápa Szent Cirill és Metód liturgikus emléknapján Európa 

társvédőszentjeinek alakjából indult ki. Az Apostolok Csele-

kedeteiből vett első olvasmányt (ApCsel 13,46-49) kom-

mentálva hangsúlyozta, hogy a keresztény „küldött”. Az Úr 

elküldi tanítványait, és azt kéri tőlük, hogy haladjanak tovább 

mindig az úton. Ez azt jelenti, hogy a keresztény az Úr olyan 

tanítványa, aki mindig folytatja útját. 

Nem lehet elképzelni egy egyhelyben álló keresztényt: 

a keresztény, aki tétlenül áll, önazonosságában beteg keresz-

tény, valami rendellenesség van identitásában. A keresztény 

olyan tanítvány, aki mindig halad előre. Az Úr azt mondja: 

„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliu-

mot.” Menjetek, haladjatok előre! Íme, a keresztény önazo-

nosság első magatartásformája: mindig haladjunk előre, akkor 

is, ha nehézségekkel találkozunk, jussunk túl a nehézségeken. 

Ez történt Pállal a pizídiai Antióchiában, ahol nehézsé-

gei voltak a zsidó közösséggel, ezért a pogányokhoz fordult, 

és őket küldte előre. Jézus arra buzdít, hogy menjük ki az út-
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kereszteződésekre, és hívjunk meg mindenkit, jókat és rosszakat egyaránt. Igen, a rosszakat is! 

Mindenkit! A keresztény tehát halad előre, és ha nehézségekkel találkozik, akkor is tovább megy, 

hogy hirdesse: Isten országa közel van. 

A keresztény identitás második aspektusa az, hogy a keresztény mindig bárány marad. A 

keresztény bárány, és meg kell őriznie ezt az önazonosságát. Az Úr úgy küld el bennünket, mint 

bárányokat a farkasok közé. De valaki azt javasolhatná, hogy erővel lépjünk fel ellenük. Gondol-

junk Dávidra, amikor a filiszteusokkal kellett megküzdenie: fel akarták öltöztetni Saul minden 

harci fegyverzetével, olyannyira, hogy mozdulni sem bírt. Ekkor már nem volt önmaga, nem volt 

az alázatos, az egyszerű Dávid. Végül fogta parittyáját és megnyerte a harcot. 

Legyünk bárányok, ne váljunk farkasokká. Néha a kísértés arra késztet, hogy ezt gondol-

juk: „ezek a farkasok ravaszok, és én ravaszabb leszek náluk” – mondta a pápa, majd ismét hang-

súlyozta: „Legyünk bárányok. Ne buták, de bárányok. Keresztény leleményességgel, de mindig 

bárányok. Mert ha te bárány vagy, Ő megvéd téged. De ha te erősnek érzed magad, mint a farka-

sok, Ő nem véd meg téged, magadra hagy, és a farkasok elevenen megesznek, mint egy bárányt”. 

Az önazonosság harmadik szempontja a keresztény stílus, ami nem más, mint az öröm ki-

fejezése. A keresztények olyan személyek, akik örvendeznek, mert ismerik az Urat, és elviszik a 

többiekhez. Nem lehet keresztényként öröm nélkül előrehaladni, nem lehet bárányként örömte-

lenül előremenni. A problémákban, a nehézségekben, saját tévedéseinkben és vétkeinkben is je-

len van Jézus öröme, mert Jézus mindig megbocsát és segít. Az evangéliumot tehát ezeknek a bá-

rányoknak kell örömmel tovább vinniük, akiket az Úr küldött el. 

Nem tesznek jót sem az Úrnak, sem az egyháznak azok a keresztények, akik sopánkodó 

„adagio tempóban” élnek, mindig mindenért panaszkodnak, mindig szomorúak. Ez nem a tanít-

vány stílusa. Szent Ágoston ezt mondja a keresztényeknek: „Menj előre és énekelj!” 

Örömmel élni: ez a keresztény ember stílusa. Hirdessük az evangéliumot örömmel. És az 

Úr mindent megtesz. A túlzott szomorúság, a keserűség azonban oda vezet el, hogy úgymond 

Krisztus nélküli kereszténységet élünk: a kereszt kiüresíti a keresztényeket, akik a sírbolt előtt 

könnyeket hullatnak, mint Mária Magdolna, anélkül az öröm nélkül, hogy rátaláltak volna a fel-

támadt Krisztusra. 

Szent Cirill és Metód, a két keresztény tanítvány ünnepén az egyház a keresztény önazo-

nosságról elmélkedik. A keresztény olyan férfi vagy nő, aki mindig előrehalad, túljut a nehézsé-

geken. 
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A pápa a következő fohásszal zárta homíliáját: „A két szent fivér, Európa társvédőszentjei 

közbenjárására az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy olyan keresztényekként élhessünk, 

akik bárányként, örömmel haladnak előre.” 
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 23-án vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk. 

 Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda  nyílt napokat tart: 2014. február 25. és 26. 7.55-12.00 

óra között, a foglalkozások időpontjai: 2014. február 8., 22., március 1., 8., 22., és 29. szombaton-

ként 9-10 óra között; A BEIRATKOZÁS: 2014. március 29. az iskolában! 

 A 2012. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával magunk rendelkezünk,   egyiket egyhá-

zunknak, másikat civil társadalmi szervezetnek adhatjuk.  A Magyar Katolikus Egyház techni-

kai száma: 0011  Adónk másik 1%-val támogathatjuk egyházközségünk területén működő   in-

tézményeket: pl. a Jézus Szíve Idősek Otthonát vagy a Szent Erzsébet   Katolikus Általános Isko-

lát és Óvodát.  Kedvezményezett adószáma és neve:   19049656-1-03- Jézus Szíve Társasága Ala-

pítvány ; 18661019-1-13- Szent Erzsébet Alapítvány ! 

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 

tel:19049656-1-03
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8.3 A győzelem elérésének eszköze 
Ha tiszta szívvel akarjuk Krisztust követni és ha környezetünkben hatással akarunk lenni a körü-

löttünk élő emberekre, akkor a természetes és a természetfeletti erények egész sorát kell, hogy 

gyakoroljuk. Ezeknek kegyelmen kell nyugodniuk, melyekre teljes biztonsággal számíthatunk, ha 

minden tőlünk telhetőt megtesszük és hogyha Istent alázatosan kérjük. 

Az egyik erény, mely ebben a segítségünkre lesz a tisztaság elérésében, az a szorgalom, azaz az 

állandó és kemény munka, ugyanis a leggyakrabban a tisztaság körül felmerülő problémákkal 

összefüggésben van a tétlenség és a lustaság is.  

Mindemellett szükségünk van bátorságra és lelkierőre is, ha el akarjuk kerülni a kísértést anélkül, 

hogy csapdába esnénk azt gondolva, hogy az nem árt, vagy alábecsülnénk a veszélyt azzal a ha-

mis mentséggel, hogy már elég idősek és gyakorlottak vagyunk. Teljes őszinteségre is szüksé-

günk van még, mely a teljes igazság világos kimondására késztet bennünket. Vegyük komolyan 

azt a figyelmeztetést, hogy az ördög megkötheti a nyelvünket11, és megpróbál becsapni minket 

úgy, hogy igyekszik elbagatellizálni a bűnnek vagy a kísértésnek a súlyos voltát, vagy eltúlozza 

azokat, hogy kísértésbe essünk, és ugyanakkor szégyelljük megemlíteni a bűneinket a gyónta-

tónak. Az őszinteség szükséges a győzelemhez, mert nélküle nem kapjuk meg a nélkülözhetetlen 

kegyelmi támogatást. 

Minden eszköz hiábavaló lenne, ha nem lennénk nyíltak az Urunkkal az imában és az Oltári-

szentségben. Ott mindig megtaláljuk a szükséges segítséget, az erőt, mely a gyengeségünket 

megerősíti, a szeretetet, mely betölti a szívünket, mely az örökkévalóságra van teremtve és min-

dig elégedetlen marad, mert kevés az, amit e világ adni tud. Gyónásban megtisztul a lelkiismere-

tünk, megkapjuk a szentség különös kegyelmét, hogy győzni tudjunk ebben a sajátos küzdelem-

ben, sőt akár egy olyanban is, amelyben korábban vereséget szenvedtünk már, és általános meg-

erősítést is kapunk az igazi lelki vezetésben.  

Ha meg szeretnénk érteni Krisztus szeretetét, ahogy az apostolok, az első keresztények és az ösz-

szes szentek értették, kell, hogy megéljük a szent tisztaság erényét; ha ezt nem tesszük, akkor a 

földhözragadtak leszünk, és semmit nem fogunk megérteni. 

Máriához fordulunk, Mater Pulchrae Dilectionis12, a Tisztaság Szent Anyjához, mert ő a keresz-

tény lelkében finomságot tud teremteni és gyermeki gyengédséget is ad, mely képessé teszi en-

nek az erénynek a fejlődését, meg tud erősíteni a tisztaság erényének állhatatos megtartásában, 

ha szeretettel és bizalommal hozzá fordulunk. 


