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A föltámadt és mennybe ment Krisztus élete nem 

tartozik a biológiai és a szellemi történések világá-

hoz. Krisztus a föltámadása által nem földi életé-

be tért vissza, hanem a végérvényes életre támadt 

fel, az örökkévalóságban, amely szeretetből fakad.

Számunkra a legjobban a litur-
giai adottságok tudják leírni 
a leírhatatlant. A liturgia az a 

mód, ahol számunkra a föltámadt 
és mennybe ment Krisztus meg-
érinthető és felismerhető. Ígérete 
szerint velünk van életünknek út-
ján, és ereje van ahhoz, hogy a sze-
münket megnyissa a látásra.

Krisztus föltámadása után az 
apostolok azzal a Jézussal talál-
koztak, aki bebizonyította, hogy 
benne a szeretet hatalma mesz-
sze felülmúlja a halál hatalmát. 
Mert az igazi szeretet természete 
az, hogy végtelen, romolhatatlan, s 
az örökkévalóra vágyódik. Viszont 
az ember a szeretet utánzatával a 
magányba és annak pusztító ha-
talmába süllyed el. 

A bűn lényege az, hogy az em-
ber nem ismeri fel, hogy nem akar-
ja felismerni az ő határait. Teljesen 
magának, magából, és öntörvé-
nyűen akar élni, éppen ez által tel-

jesen kiszolgáltatja magát a halál-
nak. Az embernek rá kell döbben-
nie arra, hogy egyedül nincs ma-
radása. Éppen ezért arra kell töre-
kednie, hogy valaki máshoz, má-
sokhoz tartozzon.

Úgy gondolja, hogy egyik lehe-
tősége erre, hogy a gyermekeiben 
él tovább. De az ember elég ha-
mar ráeszmél arra, hogy gyerme-
keiben nem ő maga él tovább. Az-
tán a hírnév eszméjéhez menekül. 
Úgy gondolja, hogy legalább a mű-
vein keresztül megmarad belőle 
valami, de ami így marad, az való-
jában nem ő maga, nem az „Én”-je, 
hanem esetleg csak annak árnyé-
ka. A magunk teremtette halhatat-
lanság eleve bukásra, pusztulás-
ra van ítélve.

Az ember lehetetlen állapotán 
csak egyvalaki segíthet, mégpe-
dig az, aki örökké van. Olyasvala-
ki, aki nem keletkezik, mert ami 
keletkezik, az elmúlik. Aki örökké 

van, az minden keletkezés és el-
múlás közepette és ellenére min-
dig megmarad.

Aki örökké van, az nem más, 
mint maga az élő Isten. Én pedig 
az ő gondolata vagyok. Isten az én 
életemnek a forrása. 

A szeretet minden esetben va-
lamilyen halhatatlanságot teremt. 
Isten szentháromságos szeretete 
alapozza meg a halhatatlanságot. 
Krisztus mindenkit szeretett, ha 
nem így lenne, akkor valóban a ha-
lálé, a pokolé lenne az utolsó szó.

A pokol nem más, mint a felold-
hatatlan magány, a visszautasított 
szeretet. Nem valamilyen hely-
meghatározás, hanem az emberi 

természet mélységes szakadéka. 
A pokol lényege az, hogy az ember 
nem akar semmit sem elfogadni, 
semmire sem rászorulni, egészen 
a saját lábán akar megállni, önma-
gával megelégedve, teljesen öntör-
vényű akar lenni. A pokol a „csak 
önmagam akarok lenni” állapota.

A menny jellemzője, hogy kizá-
rólag csak ajándékba lehet meg-
kapni. A mennyország lényege, 
hogy nem mi hoztuk létre, és nem 
is tudjuk megalkotni. A pokol vi-
szont annak magánya, aki vissza-
utasítja a „koldus-létet”.

A menny akkor valósul meg, 
amikor az ember egyesül Isten-
nel. Ez az egyesülés Isten és em-

ber között végérvényesen akkor 
jött létre, amikor Krisztus az evi-
lági életből a halálon keresztül át-
lépett az új életbe. Tehát Krisztus 
által a jövő biztos, a jelen pedig bi-
zonytalan. 

Egyedül Krisztus önátadó sze-
retete alapozza meg a jövőt, de a jö-
vő életünk milyensége a bennünk 
lévő szeretet milyenségétől függ.

Az egyes embernek a halhatat-
lanságba vetett reménye és az em-
beriség lehetősége az örökkévaló-
ságra nem más, mint maga Krisz-
tus. Krisztus „ajtó” Isten és ember 
között, ő a „közvetítő”.
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A jövő biztos, a jelen bizonytalan

Kedden Kissomlyó-búcsú lesz a ferences templom szabadtéri oltáránál

Felelősség Istennel, hazával, embertárssal szemben
A kötelességteljesítés olyan ér-

ték, amelyet sajnos, mai társadal-
munkban, nem vesznek komolyan. 
Mert aki teljesíti kötelességét, csu-
pán azt teszi meg, amit elvár tő-
le az Isten, a haza, a társadalom, 
a családja. 

Miért vagyunk a világban? 
Azért, hogy a Jóistent megismer-
jük, őt szeressük és embertársa-
inkban szolgáljuk. Ez nem egy Is-
ten felé gyakorolt kegy az ember 
részéről, hanem kötelesség. Azért 
vagyunk a világban, hogy megte-
gyük azt, amit elvár tőlünk a ha-
za. Mindenki két hazának a polgá-
ra: az éginek, ahol az Úr a világ te-
remtője, az ő törvényei alapján mű-
ködnek a csillagok, és az ember 
is lelkiismeretén keresztül. Amíg 
az égi hazába kerülünk, a Jóisten 
a maga végtelen bölcsességével 
mindannyiunknak kiszabott egy 
földi hazát. Egy szülőföldet, ame-
lyik iránt kötelességünk van. 

A legnagyobb hazafi Jézus volt, 
hiszen először az evangéliumot 
a zsidóknak hirdette. Amikor az 
első keresztények látták, hogy a 

zsidók nem fogadták el Krisztus 
evangéliumát és őt magát, mint 
Messiást, akkor a pogányok felé is 
fordultak. Ennek az odafordulás-
nak az egyik nagy bajnoka Szent 
Pál, aki az efezusi közösséghez 
irányított szavaiban foglalja össze 
a kötelességteljesítést: „nem tu-
dom, hogy mi vár rám, csak annyit 
tudok, hogy Krisztus evangéliu-
máért bilincs, üldöztetés és börtön 
vár.” Ő mondja, aki annak idején 
üldözte a keresztényeket, és taj-
tékzó szájjal azon munkálkodott, 
hogy megakadályozza Krisztus 
evangéliumának hirdetését. Szent 
Pál akkor még nem tudta, a törté-
nelem orgonáján a Jóisten játszik.

Kedves testvérem, amikor úgy 
gondolod, hogy Isten nem vála-
szol a te imádságaidra, vagy nem 
úgy teljesülnek terveid, ahogyan 
elképzelted, hogy Isten áthúz-
za szándékodat, tudjad, azért te-
szi, mert számodra valami job-
bat, szebbet és gyümölcsözőbbet 
készít. A Jóisten soha nem húzza 
át az ember örök üdvösség szem-
pontjából jó terveit. Mert nem sza-

bad megfeledkeznünk a szerzete-
sek kérdéséről: Mi ez az örökkéva-
lósághoz képest? Ha így gondolko-
dom, rögtön itthon érzem magam 
szülőföldemen, rögtön tudom, mi 
a kötelességem. Amikor a pátriám 
hív, rögtön felismerem a lehetősé-
geket, amiket ez a megszentelt föld 
kínál fel, és már nem gondolkodom 
azon, hogy elhagyva ezt az áldott 
földet, ahol születtem, máshol ke-
ressek boldogulást. 

Elnézem templomainkban a 
szürkülő fejeket. Ez nem jelen-
ti azt, hogy a lelkipásztor elke-
seredik, mert az idősebb generá-
ció jár szinte kizárólag templom-
ba, de elgondolkodik azon, miért 
csak az őszülő fejűek Krisztus-hí-
vők. Azért, mert a középgeneráció 
nincs itthon. Más hazákban, más 
házakban szolgálnak azért, hogy 
megteremtsék a viszonylagos ké-
nyelmet és anyagi biztonságot.

Ha valakinek igazi hite és köte-
lességtudata van, felismeri azokat 
a lehetőségeket, amelyeket a Jóis-
ten élte során felkínál, és ott boldo-
gul, azon a helyen, amelyet az Is-

ten kijelölt számára. Ehhez azon-
ban szükséges a család, mert a fe-
lelősséget a családban tanuljk meg 
elsősorban. Az otthoni hét év igen-
is fontos, a gyermek azt látja, hogy 
a szülei szeretik egymást, tudnak 
áldozatot hozni, az első vesze-
kedésnél nem pakolnak össze és 
válnak szét, hogy megélik együtt a 
40–50 év házasságot. Ez egyre rit-
kább, mert kevés a kötelességtu-
dás, és sok az önzés. Túl sokat lá-
tunk magunk körül, és nem fogad-
juk meg Szent Pál szavait, hogy az 
evangéliumot és az életet is köny-
nyek és örömök között, alázattal 
kell megélni. 

Kedves testvéreim, a legnegatí-
vabb történelmi személyiségektől 
is lehet valamit tanulni. Ilyen Na-
póleon, aki nem volt az egyház ba-
rátja, az Istennel sem volt beszé-
lő viszonyban, de voltak szólás-
mondásai, melyek ma is megáll-
ják a helyüket. Az egyik ilyen: ha 
azt akarod, hogy valami jól mű-
ködjön, csináld meg magad, ha vi-
szont nem akarod, hogy működjön, 
hozz létre egy bizottságot. Ha tehát 

azt akarom, hogy Istennel és em-
bertársaimmal való kapcsolatom-
ban jól legyek, minden képessé-
gemre, szívemre, eszemre szük-
ség van. Ha nem akarom, akkor 
kifogásokat keresek és másra há-
rítok. Így van ez az első bűn óta, 
Ádám az asszonyra, Éva a kígyóra 
hárította a felelősséget. Vigyék ha-
za ezt a gondolatot: két alkalom-
mal az életben egyedül vagyok, 
mikor születek, és amikor szembe 
kell néznem a halállal. Ez azt je-
lenti, hogy az ember, akit a Jóisten 
az életbe hív, és gondviselő szere-
tetével egy életen keresztül körül-
vesz, a végén, a nagy elszámolás-
kor nem bújhat sem kormányha-
tározatok, sem egyházi törvények 
mögé, hanem ő lesz és az Isten. 
Ahhoz, hogy a számadás eredmé-
nyes legyen, vegyük komolyan Is-
ten, szülőföldünk és embertársa-
ink iránti kötelességeinket. És er-
re Isten azt válaszolja: jól van, de-
rék és hűséges szolga, menj be 
Urad örömébe. 
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Kissomlyó-búcsú Szárhegyen

Május 22-én, pünkösd keddjén tartják a szárhegyi ferences 
templomnál a pünkösdkeddi búcsút, vagy ahogyan a Gyergyói-
medencében nevezik, a Kissomlyó-búcsút. A búcsús szentmise dél-
előtt 11 órakor kezdődik, melyre a szárhegyi ferencesek szeretettel 
várnak minden egyes hívő, zarándoklelket, hogy közösen adjanak há-
lát a csíksomlyói búcsú és a pünkösdi kegyelmekért
A 17 órás Szent Antal nagykilencedi szentmise is meg lesz tartva a 
szárhegyi ferences templomban, amely elmélkedési témája: Hogyan 
marad köztünk Jézus.




