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ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 

Sir 35,15b-17.20-22a: A mai olvasmány szövegösszefüggésében az igaz és hamis 

áldozatról van szó. Csak az igaz ember mutathat be Istennek igaz áldozatot. Ez nem 

az adományon múlik, hanem az emberen, az ő őszinte Isten felé fordulásán és a 

készségen, hogy segít bajbajutott embertársán.  

2Tim 4,6-8. 16-18: A szentlecke Szt. Pál utolsó leveléből való, amelyet Rómából 

ír kedves tanítványának, Timóteusnak. Már súlyos bilincsek között, börtönben síny-

lődik. Tanítványai és munkatársai mind elhagyták. Tudatában van közeli halálának. 

Vértanúsága előtt még egyszer szeretne találkozni vele és Márkkal. Szeretne 

szívükre kötni sok mindent. Végrendeleteként írja ezt a levelet.  

Szt. Pál figyelmeztetése nekünk is szól: krisztusi küldetésünknek eleget tenni a 

vallásosság erénye nélkül nem tudunk. 

Lk 18,9-14: Látszólag imádkozik a farizeus. Valójában, amint Szent Lukács egy 

apró megjegyzése érzékelteti, „önmagában”, önmagához szól: imádság címén 

önmagában tetszelegve kérkedik saját kiválóságával. Jól ismerjük azt az 

emberfajtát, akinek minden második mondata az „én” szóval kezdődik: mintha csak 

ő lenne fontos a világon, egyedül ő csinálna mindent jól, tőle függne minden. Jézus 

arra mutat rá, hogy ez a magatartás kizárja az Istennel találkozás, az imádság 

lehetőségét. 

Az imádság első mozdulatára a szentmise ismert mondata figyelmeztet: „Emeljük 

föl szívünket!” Csak az kezd el imádkozni, aki fölemeli szívét, aki képes feladni 

saját szempontjait, kilépni büszkeségeinek, indulatainak szűkös köréből. Enélkül 

magunkban motyogás lesz az imádságunk. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 18,9-14) 

Abban az időben: 

Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig 

megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: 

„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. 

A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy 

nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a 

vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.« 



A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a 

mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.« 

Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert 

mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt 

felmagasztalják.” - Ezek az evangélium igéi. 

FARIZEUS VAGY VÁMOS? - Martos Levente 

Mi van tehát a farizeus szívében? Sorolja tetteit, amelyek jók, finom és igényes 

vallásosság jelei. Mind a böjt, mind a tized tekintetében meghaladják a Tóra 

előírását. A farizeus tehát többet tesz, mint ami kötelező. De sajnos még ennél is 

előbb jut eszébe, innen indul és ide tér vissza, hogy „nem olyan, mint a többi 

ember”, „mint ez a vámos is”. Ha nem tudná, hogy jobb a többieknél, át sem élné, 

mennyire jó.  

És a vámos? A vámos nem hálát ad, csak könyörög, valójában 

az életéért, hogy Isten el ne törölje őt a bűnei miatt. Róla, a 

tetteiről, mindennapjairól nem tudunk meg semmit. Kortársai 

tudhatják, hogy vámszedőként együttműködik a rómaiakkal, 
hogy vastagon fog a ceruzája, talán az erőszaktól sem riad vissza. 

Rajta csak Isten segíthet, meg a templom félhomálya. Az imádság, amelyben 

elrejtőzik Isten arcredőibe, hogy ne bántsák az emberek, amíg meg nem gyógyul, 

amíg előttünk is meg nem igazul. Olyan imádság, amely minden látszat ellenére 

Isten közelébe viszi ezt a távolban álldogálót. 

Az igazi ima segít, hogy Isten nagysága, szépsége és jósága elől el ne zárkózzunk. 

Hogy gyengeségeink és bűneink ne kiszorítsák, inkább beengedjék szívünkbe 

Istent, az életet. 

ALÁZAT - Benyik György 

Dag Hammarskjöld az Egyesült Nemzetek Szervezetének második főtitkára, akit 

1961-ben a kongói béketárgyalásokra repülve érte a végzetes 

zuhanás, naplójában ezt írta az alázatról: „Az alázat éppúgy 

ellentéte a megalázkodásnak, mint a fölénynek. Aki alázatos, az 

nem hasonlítja össze magát semmivel. Biztos önmaga valóságában, 

ezért sem jobb vagy rosszabb, sem nagyobb vagy kisebb, mint 

bármi más a mindenségben. Egyszerűen van. Semmiség - mégis 

egy mindennel.” 

Ha utánanézünk ennek a szónak az Ószövetségben, akkor azt találjuk, hogy csak az 

Istennel szemben tartották helyes magatartásnak. Az igazi egyéniség, az igazi férfi 

nem alázatos, hanem öntudatos. A kutyát is azért vetették meg, mert alázatos 

hűségben ragaszkodik gazdájához. Csak az Istennel szemben tartották meg-

engedhetőnek és követendőnek ezt a magatartást. A héber „anavah” szó egyaránt 



jelent megalázottat és szegényt. Magyarra fordítva „alakoskodó” vagy 

„alázatoskodó”, és alapvetően negatív jelentésű. 

Az „alázat” az Újszövetségben mintegy 300-szor fordul elő, és mindig pozitív 

értelemben. Az alázat igaz önismeretből fakad, míg ellentéte, a gőg, abból ered, 

hogy az ember önmagát is helytelenül ismeri. Az alázat erényével szokás mérni a 

tökéletességet. 

UCTUOSISSIMI EVENTUS - XII. Piusz pápa enciklikája (1956) 

a magyar nép békéjéért és szabadságáért folyó nyilvános imákról 

Róma, 1956. október 28. (Több nyilvános kiállása, megszólalása mellett.) 

Azok az igen gyászos események, melyek Kelet-Európa népeit 

sújtják, különösen pedig a számunkra oly kedves Magyarországot, 

amely most egy borzalmas öldöklés vérében fekszik, mélyen 

megrázzák atyai lelkünket. De nemcsak a mienket, hanem 

bizonyára mindazokét, akik számára drága értéket jelentenek a 

civilizáció jogai, az emberi méltóság és szabadság, amely kijár 

egyénnek és nemzetnek egyaránt. Apostoli hivatalunkból fakadó 
tudat ösztönöz bennünket ezért arra, hogy sürgető felhívással 

forduljunk hozzátok, Tisztelendő Testvérek, és a rátok bízott nyájhoz, hogy testvéri 

szeretettől csatlakozzatok hozzánk, könyörögjünk az Istenhez, esdjük ki Tőle, 

Akinek kezében van a népek sorsa és vezetőinek nemcsak hatalma, hanem élete is, 

– hogy legyen vége a hatalmas vérontásnak és ragyogjon fel végre az igazi béke, 

amely igazságon, szereteten és igazi szabadságon alapszik. 

Legyen végre világos mindenki előtt, hogy ha a nép rendje egyszer felborul, azt 

nem lehet visszaállítani sem a halálosztó fegyverek erejével, sem a polgárokra 
alkalmazott erőszakkal, mert az ő legbelsőbb érzéseiket nem lehet elfojtani, sem 

pedig csalárd elméletekkel, amelyek megrontják a lelket, megsértik az Egyház, a 

polgári és a keresztény lelkiismeret törvényeit. Az igazi szabadság iránti sóvárgást 

sohasem lehet külső erőszakkal elfojtani. 

Rendkívül komoly körülmények között, melyek a keresztény nyáj egy részét 

annyira sújtják, kedves emlékek jutnak eszünkbe. Midőn 20 évvel ezelőtt elődünk 

XI. Piusz legátusaként Budapestre mentünk, hogy részt vegyünk az Eucharisztikus 

világkongresszuson, melyet akkor ott tartottak meg, nagy örömmel és 

vigasztalással láttuk, hogy a szeretett magyar katolikusok mily nagy áhítattal és 

mély tisztelettel követik a legméltóságosabb Oltáriszentséget, midőn azt a város 

utcáin körmenetben vitték. Biztosak vagyunk abban, hogy ugyanaz a hit, az isteni 

Megváltó ugyanilyen szeretete lángol fel ismét ennek a népnek a lelkében, annak 

ellenére, hogy azok, akik az istentelen kommunizmust rájuk erőszakolták, minden 

eszközzel arra törekedtek, hogy kitöröljék lelkükből atyáik vallását. 



Ezért szilárdan hiszünk abban, hogy ez az igen nemes nép, még ebben a szörnyű 

felfordulásban is, melynek közepén találta magát, imával fordul az Istenhez, hogy 

kieszközölje az igazságos renden alapuló, annyira óhajtott békét. Biztos reményünk 

továbbá az is, hogy minden igaz keresztény, a világ bármely részében éljen is, 

csatlakozik imáival az oly sok bajtól és igazságtalanságtól sújtott testvéreinek 

könyörgéséhez és ezzel tanúsítja a szeretet nagy közös kötelékét. Különösen 

buzdítjuk erre az imahadjáratra azokat, akikre különös gyengédséggel tekintünk – 

hiszen ugyanúgy kell tennie földi helytartójának is, ahogyan maga az isteni 

Üdvözítő tett –, azokra, akik éveik első virágjában pompáznak ártatlanságban, 

kedvességben és bájosságban, különösen nagy reményt fűzünk ezeknek a 

kicsinyeknek az imádságához, mert ebben az annyi bűntől beszennyezett világban 

már valamiképpen az angyalokat kell szóhoz juttatni. Velük együtt minden 

keresztény hívja segítségül a Boldogságos Szűz Mária hatalmas pártfogását, mely 

olyan értékes az Isten előtt, hiszen ő isteni Megváltónk anyja és a mi szeretett 

édesanyánk is. 

Nincs kétségünk aziránt, hogy minden ember a városokban és községekben, sőt 

még a legtávolabbi falvakban is, ahol csak világít az Evangélium fénye – minden 

keresztény, főleg pedig a kisgyermekek – egész lelkükkel felelnek atyai 

buzdításunkra, melyhez a tietek is csatlakozni fog, úgy hogy Isten kegyelmének 

befolyásával és segítségével, melyet oly sok könyörgő hang, valamint Szűz Mária 

közbenjárása esdett ki, a szeretett magyar nép, melyet oly sok szomorúság sújtott 

és oly sok vér öntözött, éppúgy mint Kelet-Európa népei, akiket megfosztottak 

vallási és polgári szabadságuktól, boldogan és békésen szabhatnak igazságos rendet 

társadalmi életüknek, biztosítva Istennek és Jézus Krisztusnak, az isteni Király 

törvényeit, akinek országa „az igazság és béke országa, a szentség és kegyelem 

országa, az igazság és kegyelem országa.” (Krisztus Király prefáció.)  

Ettől a reménytől lelkesítve, mindnyájatoknak, 

Tisztelendő Testvérek, s a gondotokra bízott 

nyájaknak, különösen pedig mindazoknak, akik 

Magyarországon és Kelet-Európa többi országaiban 

nehéz körülmények között és annyi baj által sújtva 

élnek, egész szívünkkel küldjük apostoli áldásunkat.  
XII. Piusz 
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