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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 

Mal 3,19-20a: Malakiás próféta a babiloni fogságból való visszatérés utáni kritikus 

időkben élt. A templomot újra felépítették. de - hol marad a végső időkre megígért 

üdvösség? Ugyanis Malakiás a maga korát végső időként, Istennek a történelembe 

való végső beavatkozásaként értette. Isten újra jelen van az ő templomában, de mi 

van a néppel? A prófétának intenie és fenyegetnie kell, mint a fogság előtti 

prófétáknak is. De vigasztalja is az istenfélőket, akik látják az istentelenek 

szerencsés voltát és elbizakodottságukat. Azt mondja nekik, hogy Isten hallja az ő 

panaszukat: el fog jönni a nap, amely helyreállítja a ti jogotokat. „Jahve napja” az 

ítélet és az üdvösség napja lesz. A próféta mindkét oldalt apokaliptikus képekkel 

ábrázolja: a tűz képével, amely minden gőgöt eléget és az „igazság napjának" 

képével, amely fölkel az istenfélők fölött. 

2Tessz 3,7-12: Sokan az ősi Egyházban elveszítve józanságukat, azt hangoztatták, 

hogy nem érdemes már dolgozni. Tétlenül várták a bekövetkezendőket. 

Szt. Pál szembeszáll velük. Abból, hogy közeledik az Úr napja, nem arra kell 

következtetnünk, hogy ne dolgozzunk, hanem merítsünk buzdítást ahhoz, hogy 

munkánkat még lelkiismeretesebben végezzük, és mindvégig kitartsunk benne. 

Kijelenti: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!” Nála ennek ez az értelme: Ha már 

nem érdemes dolgozni, akkor ne is egyél. Ha már annyira benne élsz a világ 

végében, hogy kerülöd a munkát, akkor kerüld az evést is. - Számunkra pedig azt 

mondja, hogy dolgozzunk kitartóan úgy, mintha mindig élnénk. Mégpedig azért, 

mert a jól végzett munkának olyan értéke van, amelyet magunkkal viszünk a 

túlvilágba. 

Lk 21,5-19: A bibliamagyarázók még nem egyeztették véleményüket a mai 

vasárnapi evangéliumról. Egyesek szerint a jeruzsálemi templom pusztulására, a 

zsidó világ végére, mások szerint viszont a keresztény világ leáldozására 

vonatkozik. Mindenesetre a képek a világban és a történelemben bekövetkezendő 

fordulatról beszélnek, a mulandó és az állandó, a veszendő és a megmaradó 

problémáját állítva elénk. A szakasz képei kétségtelenül első jelentésükben a 

jeruzsálemi templom pusztulását szemléltetik. Talán tisztán profetikus szövegről 

van szó: Jézus megjövendölte, hogy a templom el fog pusztulni. De a templom 

pusztulását leíró félelmetes képek másodlagos jelentést is hordoznak. A kísérő 



események részleteit és tanácsait Jézus már nem a zsidó közösségnek, hanem 

követőinek címezte. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 21,5-19) 

Abban az időben: 

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes 

fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: 

„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, 

mindent lerombolnak.” 

Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik 

meg?” 

Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én 

nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket. 

Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb 

meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” 

Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy 

földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és 

rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. 

De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a 

zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én 

nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. 

Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan 

ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud 

ellenállni vagy ellentmondani. 

Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket 

meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál 

sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”  

Ezek az evangélium igéi. 

IMÁDKOZZUNK! – Nyiredy Maurus 

Mennyei Atyám! Amikor a világot teremtetted, Fiad képe lebegett előtted. 

Minden, ami a világon van, istenséged szépségét, erejét, értelmességét 

tükrözi, ahogy Te magadat a Fiúban látod, szemléled, szereted, 

gyönyörködsz benne. A mi emberségünk is a Fiú képmása. Amikor Ő emberré lett, 

akkor jelent meg igazában az Ember a világban. Ezért végül is Ő a mi emberségünk 

mércéje és modellje. Mindenki az által lesz ember, válik emberré, hogy tükrözi, 

hordozza Fiad, Jézus Krisztus képmását. Így válunk mi Előtted is elfogadhatóvá, 

gyermekeiddé és örököseiddé. De mindez ebben a világban még tulajdonképpen 

ígéret számunkra. Krisztust és önmagunkat is most még csak „tükörben, homá-

lyosan” látjuk, szemléljük. A feltámadt Krisztusban azonban már elkészült az új 



teremtés, a feltámadt Krisztusban a mi emberségünk is elnyerte végső alakját. 

Mennyire vágyódom arra, hogy ezt a teljes embert, benne önmagamat is tejes 

fényében láthassam. Várom a dicsőséges Jézus eljövetelében a világ végső 

beteljesedését. Azt a világot, amelyben Isten lesz minden mindenben, amiben ezért 

Te is gyönyörködhetsz, és ami maradéktalanul, végtelenül megdicsőít Téged. 

Hiszem, hogy Te is várod és készíted ezt a pillanatot, a teremtés végső ünnepét, 

diadalát. Ámen. 

ÁLLHATATOSSÁG – Marton Levente 

Jézus szavai mindörökre megmaradnak, szilárd viszonyítási pontot jelentenek 

minden történelmi fordulat idején (vö. 21,33); a tanítványoknak minden 

igyekezetükkel azon kell fáradozni, hogy a visszatérő Úr színe előtt biztosan 

megállhassanak (vö. 21,36). 

Vannak korok, nemzedékek, amelyeknek a rossz fájdalmas valóságát is meg kell 

mutatni ahhoz, hogy el ne aludjanak, el ne feledkezzenek lehetőségeikről, hogy az 

életüket, egymás életét szebbé tegyék. Jézus beszéde mégsem a 

megpróbáltatásokról szól. Inkább arról kérdez, mi segít minden rossz közepette 

hinnünk az ő jelenlétét. Mi segít abban, hogy ne bénítson a baj, hogy szívünket 

megőrizzük az Istenbe vetett bizalomban. A rossz, a fájdalmas valóság az egész 

beszédben megmarad kényszerű titoknak. Nem büntetés, nem ítélet. 

BÉKÜLJ KI ISTENNEL! - Fulton Sheen 

„Soha ne kérdezd meg, hogy mivel érdemeltem ki ezt? Mert Jézus is kérdezhetné 

tőled, hogy mivel érdemeltem ki a keresztet?  

Ha az Atyaisten megengedte az Ő Isteni Fiának, hogy átélje a Golgota gyötrelmeit, 

akkor a keresztek bizonyára beleillenek az Isteni Tervbe. Ha a kereszted lelki, 

változtass a viselkedéseden, valld meg a bűneidet, és békülj ki Istennel.  

Ha a kereszted testi, ajánld fel a keresztre feszített Urunkkal egyesülve a lelkek 

megtéréséért!  

Minden léleknek ára van. Néhány lelket imádsággal váltanak meg, másokat szívbeli 

adakozással, de a legtöbbet úgy, ahogyan a mi Urunk váltott meg minket: 

fájdalommal és szenvedéssel.”  

MONDJ IGENT AZ ÉLETRE - Gyökössy Endre 

Mint ahogy a szív betegségét is elsősorban az mutatja, hogy fáradékony lesz a test. 

Ugyanúgy belső lényünknek, belső szívünk megbetegedését is az mutatja 

elsősorban, hogy fáradékony az életünk. Nem vagyunk teherbírók. Egyre kevésbé 

bírjuk a feszültségeket. Különösen azt a feszültséget, amit a mindennapi munka, az 

emberekkel való bajlódás, bíbelődés jelent. Sok ember valósággal menekül a 

munkahelyéről, és undorral megy be. Lassan-lassan az otthonunkat sem bírjuk. 

Vannak, akik menekülnek hazulról, mert nem bírják az otthoni feszültséget. De 



lassanként nem bírjuk a gyermekzsivajt sem, nem bírjuk az utcalármát... Vannak, 

akik már nem bírják a zenét sem; de vannak, akik nem bírják a csendet sem. 

Vannak, akik nem bírják a munkát, s vannak, akik nem bírják a tétlenséget. 

Ezért egészen a belsőig, énünk középpontjáig hatol el az Áldott Orvos kutató és 

gyógyító keze, hogy kiderüljön ennek a nagy életfáradtságnak az oka. És Ő fel is 

tárja az okot: azt, hogy valahol belül, a szívünk legbelsejében, legmélyén nemet 

mondtunk az életünkre. A sorsunkra, életkörülményeinkre, a hivatásunkra... 

Nem az a baj, hogy különösen nehéz az élet, nehezebb, mint száz, vagy ötszáz évvel 

ezelőtt. Nem nehezebb az semmivel! Igaz, hogy akkor a munka még nem volt ilyen 

megoszlott, differenciálódott, százfelé elágazódott; nem volt ekkora a hajsza.  

De tizedennyi kényelem sem volt! Nem létezett mindaz a káprázatos komfort, ami 

ma már egy közepes jövedelmű családnak is a rendelkezésére áll. 

Életfáradtságunknak tehát nem külső, hanem belső oka van. Egy belső „nem” 

sorsomra, életemre, körülményeimre. És amire az ember nemet mond belülről, azt 

csinálja ugyan, de nagyon fáradtan. Ha valamire belülről igent mondunk, az lehet 

akármilyen fárasztó, lehet bár reggeltől késő estig tartó, sok babrával, sok 

küzdelemmel járó munka, mégse fáradunk bele az életbe miatta. 

De Isten legyen áldott azokért a sokakért, akiknek szívében Jézus a sok nem után 

már megindította az igent: életük felé, embertársaik felé, Isten felé - betegen is, 

fáradtan is, teherhordozással is, de mégis csodálatosan szép és gyönyörűséges - 

ÉLET felé! 

Mert az élet nagyszerű, az élet csodálatos, az élet gyönyörű! Itt is és most is, fiatalon 

és öregen is, egészségesen és betegen is, abban a pillanatban, amikor szívünk 

központjából nem a régi, fásult én szól, hogy nem, hanem Jézus Krisztus szól, hogy 

IGEN! 

Igen, Atyám! Igen Atyám, köszönöm, hogy ezt az életet adtad nekem. Köszönöm, 

hogy ezeket az embertársakat adtad mellém. Köszönöm, hogy ebben a korban 

élhetek. Köszönöm nehéz természetű főnökömet. Köszönöm fáradt, beteges 

házastársamat. Köszönöm... köszönöm... köszönöm! 

Így indul meg az új élet! Mert - és ez az óriási különbség minden emberi szív-

vizsgálat és az Úr vizsgálata között 

− Jézus nemcsak feltár, hanem behatol, ott marad, és a sok nem után erőt ad az 

igenre. 
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