
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub 

  17:00 Biblia óra 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

Hirdetések 

1. November 19-én lesz Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. 

2. Jövő vasárnap lesz Krisztus, a mindenség Királya főünnepe. Ennek 

előestéjén, november 23-án, szombaton délután 5-kor szentségimádást 

tartunk, amivel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületébe 

kapcsolódunk be. 

3. November 30-án, szombaton lelki napot tartunk, amire a sekrestyében 

lehet feliratkozni. Ezzel indítjuk adventi készületünket. 

4. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei 

évre, azok tegyék meg a hátralévő két hónapban a plébánia irodájában. 
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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP  

Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje. 

(Lk 21,28) 

 Régen volt, hogy lesajnálóan gondoltam a zsidók Messiás várására, 

mert úgy tűnt számomra, hogy egy olyan vonat érkezésére várnak, amelyik 

már rég elment. Idővel beláttam, hogy többről van itt szó. A zsidók egy 

olyan Messiás jövetelére várnak, akit Dániel próféta az ég felhőin látott 

közeledni, hatalomba és dicsőségbe öltözve (vö. Dán 7, 13-14). És ez nem áll 

távol a mi hitünktől sem: Jézus első eljövetelekor ugyanis egy törékeny 

gyermek alakjában érkezett el, a szenvedő szolga képében, aki legyőzetve 

győzött a kereszten, de második eljövetelekor teljes hatalmával és 

dicsőségében látjuk viszont. Amire a zsidók várakoznak nem más, mint amit 

mi is remélünk: második eljövetelekor az Úr felfedi erejét, kinyilatkoztatja 

dicsőségét az egész világon, és eljön, hogy megítélje a világot. Mire 

számítsunk a második Úrjövetkor, a végső napon? 

 Az olvasmányban azt olvassuk az utolsó ítéletről, hogy „elérkezik az 

a nap, s izzó lesz, mint a kemence.” (Mal 3,19) Izzó lesz, mert – ahogy Szent 
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Pál fogalmaz – „az Úr napja (…) tűzzel érkezik.” (1 Kor 3,13) Mit jelenet ez 

a tűz? Kovács Gábor atya a következőt írja: „A Szentírásban előfordulnak 

teofániák, Isten-jelenések. Ezek lényege kimondhatatlan. Amikor a Szentírás 

teofániát ír le, képekhez folyamodik, hogy kifejezze a kifejezhetetlent. A 

Szináj-hegyi teofániában tűz száll le a hegyre és zúgás hallatszik. A pünkösdi 

teofániában lángnyelvek jelennek meg és zúgás hallatszik. Ezek szemléletes 

képek. A zúgás szélre emlékeztet, márpedig a Lélek pneuma, szél. Máshol a 

tűz képe szerepel; a „Szentlélekben és tűzben” keresztelés úgy is érthető, 

hogy a Szentlélek maga a tűz. „Az Úr, a te Istened emésztő tűz” (MTörv 

4,24). Isten a lángoló szeretet tüze azok számára, akik hisznek, és az ítélet 

pokoltüze azoknak, akik szeretetét visszautasítják.” 

 XVI. Benedek pápa is beszél az Isten lángoló szeretetének tüzéről, 

ami megtisztít és meggyógyít minket, és éretté teszi a lelket az Istennel való 

közösségre. (vö Spe Salvi 45.) A következőt írja a Szentatya: „Néhány újabb 

teológusnak az a véleménye, hogy az égető s ugyanakkor megmentő tűz 

maga Krisztus, a Bíró és Üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő 

aktusa. Az ő tekintete előtt elolvad minden hamisság. A vele való találkozás 

égető tüze átalakít és megszabadít, hogy valóban önmagunkká váljunk. (...) 

Az ő tekintete, az ő szívének érintése meggyógyít bizonyos fájdalmas 

átváltoztatásban, mintegy „tűz által”. De ez a fájdalom boldog, amelyben az 

ő szeretetének szent hatalma lángként átjár bennünket, úgy, hogy végre 

teljesen önmagunk, s ezáltal teljesen Istenéi leszünk. (Spe Salvi 47.) 

 „Eljön az Úr ítélni a földet, igazságban ítéli az egész világot” – 

hangzik fel a 97. zsoltárban, és a zsoltáros felszólít minket ugyanott, hogy 

daloljunk, ujjongjunk az Úr és király előtt. Az Úr második eljövetelének 

tudata és feltartóztathatatlan közeledte töltsön el minket is ujjongással, 

gyújtson új reményt a szívünkben, növelje bennünk a várakozó hitet. „A 

Lélek és a menyasszony mondják: »Jöjj el!« Aki hallja, mondja: »Jöjj el!« 

Aki mindezt tanúsítja, az mondja: »Igen, hamarosan eljövök. Ámen.« Jöjj el, 

Uram Jézus! (Jel 22,17.20) 

Az utolsó ítélet (részlet a XVI. Benedek pápa Spe Salci c. enciklikájából) 

 Az Egyház nagy hitvallásában a középső rész, mely Krisztus 

misztériumát az Atyától való örök születéstől és a Szűz Máriától való időbeli 

születéstől a kereszten és föltámadáson át egészen a visszatéréséig mondja 

el, e szavakkal zárul: „Újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat.” Az 

ítéletre való előretekintés a legrégibb időktől fogva hatott a keresztényekre – 

mindennapi életüket is beleértve – mint a jelen élet mércéje, mint a 

lelkiismerethez szóló felszólítás, s ugyanakkor mint az Isten igazságosságába 

vetett remény. A Krisztusba vetett hit soha nem csak visszafelé és soha nem 

csak fölfelé, hanem mindig előre, az igazságosság órájára is tekintett, melyet 

az Úr ismételten meghirdetett. Ez az előretekintés adta a kereszténységnek a 

jelen élethez szükséges erőt. Általánossá vált a keresztény 

templomépületekben, melyek a Krisztus-hit történelmi és kozmikus távlatait 

akarták láthatóvá tenni, hogy a keleti oldalon a királyi dicsőségben visszatérő 

Urat – a remény képét – ábrázolják, a nyugati oldalon viszont az utolsó 

ítéletet, mint az életünkért való felelősség képét; mely a templomból kilépő 

és a mindennapokba visszatérő hívőkre tekintett és látványa elkísérte őket. 

Az ítélet ikonográfiájának kibontakozásában idővel egyre erősebb lett az 

ítélet fenyegető és rémisztő volta, mely a művészeket nyilvánvalóan jobban 

foglalkoztatta, mint a remény ragyogása, melyet a fenyegetés gyakran 

túlságosan is eltakart. (41) 


