
 
HOGYAN GYŐZHETÜNK A KÍSÉRTÉSEK FÖLÖTT? 

 
 Itt a nyár és a vakáció, amelyek sok szép élményt ígérnek. De az ördög sem 
alszik: új és új bűnalkalmakkal áll elő, és ha nem vigyázunk, könnyen áldozataivá 
válhatunk. Mindjárt a kísértéskor kell fölismerni a veszélyt, és elhárítani azt. Erre int 
a következő tanmese: 

JÁTÉK A TŰZZEL 
 

 Egyszer egy arab tevehajcsár egy nagyon hideg éjszakán egyedül aludt a 
sátrában. Éjszaka fölébredt, és azt látta, hogy a tevéje bedugta az orrát a sátor 
alján. Már éppen tiltakozni akart, de aztán arra gondolt, hogy a tevének egy olyan 
kis része van a sátorban, amely nem zavar. Elaludt, majd később újra fölébredt, ám 
addigra a teve már bedugta a egész fejét és hosszú, szőrös nyakát a sátorba. 
Arabusunk most már összeszedte magát, hogy tiltakozzon, de a dromedár 
megelőzte és így szólt: „Valóban annyira zavarok? Oly hideg van kint, de nem 
tolakodom beljebb.” Amikor az ember ismét elaludt, majd harmadszor is fölébredt, 
rémülten látta, hogy már a teve mellső lábai és púpja is belül vannak. Amikor föl 
akart ugrani, hogy kihajtsa a tevét, ez megszólalt: „Most már tényleg megígérem, 
hogy egy centivel sem jövök beljebb –és ha már ketten vagyunk bent, melegebb 
lesz a sátorban.” Az arab olyan lusta volt, hogy rossz előérzete dacára újra elaludt. 
Kisvártatva rémülten fölébredt segítségért kiáltozva, mert a dromedárja már teljes 
testével ránehezedett. „Ha hely kell –válaszolta tevéje-, kívül tágasabb!”  
 A bűn a tevéhez hasonlóan nem egyenesen sétál be az ember élete sátrába; 
ha ezt tenné, rögtön visszautasítanánk. A bűn lassan, fokozatosan furakodik az 
ember életébe. Az arabnak nem állt szándékában átengedni sátrát a tevének, de az 
mégis elérte, mert az arab szóba állt vele ahelyett, hogy határozottan kiűzte volna. 
Így a bűn is a kísértés négy különböző mozzanatában kerít minket hatalmába. 
Először egy rossz gondolat jut eszünkbe (a teve orra), és ha nem űzzük el azonnal, 
akkor a következő lépésben lefoglalja képzeletünket: vagyis elkezdjük kiszínezni 
magunkban, hogyan követjük majd el a bűnt (a teve feje és nyaka). A gonosz kép 
cselekvésre ösztönöz minket (a teve lábai és púpja), ami bűnös cselekedetre indít. 
 Mi tehát a helyes módszer, amely eredményes a kísértés kioltására? 
Mindenkit érhet kísértés, támadhatnak bennünk rossz gondolatok, viszont 
megakadályozhatjuk, hogy ezek bűnös elképzelésekké, majd kívánságokká 
váljanak. Arról nem tehetsz, hogy egy madár elröpüljön a fejed fölött, de arról igen, 
hogy megakadályozd a fejedre telepedését és a fészekrakását hajadban!” A szabály 
tehát az, hogy akkor küzdjünk meg a kísértéssel, amikor először támadja meg a 
gondolatvilágunkat, és ne játszadozzunk vele. Űzd el a tevét, amikor orrát bedugja a 
sátor alján, később sokkal nehezebb lesz vele megbirkózni. Ne játssz a tűzzel! 
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GYERMEKEK FIGYELMÉBE: NAGYAPA, HÁNY ÉVES IS VAGY? 
 

 Egy szép estén az unoka nagypapájával beszélgetett. Egyszer csak hirtelen 
megkérdezte: -Mondd, nagypapa! Hány éves is vagy? A nagyapa így válaszolt neki: 
-Várj csak! Hadd gondolkozzam egy kicsit! Kisvártatva így folytatta:  
 A televízió és a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásoló gép, a 
kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt születtem. Nem volt még radar, 
hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya. Még nem találták fel a légkondícionálót, a 
mosó- és szárítógépet (a ruhát csak egyszerűen kitették száradni a napra és a friss 
levegőre). Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású 
utasszállító repülőgépek sem. Nagyanyád és én összeházasodtunk, azután együtt 
éltünk; minden családban volt apuka és anyuka. Én a számítógép, a kétszakos 
egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem. Az emberek nem analizáltatták 
magukat, legfeljebb amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket. 25 
éves koromig minden férfit és rendőrt ’uram’-nak szólítottam, minden nőt pedig 
’asszonyom’-nak, vagy ’kisasszony’-nak. Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, 
de nem az embereknek. Az én időmben, ha egy hölgy fölszállt az autóbuszra vagy a 
villamosra, a gyermekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak föl, hogy 
átadják neki a helyüket; ha pedig állapotos volt, még a helyére is kísérték, és –ha 
kellett-, megváltották a jegyét a kalauznál (mert akkor még az is volt) és odavitték 
neki. A nő elsőként lépett ki a liftből, alátolták a széket, hogy leülhessen; egy férfi 
sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen ült; kinyitotta előtte az 
ajtót és a férfi lesegítette a kabátját. Az én időmben a szüzesség nem okozott rákot, 
és a családi erény bizonyítéka volt a lány és a tisztaságé leendő férje számára. A mi 
életünket a tízparancsolat és az érvényes törvények tisztelete szabályozta. 
Bennünket még megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk a jó és a rossz 
között, és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és következményeikért. A komoly 
kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk az unokatestvérekkel és a barátokkal. 
Ismeretlen volt még a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve. 
Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH-rádióról, kazettákról, videóról, CD-ről, DVD-
ről, elektromos vagy akár mechanikus író- és számológépekről, hát még a 
hordozhatókról. A notebook vagy az agenda csak egy jegyzetfüzet volt. Az órákat 
naponta fölhúzták. Semmi digitális nem létezett: sem órák, sem világítószámos 
kijelzők a háztartási gépeken. A gépeknél tartva: nem voltak jegy- és pénzkiadó 
automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás rádiók, hogy a videomagnókról 
és –kamerákról már ne is beszéljünk. Nem léteztek azonnal előhívott színes fotók. 
Csak fekete-fehér fényképek voltak. Előhívásuk és másolásuk több, mint három 
napig tartott. Színes fotográfiák egyáltalán nem léteztek. Nem hallottunk akkoriban 
Pizza Hutról, Burger Kingről vagy McDonald’sról, se instans kávéról vagy 
mesterséges édesítőkről. Az én időmben a fű olyasvalamit jelentett, amit nyírtak és 
nem szívtak. Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak 
férjre van szüksége, ahhoz, hogy gyermeke legyen. Mégis boldogabb emberek 
voltunk ennyi hiányzó dolog dacára is, mint mostanság. És most mondd, kisfiam, 
szerinted én hány éves vagyok! –Hát, nagyapó, biztosan több, mint 200! –felelt az 
unoka. –Nem, kicsim, még csak 70!  
 



 

ELVÁLTAM, DE GYÓNNÉK, ÁLDOZNÉK 
 

 -teszik föl ezt a kérdést az érintettek. Mivel igen sok összevisszaság alakult ki 
e téma körül az utóbb két évben -a nem egyértelmű hivatalos megnyilatkozások  
miatt is-, egyértelműen tisztázni kell a problémát. A házassági kötelék a Szentíráson 
alapuló katolikus tanítás szerint fölbonthatatlan, végérvényes odaadás, 
elköteleződés, melyet Szent II. János Pál pápa világosan megerősített a Familiaris 
consortio kezdetű enciklikájában. Aki egy érvényes házasság után egy másik 
kapcsolatba kezd, az vétkezik az első házastársának ígért és esküdött hűsége és 
szeretete ellen. Először meg kell vizsgálni, hogy az első házasság érvényesen 
köttetett-e meg. Valóban őszintén, egész lényükkel és akaratukkal vállalták-e a sírig 
tartó hűséget és szeretetet? Házasságjoggal foglalkozó atyával kell a témát 
megbeszélni. Ha kiderül, hogy az első házasság nem volt teljes értékű, utólag van 
lehetőség azt semmissé nyilvánítani egyházi bíróságon, és az új élettárssal 
szentségi házasságot kötni, mely után újra gyónhat és áldozhat. Ha erre nem került 
sor, és házaséletet él ebben az új kapcsolatban, semmiképpen nem járulhat 
szentségekhez csak a szentségtörés halálos bűne mellett. Ha ez az élettársi 
kapcsolat már idős korukból adódóan nélkülözi a testi kapcsolatot, szintén újra 
áldozhat. 
 Természetesen az érintettek addig is tagjai az egyháznak, amíg „el vannak 
tiltva” egy bűnös kapcsolat miatt a szentségektől. Nincsenek kitagadva, járjanak 
buzgón templomba és végezzenek ún. lelki áldozást, amikor lélekben fölindítják 
magukban a szentségi Jézus utáni vágyat, de valójában nem veszik őt magukhoz a 
szentáldozásban. 

KISLEXIKON: ATLETA CHRISTI 
 

 A keresztényüldözések mártírjait nevezték így, ami azt jelenti: Krisztus 
katonája. Az elnevezést kiterjesztették az aszkétákra, hitvallókra és szüzekre is.  
 

KISLEXIKON: MARONITÁK 
 

 Szír eredetű keresztény közösség tagjai. Az elnevezés Szent Maronra (IV: sz.) 
Aranyszájú Szent János barátjára utal. A remete Maron tanítványai a szíriai 
Orontész partján alapítottak monostort. Szerzetesei bátran kiálltak a Khalkedóni 
Zsinat (451) határozatai mellett. 517-ben ezért a hűségért 530 maronita monachus 
(szerzetes) az életével fizetett. A területet 636-ban az arabok foglalták el, akik 
üldözték őket. Ezért elvándoroltak, és a libanoni hegyek vidékén telepedtek le. 
Mindig egységben éltek Rómával. A maronita mártírok ünnepe július 31. 
 

KISLEXIKON: MONOSTOR 
 

 A görög monasztérion szót már Philón (filón) is használja a zsidó aszkétákkal 
kapcsolatban. A IV. században eleinte csak egy szerzetes (monachosz, monacha) 
celláját jelölte, később az egész közösség lakhelyét. A püspökök a Khalkedóni 
Zsinat (451) után ismerték el feladataikat, és határozták meg jogaikat. A különböző 
regulákat követő monostorok idővel elsőrendű lelkiségi és kulturális centrumok lettek 



 

NEVESSÜNK EGYÜTT! 
 

 Újoncok vonulnak be. Az őrmester írja a neveket, és megszólal: -Aki th-val, y-
nal vagy valamilyen különleges módon írja a nevét, az előre szóljon! Jön egy újonc: 
-Én y-nal írom a nevemet. –Igen? Hogy hícják? –Nagy Pál. 
 
 Útépítésen a főnök odamegy a munkásokhoz: -Fiúk, nem érkeztek meg a 
lapátok. –Sebaj, főnök, majd egymásra támaszkodunk. 
 
 A szobafestő először viszi magával inasát gyakorlatra. –Először fesd le az 
ablakokat! –hangzik az utasítás. Másfél óra múlva jön a segéd: -Kész! A kereteket is 
befessem? 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI JÚLIUS 10-ÉN 

 
1./ Nyár derekán se szakadjunk el a jó Istentől, szép templomunktól, katolikus 
értékeinktől. Adjunk sporttal testet és olvasással lelket építő tartalmat a vakációnak. 
 
2./ Szerda reggel ½ 8-kor a fatimai közösség tart imádságos áhítatot. Péntek Szent 
Bonaventura, szombat pedig a Kármel-hegyi Szűzanya emléknapja lesz. 

 
3./ Ma tartjuk a júliusi nagyszabású gyűjtést. Bizalommal számítunk mai bőkezű 
adományaitokra templomunk fönntartásáért.                             

 
HETI MISEINTENCIÓK JÚLIUS 9-TŐL 17-IG 

 
Szombat 19 h Zs +dr. Lukács Tibor OB. (zöldben vigíliamise; 16-án temettük)    É                                          
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: július 10. 
8 h    M             +Veres József (születésnap)                                                     É                                    
                                    
10 h  Zs                +Horváth István      É                                                      

Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Szerda 7 h BB      Ad int. ord.                         CS; 7.30 h H fatimai ájtatosság    CS 
Csütörtök 19 h G       É    
Péntek 7 h G         A purgatóriumban szenvedő lelkekért  CS                                 
           15 h G               Fenyvesi Péter és Nyalka Eszter esküvője                         É 
           16 h  G                 keresztelő          
Szombat 19 h Zs                                                                                                     É       
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP: Szt. Zoerard András és Benedek; július 17. 
8 h     G               Lukács Miklós (31.) és neje Erzsébet (10. évf.) szülők               É                                             
9 h     G                               két  fiú és három  lány keresztelője                            CS 
10 h   Zs                  +Czipri Mátyás férj (11. évf.)     É 
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