
Úrnapja 

 

Kedves Testvérek! 

Egy nap egy szegény ember felesége, akinek nagyon hosszú haja volt, megkérte férjét, hogy 

vegyen neki egy új fésűt, hogy szépen ápolhassa a haját. A férfi nagyon sajnálta, de nemet 

kellett mondania. Elmagyarázta, hogy arra sincs elég pénze, hogy megjavíttassa az óraszíját. A 

feleség nem erőszakoskodott. A férj elment dolgozni és egy órás bolt előtt haladt el. Bement és 

nagyon olcsón eladta az óráját, majd vett egy fésűt a feleségének. Este hazatért a fésűvel a 

kezében, amit a feleségének szánt. Meglepődött, mikor meglátta a feleségét rövid hajjal. Az 

asszony eladta a haját és a kezében tartott egy új óraszíjat. Mindkettőjük szeméből folytak a 

könnyek, nem a cselekedeteik miatt, hanem a kölcsönös szeretet miatt, amit egymás iránt 

éreztek. 

Az odaadó szeretet legtökéletesebb példája és forrása maga az Úr Jézus Krisztus, aki önmagát 

adta értünk a kereszten, és önmagát adja nekünk az Oltáriszentségben. 

Mi lenne velünk, ha nem lenne az Eucharisztia? 

Éppen az utóbbi hónapokban, a járvány idején, amikor a Hívek számára nem volt lehetőség 

szentmisére járni, megmutatkozott, hogy mennyire nehéz járni az élet útját Nélküle, aki 

vándorlásunk társa lett. Természetesen nem teljesen Jézus nélkül teltek a napok, hetek, de sokan 

kimondták, hogy kimondhatatlanul hiányzik a szentmise, a szentáldozás. Aki rendszeresen 

szokott szentáldozáshoz járulni, annak nem is kell magyarázni ennek az okát. 

„Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak” (Lk 22,20) – mondta 

Jézus az utolsó vacsorán az apostoloknak. Ma, amikor Úrnapját megüljük, mindannyian hálatelt 

szívvel újítjuk meg a szövetséget Jézussal közösségileg és egyénileg egyaránt. A Vele való 

szövetségünk egyrészt azt jelenti, hogy nem akarunk elszakadni Tőle soha, másrészt mi magunk 

is, belőle táplálkozva, odaadjuk önmagunkat másoknak, másokért. Ehhez nem kell világraszóló 

nagy, megváltó hőstetteket végbevinni, csupán jól szerepelni az életnek az olyan egyszerű kis 

vizsgáin, mint amit a fent leírt történet bemutat. 

Amikor a szentmisén az utolsó vacsora szavait mondom, mindig feléled bennem a gondolat, 

hogy a Mester úgy kínálja nekünk az Oltáriszentséget, az ő értünk megtöretett testét és értünk 

kiomló vérét, hogy azzal vegyük magunkhoz az ő életformáját is: a másokért való életet, 

önátadást, áldozathozatalt is. Belőle táplálkozunk, hogy hozzá hasonlókká tudjunk válni. 

Kedves Testvérek! 

Az Eucharisztiában tapasztalható meg leginkább földi életünk során, hogy Jézus velünk van 

minden nap a világ végezetéig. Sokszor panaszkodunk, amikor nem teljesülnek a terveink, vagy 

nehéznek érezzük az életet, hogy nem érezzük Isten segítségét, jelenlétét. Pedig Ő mindig 

egyformán velünk van. Ilyenkor mi változunk, mi éljük meg rosszul vagy fogjuk fel helytelenül 

a valóságot. 

A sokunk által jól ismert és gyakran idézett egyik történetet hadd osszam meg verses formában 

a Kedves Testvérekkel: 



Lábnyomok 

 

Álmomban Mesteremmel 

tengerparton jártam, s az életem 

nyomai rajzolódtak ki mögöttünk: 

Két pár lábnyom a parti homokon, 

ahogy ő mindig ott járt énvelem. 

 

De ahogy az út végén visszanéztem, 

itt-amott csak egy pár láb nyoma 

látszott, éppen, ahol az életem 

próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. 

 

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: 

„Amikor életem kezedbe tettem, 

s követődnek szegődtem, Mesterem, 

azt ígérted, soha nem hagysz el engem, 

mindennap ott leszel velem. 

 

S most visszanézve, a legnehezebb 

úton, legkínosabb napokon át 

mégsem látom szent lábad nyomát! 

Csak egy pár láb nyoma látszik 

ott az ösvényen. 

Elhagytál a legnagyobb ínségben?” 

 

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett: 

„Gyermekem, sose hagytalak el téged! 

Azokon a nehéz napokon át 

azért láttad csak egy pár láb nyomát, 

mert a legsúlyosabb próbák alatt 

téged vállamon hordoztalak!” 

 

Ismeretlen szerző után németből Túrmezei Erzsébet fordította 

 

Szeretettel: Elemér atya 


