
 

 
 

„Ó, milyen öröm újra találkozni Veled, Veled, aki Te kezdetted el a 
mi keresztény életünket, 

hiszen a Te kegyelmedben született meg a keresztény élet. 
Ó, milyen öröm várni, hogy újra lássalak! 

Ó, milyen öröm, amikor színről színre szemlélem arcodat, amikor a 
Te lángod elborít,  

és abban a lángoló Szeretetben élhetek, aki Te vagy, Örök Szeretet, 
Krisztus, én Uram én Istenem.” 



Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe 
ApCsel 12,1-11 

2Tim 4,6-8.17-18 
Mt 16,13-19 

 
 
Szent Pál apostol szavai a mai ünnep Szentleckéjében  
mindkét szentnek, akit ma ünneplünk, Szent Péter apostolnak és Szent Pál apostolnak  
a jellemzése lehet ez: aki örömmel várja az Úr eljövetelét. 
De nemcsak ők, hanem minden keresztény élet jellemző mondata. 
Mindannyian az Úr eljövetelét várjuk, és ebben a várakozásban van a mi örömünk. 
Ez a keresztény élet. 
És ennek a keresztény életnek fénylő csillagai, eszményképei Szent Péter és Szent Pál 
apostol. 
Jézus közelségét megérezni, Jézus érintését megtapasztalni, Jézus látogatásában 
részesedni  
- ez a keresztény élet, minden keresztény élet nyitánya. 
És ezt az érintést, Jézus közelségét várni, Jézus újra és újra való látogatását remélni,  
és ebben a várakozásban örvendezni, ez a keresztény élet útja. A végső cél pedig a végső 
találkozás. 
Az az öröm, amely abból a színről színre való látásból fakad,  
amikor Jézus egészen ott áll az ember előtt,  
az ember pedig fölemelkedik az Ő arcának szemléléséhez. 
Ekkor aztán teljességgel el lehet mondani Szent Pál apostol szavait: már nem én élek. 
Igen, élek, élek azért, mert nem én élek, hanem Krisztus él bennem,  
mert Krisztus az életem, és ez az élet örök élet. 
Krisztus az enyém lett, Krisztus az én életem lett, Krisztus az én örök boldogságom. A 
végső cél ez. 
De ennek az útnak minden lépését beragyogja ugyanez az öröm. 
Hiszen ez az út ebben az örömben születik meg:  
Krisztust megismerni, hinni benne, és az Ő nyomába lépni. 
Krisztus közelségét átélni, és örvendezni ebben a találkozásban. 
Ebben az örömben születik meg a keresztény élet,  
és a keresztény élet ennek az örömnek állandó folyama, 
s ehhez az örömhöz, ennek teljességéhez érkezik el a keresztény élet útja. 
Szent Péter apostol, amikor először ránézett Krisztusra, 
amikor a hálók rendezgetésével volt elfoglalva még, amikor először hallotta Krisztus 
szavát:  
Én emberhalásszá teszlek téged! Jöjj és kövess engem! - átélte ezt az örömet.  
És ez az öröm őt nem csupán egész életére, hanem egy örökkévalóságra Krisztus 
szolgájává tette. 
Szent Pál apostol a damaszkuszi út porában fekve hallotta Krisztus szavát,  
és látta az Ő lángoló tekintetét, és e lángoló tekintet beleégett lelkébe, 



Jézus szavai, mint égő tűzoszlop jártak előtte szüntelen: 
Én királyok elé állítalak, hogy világosság légy nekik. 
A világosság pedig, amit hordoznod kell, az az ismeret, amelyet a lelkedbe égettem. 
Krisztus arca Szent Pál lelkülete lett, Krisztus másává változott át, 
és így járta be ezer és ezer kilométerek útját,  
folyton Krisztus nyomában járva, mindig érezve Krisztus közelségét. 
Úgy élt, mint Krisztus rabszolgája. 
Ezen az úton Szent Pál apostol és Szent Péter apostol elérkezett ahhoz az Örömhöz,  
amely örömet csak ez az út adhat meg, a Krisztussal együtt élt élet  
a Krisztussal együvé tartozás örökkévalóságának ünnepéhez vezet.  
És ezt az ünnepet ünnepeljük ma, s amikor ünnepeljük, beleragyog a mi szívünkbe is az ő 
példájuk. 
Mi mindannyian tudjuk, mit jelent Krisztussal találkozni,  
mi tudjuk, mit jelent Krisztus arcának vonzásában lenni. 
És nem veszítjük el ezt a vonzást, ezt az erőt. 
A lelkünkben hordozzuk Krisztus arcának lángoló fényét, 
aki minden nap hív bennünket: Jöjj, és kövess engem, 
aki minden nap fellobbantja a mi szívünkben az Ő ismeretének lángját,  
hogy világítsunk ebben a világban, ha nem királyok előtt, de ember-testvéreink számára. 
És amikor Krisztus közelségét, az Ő örömét átéljük,  
akkor már megyünk is tovább Őfelé, mind közelebb.  
És az öröm a szívünkben minden nappal teljesebb. 
Az Ő eljövetelét várjuk.  
Ó, milyen öröm újra találkozni Veled, Veled, aki Te kezdetted el a mi keresztény 
életünket, 
hiszen a Te kegyelmedben született meg a keresztény élet. 
Ó, milyen öröm várni, hogy újra lássalak! 
Ó, milyen öröm, amikor színről színre szemlélem arcodat, amikor a Te lángod elborít,  
és abban a lángoló Szeretetben élhetek, aki Te vagy, Örök Szeretet, Krisztus, én Uram én 
Istenem. 
Ámen. 
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