
Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és 
egyszerűek, mint a galambok! Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, 
zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket! Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek 
előttük és a pogányok előtt tanúságot. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit 
mondjatok! Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem 
majd Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg 
szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban 
mindvégig kitart, az üdvözül. Ha valamelyik városban majd üldöznek benneteket, meneküljetek a másikba, mert 
bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg az Emberfia el nem jön. Nem nagyobb a tanítvány 
mesterénél, sem a szolga uránál. Legyen elég a tanítványnak, ha olyan, mint mestere, s a szolgának, ha olyan, 
mint ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezik, mennyivel inkább háza népét! 
Ne féljetek hát tőlük! Hiszen semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s olyan titok sincs, ami ki ne 
tudódnék. Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt 
hirdessétek a háztetőkről! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább 
attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani! (Mt 10 16-28) 
 
Kedves Végzős Gödi Piarista Diákok, Kedves Vendégek!  
 
A vendégekhez majd legközlebb szólok, inkább most Titeket szólítanálak meg. Hallhattátok a szentírási 

szakaszban, amelyet János atya felolvasott, hogy Jézus arról beszél, tanítványait arra bíztatja, úgy küldi őket, mint 

„bárányokat a farkasok közé”. Kiképezte a tanítványait. Kiküldi őket a világba, hogy állják a sarat. De arra bíztatja 

őket, hogy vigyázzanak az emberekkel szemben, és azokkal, akik nem a testet teszik tönkre, hanem a lelket. 

Bárányokat próbáltunk képezni. Hat év alatt, két év alatt, három év alatt. Hogy ki a bárány, arról most nem 

beszélünk. De úgy küldünk ki Titeket - mesterek és tanárok - a világba, a farkasok közé. Lehet, hogy azt hiszed, 

erős vagy. De azt mondom: nem. Vannak a világban sokkal erősebb emberek, farkasok, akik sebeket fognak 

okozni. Ezért, hogy tudjátok állni ezeket a sebeket és begyógyítani őket, három gondolatot szeretnék megosztani 

Veletek. 

Az első a küzdelem. Egy jelképet hoztam magammal: csodálatos bokszkesztyű. (Szeretne valaki egy jobbost? Ki? 

Templomban vagyunk, most megkíméllek. ) A bokszkesztyűhöz kapcsolódóan hoztam egy kedves személyt is, 

egy egyszerű filmsztárt, akit úgy hívnak, hogy Rocky, alias Sylvester Stallone. Fiatal korában küzdött és harcolt. De 

a Rocky 6. című filmben a fiával összevesztek, a fia az apja szemére veti, hogy „Apám! Nem tudok kibontakozni, 

mert a te sikered miatt engem is úgy ítélnek meg az emberek. Nem engedik, hogy tudjam kamatoztatni a 

tudásomat.” Erre az öreg Rocky csak ezt mondja: „A világ nemcsak napfény és szivárvány. Egy kegyetlen, undok 

hely. Bármilyen tökös srác vagy, térdre kényszerítenek és soha nem engednek felállni. Senki nem üt akkorát, mint 

az élet. De nem az számít, hogy Te mekkorát ütsz, hanem az, hogy hogyan állod ki az ütéseket akkor, amikor 

talpon kell maradni. Bírni kell a pofont és muszáj tovább menni. Csak így győzhetsz. Ha tudod, mit akarsz az 

életben, menj és küzdj azért, ami jár. És viseld el a pofonokat. Közben ne mutogass senkire! Nem mondd azt, hogy 

nem Te vagy a hibás, hanem ő, vagy ő, vagy akárki. Te jobb srác vagy! Ez duma! Te sokkal többet érsz, mint ezek 

az emberek.” Az öreg Stallone nagyon jól beszél ebben a filmben és le is köszön. Bírni kell az élet pofonjait, fiúk! 

Meg fogjátok tapasztalni. Itt csodálatos, védett burokban éltek, de kint más a világ. És arra bíztatlak Benneteket, 

merjetek talpra állni. Lesznek keményebb emberek, akik leütnek, de ahogy a ringben is tízig számolnak, tudjatok 

felállni! Küzdelem! 



Másik fontos jelkép, amit hoztam Nektek és egy jelmondat: az igazság. Hoztam egy kardot is. Kinek van itt a 

barátnője? Nem kell meggyónni! Itt van? Helyes! Figyelj ide. Szereted a barátnődet. Az életedet add érte? Akkor a 

25 év alatt ez lesz a legcsodálatosabb szalagavató. Vér fog folyni. ()  

A kard. A harcnak az eszköze. És hozzá kötődik egy személy, Pál apostol. Szent Pál apostol a kedvenc szentem. 

Hallhattátok a Szentleckében, Pál apostol brutális gyilkos volt, üldözte a keresztényeket, kardélre hányta. De 34 

éves korában megtért. Találkozott a feltámadt Krisztussal és ettől a pillanattól kezdve nem a kard lett az eszköze, 

hanem a Biblia, a Szentírás. Pál apostol nagyon sok mindent kibírt és végül is nem a barátnőjéért, a szerelméért, 

hanem Istenért és a hitéért vállalta a vértanúhalált. Szószerint, tényleg megölték, lefejezték Rómában. Nektek is 

vállalni kell a kihívásokat! És, ha majd kimentek a világba, bölcsebbek lesztek, lehet, hogy kardot kell ragadni. De 

vigyázz, vannak más fegyvereink, szellemi és lelki. Ilyen a Szentírás, az Isten igéje, amelyet próbáltunk belétek 

plántálni hosszú éveken keresztül. Ha csak egy gondolatot megragadtatok, én örülök, a mesterek és a tanárok is. 

Próbáljatok ebből az egy gondolatból élni.  Mert Ti, én úgy gondolom, egy picivel többet kaptatok, mint más 

iskolában a diákok. Ne felejtsétek el! Fontos ez a küzdelemhez.  

És az utolsó gondolat, a hit. És egyetlen személy kötődik hozzá, Jézus Krisztus. Csodálatos feszületeket lehet 

készíteni. Ha ránéztek egy feszületre, bármelyik helyen, templomban, lakásban, házban, nézzétek meg jól! Jézus 

Krisztus az ég és a föld  között függ, magatehetetlenül, kiszolgáltatva. Senki nem áll mellette, csak az édesanyja, 

aki ott sír. És egyetlen tanítványa, János apostol. Mindenki elhagyja őt, és ott gúnyolják a kereszt alatt. De milyen 

érdekes a viselkedése! Nem káromkodik, nem szitkozódik, nem panaszkodik, hanem csak azt mondja: „Atyám, 

kezedbe ajánlom lelkemet!” Megbocsájt az ellenségeinek, mert tudja, hogy ez a kereszthalál semmi. Sokkal 

nagyobb dolog vár rá, és ez a feltámadás. Előtte megjárja a poklokat. Fiúk! Arra bíztatlak benneteket, 

tudatosítsátok, hogy van valaki az életetekben, és ez a valaki, aki vigyáz Rátok és figyel, maga az Isten, Jézus 

Krisztus. Ti is kerültök majd tehetetlen helyzetbe. Ott álltok, nem lesznek ott a barátok, lehet, hogy a szüleitek 

sem tudnak majd segíteni. Keresztre lesztek feszítve és nem tudtok leszállni a keresztről. A kérdés: Meghalsz-e a 

kereszten, vagy túléled? És ehhez csak a hit tud segítséget adni. Ezt is megpróbáltuk belétek plántálni. A hit. Ne 

felejtsétek el! Lehet, hogy nem hisztek az Istenben, nem látjátok. Tapasztalhatatlan, láthatatlan. De ott van és 

vigyáz Rátok, ne felejtsétek el! 

Kedves Végzős Diákok! Befejezésül arra bíztatlak Benneteket, hogy küzdjetek! Küzdjetek okossággal, igazsággal és 

hittel. Amit kaptatok, vigyétek magatokkal. Ez legyen a Ti legfőbb erőtök! És zárszóképpen bocsánatot kérek 

mindazoktól, akiket megbántottam. Előfordul hittan órán, lelki napon. Agresszív, szkinhed piarista szerzetes 

vagyok. Nekem is olykor eldurran az agyam és ha valakibe nagyon belemásztam, bocsánatot kérek. És a jövő 

héten, ha valaki elégtételt akar, nyugodtan lerendezhetjük a Duna-parton.  

És arra bíztatlak még Benneteket, már csak fél évet kell kibírni. Ez a kibírás arról szóljon, hogy adjatok bele minden 

energiát. Mind a tanulásba, mind a gyakorlatba. Hajrá, folytassuk tovább ezt az évet! 


