(Mt16,13-20) Midőn Darwin megírta A fajok eredetéről c. művét, bevallotta, hogy nem létezik kielégítő
meghatározás arra, hogy mi is egy faj. Valóban, csupán egyetlen faj – maga az ember – van kellőképpen
meghatározva. Testünk és vérünk más teremtményekéhez hasonló, de az elménk más! Az emberi ész az
egyedül nyilvánvaló elválasztó köztünk és az állatvilág között. Más éles különbség a többi állatoktól nem is ötlik
az eszünkbe. Az egyes állatfajok között sem tiszta a megkülönböztetés. Igaz, mindenki tudja, hogy a macska
nem kutya, de a kutyaság és macskaság fogalmai jéghegyként úszkálnak eszünk tengerén, ahol az elménk
csak a kiálló csúcsokat észleli. Az állatvilág anyagi mivolta makacsul ellenáll az ész beható pillantásának.
Ennyi háttér elég is, hogy áttérjünk egy hittudományi alkalmazásra.
Manapság számos egyház és felekezet állítja, hogy Jézus Krisztus alapította, pedig Urunk egyetlen Egyházat
alapított – egyes számban, nem többesben – amint ezt a mai evangélium igazolja. Feltehetjük e kérdést: Van-e
egyetlen tulajdonság, vagyis tanítás, amely elhatároló módon jellemzi Krisztus igazi Egyházát? A válasz: igen!
Ez ugyanaz a tanítás, amelyet minden más keresztény egyház és felekezet elutasít, nevezetesen a pápaság. A
Péter-féle alap épp annyira jellemző Krisztus igaz Egyházára, mint az ész az emberre. Tehát nem kell
hittudósnak lennünk ahhoz, hogy Krisztus igazi Egyházát megkülönböztessük a többi felekezettől.
A pápaság meghatározza az Egyházat éppen úgy, mint az alapozás egy épületet – kijelölve, hogy meddig
terjedjen, és ne tovább. Az ősatyák ezt így mondták ki: „Ahol Péter van, ott van az Egyház.” A pápaság
különbözteti meg az igaz hitet az általánosított kereszténység ingoványától! Nem csupán keresztények
vagyunk, hanem pápai keresztények! Más dogmák, mint az áldott Szentháromság és az Oltáriszentség sokkal
mélyebbre hatóbbak, de semmilyen tanítás nem alapvetőbb a pápaságénál. Egyedül a katolikusok hiszik, hogy
Ferenc pápa ma Krisztus egész nyáját vezeti, mint Péter annakidején. Ezt a tanítást kivétel nélkül elutasítja
minden más különvált felebarátunk Krisztusban!
Amint a pápaság tisztán megkülönbözteti az igaz hitet minden általános keresztény hittől, ugyanúgy a katolikus
erkölcsiség is jellegzetesen sajátos. A gyakorlati vértanúság tisztán megkülönbözteti minden általános
keresztény erkölcsiségtől. Midőn olyan súlyos kérdésekre kerül a sor, mint a válás és újraházasodás,
fogamzásgátlás, művi elvetélés, eutanázia, újabban pedig a házasság meghatározásának kiterjesztése,
egyedül Krisztus katolikus vallása maradt állhatatos. Nem csoda, hogy Jézus oly szigorúan megdorgálja Pétert
a mai evangélium folytatásában. Ezt a jövő vasárnap halljuk majd. Abban Péter megpróbálja megvétózni
Krisztus keresztrefeszítését, de Krisztusnak szenvednie és meghalnia kellett, hogy a mi életünk is az Ő
vértanúságát példázza. Földi hivatásunktól függetlenül mindegyikünk hivatott a gyakorlati vértanúságra, vagyis
arra, hogy magunknak meghaljunk, és csak Istennek éljünk. Így legyen! Ámen!
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(Mt16:13-20) When Charles Darwin wrote On the Origin of Species, he had to admit that no satisfactory
definition existed for what a species is! Indeed, only one species, man himself, is properly defined. We share
flesh and blood with other creatures, but not an intellect! Human reason is the one clear and distinct difference
that separates us from all other animals. No other clear distinctions between us and other animals come to
mind. Nor are there clear distinctions separating one animal species from another. Everybody knows that a cat
isn't a dog, but our concepts of “dogness” or “catness” are like icebergs floating in the ocean of reason and our
intellect only sees the tips. The materialness of animals stubbornly defies the penetration of reason's glance.
Enough background, now for a theological application!
Today, there are many churches and denominations claiming to be founded by Jesus Christ; yet our Lord only
founded one Church, in the singular – not many in the plural – as today's gospel proves. We might ask
ourselves if there is one trait, one teaching, that characterizes Christ's true Church and sets it apart. The
answer is yes! The same teaching that every other Christian church and denomination rejects, namely: the
papacy. This Petrine foundation is as specific to Christ's true Church as reason is to man. Therefore, one
needn't be a theologian to distinguish Christ's true Church from all the other denominations.

The papacy delineates the Church even as the foundation delineates a building – establishing that it may
extend thus far and no further. The ancient fathers summed this up, saying, “Where Peter is, there is the
Church!” The papacy distinguishes the true faith form the quagmire of generic Christianity! We aren't mere
Christians, we are papal Christians! Other dogmas, like the Blessed Trinity and Holy Eucharist, may be far
more profound than the papacy, but no teaching is more foundational. Catholics alone believe that Pope
Francis presides over Christ's entire flock today, as did Peter in his day. All our other separated brethren in
Christ, without exception, reject this teaching.
Just as the Papacy clearly distinguishes the true faith from all generic Christian faiths, so too does Catholic
morality have its own identifying characteristic, which clearly distinguishes it from all generic Christian
moralities, namely virtual martyrdom. When it comes to the big issues – divorce and remarriage, contraception,
abortion, euthanasia, and more recently the redefinition of marriage – Christ’s Catholic Church alone has
remained steadfast. No wonder Jesus chastises Peter so severely in the continuation of today's Gospel, which
we will hear next week. There, Peter tried to cast a veto against Christ’s cross, but our Lord must suffer and die
that our lives might be patterned on His martyrdom. Regardless of our vocation, each of us is called to become
a virtual martyr – to die to self and live for God alone! So be it! Amen!

