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December 2. — Ádvent 1. vasárnapja — Mt 24,37–44 —
Az utolsó ítélet

Eltunyuló lelkiismeretünket gyakorta éb-
resztik fel sokkoló statisztikák. Milliók hal-
nak éhen, vagy a rosszul tápláltság miatt fel-
lépõ betegségekben. Millióknak nincs tisz-
ta, egészséges ivóvizük. Milliók
vándorolnak, menekülnek, mert menteniük
kell az életüket a hazájukban fenyegetõ erõ-
szaktól. Vajon befogadják, megetetik, fel-
ruházzák-e õket valahol? Betegek milliói
nem kapják meg a legalapvetõbb orvosi el-

látást sem. És milliók sínylõdnek börtönök-
ben, embertelen körülmények között.

Kilátástalan ennyi nyomorúság megszünteté-
se a Földön? Jézus nem azt mondja, hogy akkor
jutok be a Mennyek Országába, ha megszünte-
tem az éhezést. Arra biztat, ne legyek rest akár a
legkisebbel elkezdeni jót tenni. Ha egyedül aka-
rok boldogulni, valóban kilátástalan az ügy. De
ha barátokat, tanítványokat szerzek a jót cselek-
vésre, akkor már nem reménytelen a jövõ.

A Bruderhofban kérdezõsködtem, mi-
lyen karitatív munkát végeznek. Van-e
missziójuk az éhezõk, hajléktalanok, drogo-
sok, mindenfajta bajbajutottak felé. Van, de
voltaképpen nem ezek a karitatív tevékeny-
ségek, akciók vezetnek megoldásra.

„Mi komplex megoldást kínálunk.” –
mondta Klaus Meier. „A teljes életre kíná-
lunk megoldást.”

„Testvér, gyere, élj, dolgozz velünk!
Nem lesz problémád a munkanélküliség, a
hajléktalanság, az éhezés. Nem kell ma-
gányban, elhagyatva betegeskedned, nem
kell alkohollal, droggal vigasztalódnod. A
közösségben értelmet, célt kap az életed.
Idõs korban is szeretõ, gondoskodó családi
légkör vesz körül akkor is, ha egyedülálló
vagy. Kapunk mindig nyitva áll a jóakaratú
emberek elõtt. Gyere, tapasztald meg, ho-
gyan élünk! Nem kell hozzánk csatlakozni,
nem kell mindent lekopírozni. Kezdj el ott-
hon életközösségben élni a barátaiddal!
Próbáld megvalósítani, ami jót itt tapasz-
talsz, és okulj a hibákból!”

Katartikus élmény volt Isten mai prófétá-
jával beszélgetni.

December 9. — Ádvent 2. vasárnapja — Mt 3,1–12 —
Keresztelõ János bûnbánatot hirdet

János választott. Isten igéjét hirdeti, Isten
szócsöve lett. Így teljesíti be az Írást: „a
pusztában kiáltó szava”. Egyszerû életkel-
lékû, megszállott élet. Meggyõzõdés, ami
minden mást elnyomott.

Érthetõ hát az indulat, amit egy ilyen el-
kötelezett életvitelû ember azoknak az em-
bereknek életvitele kapcsán érez, akik még
nem döntöttek. Vagy talán sosem fognak el-
kötelezõdni. Próbálják az evilág lehetõsé-
geit is kihasználni, aztán megpihennek Áb-
rahámnál.

Isten fiai számára nincs kényelmes élet.
A választás, a döntés fájdalmát nem lehet
megspórolni. A meggyõzõdésért áldozatot

kell hozni. Aki igazi kincset talál, eladja
mindenét.

A mi életünkben is vannak olyan kor-
szakok, amikor erõteljesebben éljük át Is-
tenhez tartozásunkat. Tudunk lelkesek,
megszállottak lenni, de e megszállottság
olykor kíméletlenséggel társul, s nem
mindig az motiválja, ami János mûködé-
sében elsõdleges, az Úr útjának egyenge-
tése. Ha mi, emberek példát mutatunk, ha
komolyan vesszük Isten dolgait, példamu-
tatásunkba vegyülhet egy kis nárcizmus
is.

Nem könnyû egy élet áldozatával csak
közvetítõnek lenni. Rámutatni egy nálunk

nagyobbra, akinek mi „saruit sem vagyunk
méltók megoldani”.

János félelmetes képet fest az utána jövõ-
rõl: majd õ igazságot tesz. Megbünteti azt,
aki megérdemli, elválasztja a jót a rossztól,
a búzát a pelyvától. Teheti, mert Õ – az utá-
na jövõ – más dimenziókat lát, mint amit
egyik ember a másik életébõl.

És valóban nincs félelmetesebb, mint a
fekete és a fehér, az igen-igen és a nem-nem
egyértelmûsége, ahol már nincs lehetõség
magyarázkodásra.

János nemcsak utat készít, példát is mutat
az elkötelezett életre. Adjon ez erõt a mi ta-
núságtételünkhöz!

December 16. — Ádvent 3. vasárnapja — Mt 11,2–11 — Keresztelõ János követsége
Az ember sajátja a bizonytalanság. Ezért

idõrõl idõre bizonyosságot kell szereznie.
Elkötelezõdik, aztán történik valami az éle-
tében, bizonytalanná válik, s újra a kérdés:
„Te vagy-e az eljövendõ, vagy mást vár-
junk?”

A „pusztában kiáltó” börtönben van. A
bátor, életét feladatának áldozó most bi-
zonytalan. Megjárja minden ember életé-
nek poklát: Jó utat választottam? Jó ügyért

áldozódtam? Idõrõl idõre kell a bizonyos-
ság.

János életének nagy lehetõsége, hogy
legalább tanítványait elküldheti Jézushoz,
hogy õt magát kérdezzék meg. Az így meg-
szerzett bizonyosság János számára meg-
könnyebbítõ: „Nem szenvedek hiába.” Az
igaz úton járó ember feltöltõdése, erõforrá-
sa ez. János áldozatának megvan a jutalma:
felismeri õt Isten fiai között. Jézus például

állítja elénk: „Asszonyok szülöttei között
nem támadt nagyobb Keresztelõ Jánosnál.”
Példát állít, de túlszárnyalható példát: „Aki
legkisebb a mennyek országában, nagyobb
õnála”. A „nagy pedagógus” úgy emeli ki
fiát, hogy a leendõ többit is melléje emeli.

Istenem! Adj bátorságot bizonytalansá-
gaink vállalásához! Erõt a bizonyosság ke-
reséséhez! És sok-sok módszert önmagunk
és a ránkbízottak lelkesítéséhez!

December 23. — Ádvent 4. vasárnapja — Mt 1,18–24 — Jézus születése
Minden kornak szüksége van példára,

példaképre. Egy olyan korban, mint a mi-
énk, amikor sok házasság, sok párkapcso-
lat válságban van, hálásak lehetünk József-
nek és Máriának, akik a családosoknak,
párkapcsolatot próbálóknak lehetnek pél-
daképei.

Cseppet sem ideális Mária és József
kapcsolatának a kezdete. Mielõtt egybe-
kelnének, kitudódik, hogy Mária gyerme-
ket vár.

Korunkban is sok kapcsolatot sürget
meg, vagy épp lehetetlenné tesz egy-egy vá-
ratlan terhesség. A pár az áldatlan állapotot
képtelen áldottá formálni.

A helyzetet nehezíti, hogy a gyermek
nem Józseftõl van. Ezt a tényt egyetlen kap-
csolatban sem könnyû kezelni, még akkor
sem, ha József korában a võlegényt ez sok
mindenre feljogosította.

József jó ember. Elhatározza, hogy titok-
ban bocsátja el Máriát. Nem akarja tönkre-
tenni menyasszonya életét .

Ám a kapcsolat bizalmi szintjének hely-
reállítása más kérdés. Számunkra sem isme-
retlen ez a probléma: egy eltávolodás, félre-
értés, megbántás után nehéz visszanyerni,
visszaállítani azt a bizalmi szintet, ami nél-
kül viszont egy kapcsolat nem mûködik,
nem mûködhet jól.

Ennek a szintnek a helyreállítása Józsefnek
sem megy segítség nélkül. Álmában megjele-
nik egy angyal, aki elmondja, mi történt Máriá-
val, kinek a gyermekét hordja, és biztatja Jó-
zsefet, hogy ne féljen együtt maradni Máriával.

A jó ember, a humánus ember enyhít a
büntetésen, esetleg elengedi a büntetést. Is-
ten embere magát a vétket is képes elenged-
ni, képes semmisnek tekinteni. Nála lehet
tiszta lapot indítani. Bízni tud abban is, aki
ellen tények szólnak.

Istenem, add, hogy bízni tudjunk szeret-
teinkben, hinni tudjunk szeretteinknek ak-
kor is, ha nem tudnak a maguk védelmére
egy-egy angyalt segítségül hívni!
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December 25. — Karácsony — Lk 2,15–20 — Pásztorok a jászolnál
Az angyal megjelenése rendkívüli hatással

volt a pásztorokra. Otthagyva a nyájat, meg
sem várva a reggelt, még éjszaka elindultak
Betlehembe. „Hadd lássuk a történteket, ami-
ket az Úr hírül adott nekünk” (Lk 2,15). Eb-
ben a mondatban benne van a kételkedés is.
„Hihetünk az angyalnak? Valóság, amit mon-
dott, nemcsak látomás volt? Gyõzõdjünk meg
a saját szemünkkel!” Betlehemben pedig
azért is dicsérték és magasztalták Istent, mert
amit az angyal mondott, igaznak bizonyult,
megtalálták a kisdedet jászolba fektetve. Ha a
híradás ezen része ennyire megbízható, akkor
igaz lehet a többi is, tehát Õ az Úr, a Messiás.
A kételkedésbõl így lesz bizonyosság.

Baj, ha kételkedem? Ha meg akarok gyõ-
zõdni az igazságról? Úgy gondolom, nem.
Sõt, a kételkedés és az igazság egy utcában
lakik. Nem tudnak meglenni egymás nélkül.
Nem kiérlelt igazság az, amelyik nem állta
ki a kételkedések próbáját. Az igazságot
igazolni, bizonyítani kell.

Mi a próbája a betlehemi kisded örömhí-
rének, igazságának? Számomra nem a két-
ezer év keresztény történelme – amely, vall-
juk meg, gyakran messze elkerülte az Úr út-
ját –, hanem maga az élet. A saját életem,
hívõ barátaim és a példaképek élete. Le-
het-e boldog életet élni a Betlehemben szü-
letett Messiás útmutatása alapján? Helye-

sek-e azok az életreceptek, amelyeket a két-
ezer éves szent írásokra alapozva, a mai
viszonyok között próbálunk megélni? Har-
móniában vannak-e Isten teremtett világá-
nak törvényeivel, amelyeket a fizika, ké-
mia, biológia és egyéb tudományok próbál-
nak leírni? Sokszor teszünk fel magunkban
hasonló kérdéseket, és nagy kincs, ha meg-
találjuk a helyes választ.

A betlehemi istálló békés csendjében ké-
szülõdött a válasz a „hogyan éljünk”, „mire
használjuk az életünket” kérdésekre. Pró-
báljuk mi is megtalálni a magunk csendjé-
ben a ránk szabott válaszokat, és hallgas-
sunk a súgóra, akit Szentléleknek hívnak!

December 30. — A Szent Család ünnepe — Mt 2,12–23 — Menekülés Egyiptomba
Ma mire figyelmeztet bennünket az Úr

angyala?
Talán így szól Józsefnek álmában: „Kelj

föl, fogd gyermekeidet és anyjukat, keresd
meg hasonlóan gondolkodó testvéreidet, és
alakítsatok vagyonközösséget! Éljetek, dol-
gozzatok ilyen közösségben, mert a világ
Heródesei keresik, kit tudnának a kapitalista
fogyasztói társadalom rabszolgájává tenni!
Nem megoldás, ha Egyiptomba menekülsz,
mert ott is megtalálnak. Beköltöznek a csalá-
dodba a tévén, újságokon, ismerõsökön ke-
resztül, és elhitetik veled, hogy nem élhetsz
légkondicionált autó, brazil szappanopera,
márkás edzõcipõ, drága kozmetikumok,
hiper-szuper vitaminkészítmények és még
sok-sok egyéb luxuskellék nélkül.”

József Betlehemben „…még az éjjel
fogta a gyermeket és anyját, s elköltözött
Egyiptomba” (Mt 2,14). Azonnal meg-
hozta az életét egészen más mederbe tere-
lõ döntést. Nekünk van-e bátorságunk el-
szakadni a hagyományos megoldásoktól,
és más döntéseket hozni? Úgy gondoljuk,
a kommuna vállalása is egy nem hagyo-
mányos döntés, pedig ennek nagyon is
mélyen gyökerezõ hagyományai vannak.
Emberõseink millió éveken keresztül
kommunában éltek, csak a történelemórán
hordának neveztük. A vadonban csak úgy
tudtak fennmaradni, ha szoros közösség-
ben éltek, ha segítették egymást az éle-
lemszerzésben, gyereknevelésben, ván-
dorlásban, élettapasztalatok átadásában.

Gondozták a betegeket, idõseket, óvták
egymás gyerekeit. Mindenük közös volt,
gondjaik, félelmeik, örömeik. Ha találtak
élelmet, mindenki evett, ha nem, minden-
ki koplalt.

Benne van a közösségért élés ösztöne a
legmélyebb zsigereinkben, a génjeinkben,
csak újra rá kellene találni. Induljunk el a
betlehemi éjszakában József bátorságával,
aki hitte, hogy élhetõ élet lesz Egyiptomban
is. Fedezzük fel az életközösség megtartó,
jóra buzdító õsi erejét!

Sokan az õsi gyógymódokat, füveket, te-
ákat, kenõcsöket használják sikeresen nya-
valyáik kezelésére.

Miért ne lehetne gyógyír a beteg világ ba-
jaira az osztozás életformája?

Január 1. — Újév — Lk 21,6–21 — „Pásztorlét”
A szentírástudomány mai álláspontja szerint a gyermekség-törté-

neteknek nincs valóságalapjuk. Kitalációk, utólagos betoldások. Ha
azonban a dolgok nem is úgy, vagy egyáltalán nem is történtek meg,
attól a leírt történetek még hordozhatnak s hordoznak is számunkra
tanítást.

A mai evangéliumi szakasznak az angyali szót meghalló, a
jászol Gyermekéhez eltaláló pásztorok a fõszereplõi. A
„pásztorlét” szimbolikája legyen tehát az újesztendõ elsõ el-
mélkedésének a vezérfonala. Legyen ez az iránytû, amelyhez
igazítani próbáljuk életünket az elõttünk álló évben. Nem
egyszerû feladat. A pásztorélet szinte minden mozzanata szö-
ges ellentétben áll azzal az élettel, amelyet akarva-akaratla-
nul élünk.
• A pásztor természetközeli életet él. Mondhatni a természet része.

Teljesen szegény környezetben él. Nem tépi idegrendszerét az
információözön.

• Életritmusa a természet ritmusához igazodik. Nincs benne kap-
kodás, rohanás.

• Önmaga fenntartásához és munkájához, a rábízott jószág gondo-
zásához rendkívül kevés eszközre, s egyáltalán is csak kevésre
van szüksége.

Tõlünk messze van a természet. Kõrengetegben élünk. A csilla-
gokat elfedi elõlünk a villanyfény. A napot, az ég kékjét elfedi a
szmog. Nem halljuk a szél susogását, a víz csobbanását a zajtól,
amit teremtünk. Átalakítjuk és kihasználjuk a természetet. Nem is-
merjük már föl jeleit, még vészjeleit sem.

Munkánk, életvitelünk szerves része az információözön. Már at-
tól is kimerülhetnénk, hogy kiszûrjük a ránk zúduló impulzusok kö-
zül a számunkra használhatókat.

Sötétben kelünk. Élénkítõkkel próbáljuk felturbózni magunkat a
napi hajszára. Futólépésben élünk. Majd ismét csak sötétedés után.
Mivel a villanyfény áldása-átka korlátlanul megnyújtja a tevékeny-
ség lehetõségét, ájultan zuhanunk az ágyba.

Forog a mókuskerék, mert elhitették velünk, hogy már holnapi éle-
tünkhöz ezer és egy dologra van szükségünk, s hogy vélt szükséglete-
ink elõteremtéséhez is korábbi ezer meg ezer dologra van szüksé-
günk. Elveszítjük a tájékozódási pontokat: Elveszítjük a célt: nem
halljuk meg Isten hírnökének hangját, nem találunk el a Gyermekhez.

Hogyan tudnék megállj-t parancsolni magamnak? Hogyan tud-
nám valamelyest visszaigazítani életemet a természethez, a termé-
szeteshez? Hogyan tudnék egyre többet kihúzni a feltétlenül szüksé-
gesnek gondoltak listájáról?

Január 6. — Vízkereszt — Mt 2,1–12 — A bölcsek: a szellem emberei
Jézus születésérõl, gyermekségérõl csu-

pán Máté és Lukács evangélista számol be,
Márk és János nem. Lukácsnál pásztorok,
Máténál napkeleti bölcsek kapnak híradást
a betlehemi Gyermek világrajövetelérõl.

Töprenghetnék azon, hogy miért szere-
pelteti az egyik az egyiket, a másik a mási-
kat. S egyáltalán azon, hogy mindkét törté-
netben nem a mítoszszületés érhetõ-e
tetten? Amint azonban már az elõzõ elmél-
kedésben mondottam: függetlenül attól,
hogy az evangéliumi szerzõk által leírtak
igazak-e, vagy sem, aki igaz szívvel keres,
találhat a maga számára megfontolni valót.
Engem egy, a szerzõk által valószínûleg
nem is szándékolt hasonlóság gondolkoztat

el a két, egyébként sok mindenben igencsak
eltérõ történetben.

A pásztor és a bölcs bizony nem is külön-
bözik annyira egymástól, mint azt elsõre
gondolnánk. Sõt, sokkal inkább hasonlít
egymásra. Sinka István mély bölcsességû
pásztorai jutnak eszembe, és azok a nehéz
sorsú parasztemberek, akikkel gyermekko-
romban még lehetõségem volt találkozni.
Az egyiket a sorsa teszi lényeglátóvá, azaz
bölccsé, a másik a dolgok lényegét, végsõ
értelmét kutatva talál sorsot, talál Istenre.

A bölcs a szellem embere. A szellem em-
berének szükségszerûen el kell jutnia oda,
hogy átlát a Mammon-isten által elénk tar-
tott szitán. Szükségszerûen nem áll be, vagy

ha korábban beállt volna is, kilép a mókus-
kerékbõl. Ha volt evilági talmi érték a birto-
kában - arany, tömjén, mirha -, elviszi a
Gyermekhez, a jászolhoz. Elviszi azokhoz,
akikhez és akikért a Gyermek jött: a szegé-
nyekhez.

Nem ütközik meg azon, hogy a csillag
nem ragyogó palotához, hanem nyomorúsá-
gos istállóhoz vezeti. Tudván tudja, hogy a
valós érték csakis ott, s nem a királyok palo-
tájában lehet.

Akarok-e a szellem embere lenni? Kuta-
tom-e még a dolgok lényegét, végsõ értel-
mét? Átlátok-e a szitán? Hogyan tudnék kí-
vül maradni - kilépni a mókuskerékbõl? Mit
vihetnék el a Gyermeknek?



Január13. — Évközi 1. vasárnap — Mt 3,13–17 —
Jézus megkeresztelkedése: stafétabot-átvétel

Az idézett evangéliumi szakaszban Jé-
zus, János legnagyobb megdöbbenésére,
maga is elmegy a Keresztelõhöz, hogy
bemerítkezzék.

Nagyon sokan mentek Jánoshoz. Máté
szerint egész Jeruzsálem, egész Júdea és
mind a Jordán környéke kivonult megke-
resztelkedni. Többségük bizonyára érezte,
hogy valami nincs rendben az életével. Bû-
nösnek tudták magukat, s szerettek volna
megtisztulni, megváltozni. Jöttek aztán szá-
mosan farizeusok és szadduceusok is. Mi
motiválta õket, nem tudom. János után
kémkedtek? A tömegmegmozdulást akar-
ták szemmel tartani? Azt akarták bizonyíta-
ni, hogy õk is, sõt talán csak õk várják a
Messiást? Magatartásuk mozgatója lehetett
bármelyik és mindegyik, csak az nem való-
színû, hogy a mozdulni, változni, megtenni
akarás szándékával érkeztek. A farizeusok
ugyanis nem igen szokták magukat bûnös-
nek gondolni. A szadduceusok pedig, ha

tudták is magukról, hogy bûnösök, ezen
változtatni aligha akartak.

A Keresztelõt az döbbentette meg, hogy
Jézus sem egyik, sem másik csoporthoz
nem tartozott. Nem volt tisztulni akaró, jó
szándékú bûnös, és nem volt álságos, hátsó
gondolatokat forgató farizeus, szadduceus.
Akkor miért jön hozzá? Miért akar megke-
resztelkedni?

Miért? Izrael prófétái átadták és átvették
egymástól a stafétabotot. Olykor a szó szo-
ros, máskor csak átvitt értelemben. Miköz-
ben Isten választott népe rendre „elcsán-
gált” a számára mutatott úttól, addig ez a
szûnni nem akaró prófétai lánc újra és újra a
fülébe harsogta, hogy térjen vissza az Élet
ösvényére.

Jézus is beáll a prófétai láncba. Bemerít-
kezésével bizonyságot tesz arról, hogy õ is
vissza-, s még inkább elõre terelni küldetett
Isten népét. Nemcsak a magát választani tu-
dót-gondolót, hanem mindenkit, aki hajlan-

dó hallgatni a szavára. Késõbb majd el-
mondja azt, ami a korábbi prófétákon, Jáno-
son is túlmutató mondandója van. Most
azonban azt mutatja meg, amiben azonos
velük.

Önmaga számára is, még inkább azok
számára, akikhez küldetett, úgy azonosítja
magát, mint aki folytatója a prófétai lánco-
latnak. Nem felbontó, hanem beteljesítõ.

Én, mi hogyan azonosítjuk magunkat
önmagunk és mások számára? Nem gon-
doljuk, nem gondolom-e, hogy velem, ve-
lünk vette-e bármi is a kezdetét? Lehet-e a
gyökértelen fának termése? Ha Adyval azt
vallom, hogy „sem utódja, sem boldog õse
nem vagyok senkinek”, attól már egy lé-
pésre sincsen, hogy testvére-barátja sem
leszek senkinek. Akarom-e megtalálni, fel-
ismerni nemcsak vér szerinti, hanem szel-
lemi, lelki õseimet is? Akarom-e felfedez-
ni az általuk felhalmozott értékeket? Épít-
kezem-e rájuk?

Január 20. — Évközi 2. vasárnap — Jn 1,29–34 — Utánam jön, aki megelõz

Az evangélista lényegében az elõzõ va-
sárnapi történetet mondja el a maga megfo-
galmazásában. Ha ott a stafétabot átvételére
fordítottam a figyelmemet, most a staféta-
bot átadására koncentrálok.

Gyönyörû az, amit és ahogyan tesz a Ke-
resztelõ. Nem erejét vesztett öreg oroszlán
õ, hanem olyan valaki, akire akkor Izrael-
ben minden szem reászegezõdik, mindenki
hozzá tódul. Pedig a stafétabotot átadni még
olyankor sem könnyû, amikor az ember már
a végét járja.

Nem is õ nevelte azt, akire rámutat, aho-
gyan ez a prófétaiskolákban lenni szokott.
Pedig ahhoz is mekkora lelki nagyság kell,

hogy ezt valaki a saját neveltjével jó szív-
vel tegye. Ahhoz pedig már szinte ember-
feletti nagyság szükséges, hogy valaki fel-
ismerje és ország-világ elõtt elismerje,
hogy aki utána jön, az megelõzi õt. Monda-
ni persze szoktuk, hogy egyéb vágyunk
sincs, minthogy test vagy lélek szerinti
gyermekeink többre vigyék, mint mi. Ami-
kor azonban ez bekövetkezik, akkor bi-
zony gyakran vegyül több-kevesebb kese-
rûség az örömünkbe. Akkor is, ha gyerme-
keinkrõl van szó. Még inkább, ha nem is
róluk.

Az az ember képes erre, aki valóban
mélységes alázattal, igazán önmagát felejt-

ve szolgál egy nagy célt. E kettõ nélkül talán
a prófétasors, a vártanúság árnyéka sem
ment meg attól, hogy egy csipetnyi irigység
vagy keserûség ne legyen a szívünkben,
amikor azt látjuk, hogy valaki megelõz ben-
nünket. Valaki, akit követni, akihez felzár-
kózni mi már nem tudunk. Olyan ez, mint
amikor Mózes elviszi népét az ígéret kapu-
jáig, bár tudja, hogy oda õ már nem képes
belépni.

Akarok-e tanulni a Keresztelõtõl? Ke-
resem-e igaz szívvel azt, aki nem túlhalad,
hanem meghalad engem? Nyitott va-
gyok-e mások nagyságának fel- és elisme-
résére?

Január 27. — Évközi 3. vasárnap — Mt 4,12–23 —
„Térjetek meg, mert egészen közel van már az Isten Országa”

Szóról-szóra ugyanaz a mondat hangzik
el Máténál Jézus és a Keresztelõ ajkáról. Ha
csupán az evangélista vagy a szerkesztõ ad-
ja akár egyiknek, akár másiknak a szájába,
akkor ezzel a stafétabotot átadó és átvevõ
közötti kapcsolatot akarja csak nyomaté-
kozni. Ha azonban Jézus tudatosan válasz-
totta elsõ nyilvános megszólalása bevezetõ
mondatául, akkor az jóval többrõl vall.

János ekkor már börtönben van, s rövide-
sen ki is iktatják az élõk sorából. Jézus nem
megy ugyan fejjel a falnak, visszahúzódik
Galileába, viszont nyilvánosan megszólal.
S ha ezt Keresztelõ János szavaival kezdi,
azzal azt tanúsítja hallgatói elõtt, hogy vál-
lalja Jánost. Vállalja az üldözött embert,
vállalja azt a prófétai szót, amiért János ül-

dözött lett. Azt is tanúsítja, hogy a maga
idejében hajlandó a sorsát is osztani.

Bátor és nemes gesztus, s egyben bölcsen
óvatos is. Neki még dolga van. Nem öngyil-
kosnak készül. Mielõtt osztozna János és a
próféták sorsában, még el akarja mondani
azt, amit János nem mondott el, hogy miben
áll a megtérés. El akarja mondani azt, hogy
hogyan lehetünk boldogok. El akarja mon-
dani, hogy nincs más alternatíva, mint vagy
a nyolc boldogság útjára lépni, vagy a pusz-
tuláséra. Aztán majd ismét felmehet Jeru-
zsálembe, s történhet vele bármi, ami elõde-
ivel.

Azóta eltelt közel két évezred, és semmi
jelét nem látni, hogy az emberiség tudomá-
sul vette volna ezt az alternatívát. Semmi

sem mutat arra, hogy komolyan szembesül-
ne az örök s az evilági életet egyaránt kioltó
pusztulással. Mire ezek a sorok nyomtatás-
ba kerülnek, bizonyára javában folyik már
az öngyilkos merénylõk merényletét meg-
torolni szándékozó öldöklés. Aztán lehet,
hogy újabb merényletek, s ki tudja, mi nem
jön még. Csak azt nem tudom, hogy mikor
érkezik el a világ eddigi menetét megfordító
felismerés: biztonságot csak az adhat, ha a
nyolc boldogság útjára lépünk. A katakliz-
mák idõnként besegíthetnek a prófétáknak,
besegíthetnek az Istennek. Az ember, úgy
tetszik, csak a saját kárán tanul, abból sem
mindig. Vajon mi szörnyûséget kell még az
emberiségnek önmagára idéznie, hogy Isten
Országának elközelegte észrevehetõ legyen
bolygónkon?
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