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BIBLIA
A decemberi elmélkedéseket

Kovács Tádé (Tata), a januária-
kat Király Ignácz (Érd) készítette.

December 1. — Advent 1. vasárnapja —
Mt 24,37–44 —Tolvajt várunk vagy Gazdát?

Adventus Domini = a Gazda megér-
kezése. Jézus a gazdánk, õ pedig jön-
megy. Édesanyjához Názáretben,
magzatként, idõszámításunk kezdete
elõtt 7 körül, majd 9 hónappal ké-
sõbb Betlehemben újszülöttként.
Megjárta Egyiptomot, majd 12 éve-
sen Názáretbõl a fõvárosba érkezett,
életében elõször népe egyetlen temp-
lomába, s csak harmadnapra indult
vissza szüleivel. Ácsmûhelyébõl 30
éves kora körül elindult a Jordán
partjára unokabátyjához, hogy átve-
gye tõle a stafétabotot. A következõ
három év során így eljutott népe min-

den városába s falujába, jó hírt hozva
az alacsony sorsúaknak, s dörögve a
magas rangúakra. Ezért aztán, ami-
kor ünnepélyesen elment Jeruzsá-
lembe, megkapta a maga bitófáját.
Harmadnapra mégis elment tanítvá-
nyaihoz, kizárólag hozzájuk, s még
40 napot töltött velük, mielõtt véget
ért volna úgynevezett elsõ történelmi
eljövetele. E közben lelkükre kötöt-
te, hogy készen várják második eljö-
vetelét a történelem végén. S bármily
bizonytalan idõre tette is ezt, oly
élénk színekkel festette le, hogy még
saját életükben várták.

Azóta eltelt majd 2000 év. Mégsem
tévedtek nagyot, mert az egyén életé-
ben is eljön a Gazda érkezésének az
ideje: mind az elsõ, mind a második. Az
elsõ, mikor rádöbbenek, hogy õ a Gaz-
dája szívemnek, és senki más. Nem,
amikor megsúgják nekem, de hidegen
hagy, hanem amikor magam döbbenek
rá. Ettõl fogva virrasztva várom a má-
sodikat, a hazaérkezés pillanatát. Ha el-
bóbiskolok is, lámpásomhoz kéznél
kell lennie a tartalék olajnak, különben
eljövetelekor kívül rekedek, s nem nye-
rek felvételt.

Mindkét történelmi eljövetele állás-
foglalásra késztet. Vannak, akiket
vonz, mint vasat a mágnes, de vannak,
akiket nem. Akár a mezõn vagyunk,
akár a malomban, akár a mezõgazda-
ságban, akár az iparban. Legyünk férfi-
ak vagy nõk, fiatalok vagy öregek, ha-
ladók vagy maradók, szigorúak vagy
lazák, rajtunk múlik, hogy a hirtelen
betoppanót tolvajnak nézzük-e, aki el-
len védekezni kell, vagy édes Gazdánk-
nak, aki hazajött, s nála mi is otthon va-
gyunk. Minden egyházi év minden ad-
ventje erre az állásfoglalásra sarkall.

December 8. — Advent 2. vasárnapja — Mt 3,1–12 — Egyenes utat készítünk Gazdánknak?
A múlt vasárnap evangéliuma elõre

tekintett a történelem végére: Jézus má-
sodik eljövetelére. A mai visszatekint a
történelem közepén történt elsõre, s an-
nak elõkészítõjére. János unokabátyó
Illés próféta öltözékében és szellemé-
ben dörren a népre és annak vezetõire.
Túlfûtött lelkesedésében õ is túllõ a cé-
lon, mint nagy elõdje, de csak szóban.
Illés még kardélre hányatja a verseny-
ben alulmaradt 450 Baál-prófétát, Já-
nos már csak beígéri a fakivágást, pely-
vaégetést. Egyébként útkészítésre szó-
lítja föl hallgatóságát, amely elég tete-
mes: nemcsak a folyópartiakból áll, ha-

nem fõvárosiakból és vidékiekbõl is,
egész Júdea területérõl.

A kép érdekessége Izajás nyomán
az, hogy az úton nem mi zarándoko-
lunk Adonáj elé, hanem õ jön hozzánk
(advenit). A jó hír az, hogy Adonáj
egyenes úton akar jönni, mert az a
legrövidebb, a leggyorsabb, s alig
várja, hogy együtt legyen velünk. A
„rossz hír” viszont, hogy a görbesége-
ket nekünk kell levágnunk – az egye-
nes út elkészítése a mi feladatunk. Az
eredmény azonban minden várako-
zást felülmúló: a Nagy Találkozás így
koprodukció lesz: „Isten & én + ti”.

Ez az Isten Országa itt a földön. Egé-
szen közel jött, de csak a megtérés ré-
vén lesz itt.

A megkeresztelkedés eredeti jánosi
szertartása gyönyörûen jelképezi a bel-
sõ folyamatot. Önzõ énünk elmerül, be-
lefullad a tisztulás vízébe. A légszomj,
az élni akarás azonban feldob, s az új
leget, lelkületet újjászületett emberként
szippantjuk be. A szertartást azonban
nem szabad farizeusi módon kijátszani
a belsõ folyamat végrehajtása ellené-
ben. Ha viszont létrejön, remek gyü-
mölcsöket terem az illetõ, a többiek és
Adonáj Apácskánk örömére.

December 15. — Advent 3. (Örvendezés) vasárnapja — Mt 11,2–11 —
Örömhír: Nincs plafon!

Mától kifelé megyünk a készület
bûnbánati idejébõl. Ezért egy pilla-
natra elfelejtjük a liturgia lila színét,
és rózsaszínûre váltunk. Mitõl láthat-
juk rózsaszínben a világot? Attól,
hogy nem kell mást várnunk. Elég ne-
künk Jézus. Õ „A SZABADÍTÓ”! Ha
vakok voltunk is, megtanít látni. Ha
bénák, járni. Ha leprások, megtisztul-
ni. Ha süketek, hallani. Ha halottak,
újra élni. Ha szegények voltunk, az
evangélium gazdagságát nyújtja ne-
künk.

Kell-e nagyobb karácsonyi ajándék
nekünk a legsötétebb decemberi vagy a
legszürkébb januári hétköznapon is? Ez
a tudat világított be János sötét börtön-
cellájába is, amikor tanítványai választ
vittek neki Jézustól. A tanítványnak is
elég, ha olyan lesz, mint a mestere (Mt
10,25). Tudniillik annyira üldözött. Já-
nosra, akit Heródes Antipász pribékjei
a börtöntöltelékek méretére zsugorítot-
tak, Heródiás és leánya ármánykodásá-
ra pedig egy fejjel még kisebbre, bátran
fel lehet nézni, mint asszonyok magzat-

jai között eddig a legnagyobbra. De
nincs plafon. Akit e világ még kisebbé
tesz hite, szeretete miatt, az nála is na-
gyobb lehet Isten Országának szemszö-
gébõl nézve.

Sõt! Senki sem szeret jobban, mint
az, aki életét adja barátaiért (Jn 15,13).
És aki hisz Jézusban, ugyanazokat a
tetteket viszi végbe, amelyeket õ, sõt
még nagyobbakat is, mert õ elment az
Atyához (vö. Jn 14,12). De más-más
értelemben, persze: itt maradt, és visz-
szajön.
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December 22. — Advent 4. vasárnapja — Mt 1,18–24 —
Eljött, elment, el fog jönni, de addig is velünk van!

Mt 1,23: „Íme, a hajadon méhben vá-
randós lesz, s fiút fog szülni, és Em-
mánuel néven fogják nevezni” (Iz 7,
14), ami lefordítva: Velünk az Isten.

1Kir 8,57: Az Úr, a mi Istenünk ve-
lünk van, amint atyáinkkal velük volt.
Nem hagy el, és nem taszít el minket.

1Kir 8,58: Maga felé hajlítja szívün-
ket, hogy az õ útjain járjunk, és szem
elõtt tartsuk parancsait, rendelkezéseit
és törvényeit, amelyeket atyáinknak
adott.

Iz 8,6: Mivel ez a nép megvetette
Siloénak csendesen folydogáló vizeit,
és remeg Rázontól meg Remaljahu fiá-
tól:

Iz 8,7: Azért az Úr felhozza ellenük a
Folyam hatalmas és nagy vizeit: az asz-
szírok királyát és annak dicsõ hatalmát.

Kilép a medrébõl, s vize kiárad a partja-
in túl.

Iz 8,8: Behatol Júdába, és áthömpö-
lyög rajta, elönti, míg egészen nyakig
nem ér. Kiterjesztett szárnyai betöltik or-
szágod egész szélességét, ó Immánuel.

Iz 8,9: Vegyétek tudomásul, népek:
Vereség vár rátok. Hallgassatok ide, ti
távoli nemzetek! Csak öltsetek fegy-
vert! Vereség vár rátok. Csak övezzé-
tek fel magatokat! Vereség vár rátok.

Iz 8,10: Hiába szõttök terveket: úgyis
meghiúsul. Hasztalan hoztok határoza-
tot: nem valósul meg. Mert velünk az
Isten.

2Krón 32,7: „Legyetek erõsek és bát-
rak! Ne féljetek és ne rettegjetek Asszí-
ria királyától, és a vele levõ sokaságtól,
mert aki velünk van, erõsebb, mint õ.

Jn 14,9: „A Szabadító azt mondja ne-
ki: „Annyi ideje vagyok veletek, Fülöp,
és nem ismertél fel?”

Mt 28,19: Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet, belemerítve
õket az Apának, a Fiúnak és a Szent
Szellemnek nevébe,

Mt 28,20: tanítva õket, hogy megtart-
sák mindazt, amit én meghagytam nek-
tek; és íme, én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig.

Ha tolvajnak néztük, s féltenünk kell
tõle „gumicicáinkat”, mégis folyton a
nyakunkon van, az kínos. De ha tudjuk,
hogy a Gazdánk, s állandóan szívügye,
hogy szívügyeink, gondolataink s útké-
szítõ tetteink mindig a helyükre kerül-
jenek velünk magunkkal együtt, akkor
minden nap karácsony.

December 25. — Nagykarácsony: Jézus születésnapja — Jn 1,1–18 —
Új ajándék a régi helyébe

14. v.: A Szó tehát megtestesült, és
körünkben vert sátrat (észrevettük hát
káprázatosságát, oly káprázatosságot,
amely egy Apánál tartózkodó egyetle-
né) telve kedvességgel (kharisz) és
igazsággal.

16. v.: …valamennyien kaptunk tel-
jességébõl, mégpedig kegyet (kharisz)
egy (másik) kegy helyébe.

17. v.: Hiszen Mózes által a törvény
volt adva, egy Fölkent Szabadító által
pedig a kegy és az igazság termett itt.

18. v.: Istent senki sem látta soha; egy
egyetlen, aki az Apa keblére (hajló), az
kezdte elmagyarázni.

Karácsonyi ajándékról beszél a Já-
nos-prológus. Újabb ajándékról, ame-
lyet az agyonhasznált régi helyébe

kaptunk az isteni teljesség bõségébõl.
A mózesi törvény 613 paragrafusa sok
mindentõl megóvta a választott népet,
mégis idõtlen idõkig (40 évet) bo-
lyongtak a pusztában, s az Ígéret Föld-
jére már egy sem ért be azok közül,
akik a Rabszolgaság Házából elindul-
tak. A választott népbõl kiemelkedik
azonban a ma ünnepelt Fölkent Szaba-
dító. Õ már valamennyiünk számára
fejeli meg és foglalja össze a mózesi
törvényt. János evangélista ezt az
„igazság és kedvesség” szópárral feje-
zi ki.

A jézusi igazság kemény és hideg,
mint a betlehemi jászol fája. Ki bírja
hallgatni? Minden langyosat kiköp, és
egyértelmû állásfoglalást kíván a sze-

gények, alacsonysorsúak, üldözöttek
oldalán. A kedvesség puha és meleg,
mint a pólya, amelybe az Édesanya
göngyölte Újszülöttjét. Ez az a közös-
ségteremtõ szeretet, amelybe nemcsak
a közel állók férnek bele, hanem még a
szembeállók is.

Ha ezekben kitartunk, minden nap
karácsony lesz számunkra, de még
azoknak is, akik ránk figyelnek. Mi az
Ünnepeltre figyelünk. Õ pedig Apjáról
magyaráz. Arról, aki mégsem oly ke-
mény, ahogy Mózes képzelte, mikor ki-
irtatta az aranyborjú imádóit, hanem
lágy szívû, mint a tékozló fiúk Apja, de
hogy ezt megtapasztaljuk, ahhoz kõke-
ményen vissza kell fordulnunk tékozló
utunkról.

December 29. — Szent Család vasárnapja — Mt 2,13–15.19–23 —
Mit ki nem bír egy család, ha Istenre figyel!

Tegnap volt Aprószentek ünnepe (Mt
2,16-18). A betlehemi gyermekgyil-
kosság versei tehát ma kimaradnak a
perikópából. Nem is illenek a mai ün-
nephez, bár a történet sötét hátterét
mégiscsak e véres esemény képezi. Ez
elõl menekül a Szent Család Egyiptom
(Micrájim = bekerítés, fogság, számki-
vetés) földjére. Názáretiek. Csak az
összeírás idejére érkeztek õsük, Dávid
városába. Senki nem ismeri õket. Ha is-
merné, nem egy jászol lenne az Újszü-
lött bölcsõje. A kismamát épp eléggé
megviselhette az út Názárettõl Betlehe-
mig. Nem kell hazasietni. Ácsmunka
Betlehemben is akad. A konkurencia
sem lehet túl nagy. A mágusok látoga-
tása óta házbérre, ennivalóra is telik az

aranyból. Kezdenek beilleszkedni.
Kezd jól menni nekik. Együtt a kis csa-
lád. Mi hiányzik a boldogsághoz? A ná-
záretiek gyanúsítgatása a legkevésbé. S
ekkor beüt a krach.

Nem ment jól Ábraháméknak Mezo-
potámiában? Adonáj kihívta õket on-
nan, a biztos egzisztenciából a bizony-
talanba. Józsefékkel ugyanez történik.
„Fölkelvén nyalábold fel a kisgyereket
meg az édesanyját, és fuss Egyiptomba,
aztán maradj ott, amíg nem szólok ne-
ked; Heródes (hõsök sarja) ugyanis épp
keresi a kisgyereket, hogy elveszejtse.”
Mit törõdne egy ekkora király egy ek-
korka ács-csecsemõvel? Ha meg Ado-
náj megígérte neki Dávid trónját, úgyis
az övé lesz. Aludjunk rá egyet! Túl so-

kat vacsoráztam, azért vannak rémál-
maim. Logikus. Nem?

És József minden logika ellenére al-
kalmazkodik az illogikus valósághoz,
amelyrõl értesült. S a kb. 20 kisgyerek
közül ezért pont az egyetlen keresett
úszta meg ép bõrrel a király hatalomfél-
tõ könyörtelenségét. A lépés túl nagy,
túl nehéz, túl logikátlan és túl rosszkor
jönne. Csakhogy a jelek szerint ez jön
Istentõl. Megtesszük. Együtt. Máriának
sincs ellenvetése? Tarisznyába a böl-
csek aranyával, és császárok leszünk
Egyiptomban, mint õsünk öccse, a má-
sik József. De mit mondunk, honnan az
arany, ha Heródes katonái igazoltatnak?
Az arany marad. Elásva? Szétosztva az
újdonsült betlehemi ismerõsök között?



Mindegy. Dolgos két kezem van. Ács-
munka mindenütt akad. Indulunk.

Odaérnek, berendezkednek. Minden
rendben. Apa végzi a munkáját. Anya
vezeti a háztartást. Gyerek cseperedik,

barátkozik az ottaniakkal. Erre vissza
az egész. Nem is csak Betlehemig, ha-
nem Archelaosz, a hatalomféltõ Heró-
des méltó fia miatt föl egészen Názáre-
tig. Nem sok ez egy kicsit? Semmi nem

sok, míg együtt a család Isten akarata
szerint. Sõt, a viszontagságok még job-
ban összeforrasztják. Bár minden csa-
ládunk ilyen összetartó, Égi Apács-
kánkra figyelõ lenne!

Január 1. — Újév — Lk 2,16–21 — Pásztorokként, Máriákként ebben a világban…

Tegnap a múltba tekinthettünk, mér-
legre téve az elmúlt évünket. Ma a jö-
võbe tekinthetünk. Álmodozó ködösí-
tés helyett a realitásokra épülõ vágyak,
tervek, álmok ideje ez. A liturgia Mári-
át állítja a hívõk elé, az édesanyát, a fi-
gyelõ és gondolkodó asszonyt, aki teszi
a dolgát, és keresi az összefüggéseket
családja és a külvilág között. Akkor is
és ma is kihívásokkal teli az emberi
élet. Ezekre adott válaszaink mutatják,
hogy hol tart az Istennek tetszeni akaró
fejlõdésünk.

Pásztorok éjszakai foglalatossága a
nyugvó nyáj õrzése, beszélgetés a tá-
bortûznél, a lepihenés az õrzés beosz-
tása után. Az összeírások miatti utazók
még a falu melletti barlangokat is
igénybe veszik éjszakára. A pásztorok
istállóit is. Akkor és arrafelé is termé-
szetes volt a vendégszeretet, a kérõ
megsegítése. Nem illegális lakásfogla-
lás ez, hanem bekéredzkedés, küldöt-
tek (angelosz = angyal = küldött) által
közvetített kapcsolat felvétele. Külön-
legessé színezett, számtalan mesélõ ál-
tal csodás elemekkel kibõvített és
szerkesztõk által összerendezett, s így
reánk hagyományozott anyag sugároz-
za a Jézus iránti szeretetet. A pászto-
rok megindulnak, mert új baba szüle-
tése az istállójukban nem mindennapi
esemény. A hívõ zsidók számára ki-
emelt isteni ajándék a gyermek, fõ-
ként, ha fiú. Õk nem magyaros „koma-
tálat” visznek, hanem ami éppen kéz-

nél van. Lelkesek, biztatják egymást.
Mintha olvasták, hallották volna Lao-
Ce gondolatát: „Ha a távoliakat akarod
megközelíteni, hagyd abba az okosko-
dást.” Megérkezvén beszélnek arról,
amivel tele a szívük. Arról, hogy õk is
várják Jahve fölkentjét, elegük van
már a rómaiak és a velük kollaborálók
elnyomásából. Minden fiúcska új re-
mény. Elmondják, közlik, kommuni-
kálnak. Beszélgetés kerekedik ebbõl,
gondolatcsere, interakció. A beszélge-
tésbõl egymás megismerése válik le-
hetõvé. A megismerés pedig egymás
megszeretésének lehetõségét hordoz-
za. A kedves és figyelmes látogatás
után a pásztorok mennek a dolgukra,
vissza a nyájhoz.

Mária részese és kiemelt szereplõje
az eseményeknek. Az istállós szülés (az
otthon szülés keményebb változata)
utáni teendõk nem zárt védõburkot for-
málnak benne. Nincs hír arról, hogy a
csudába kívánná a férfi látogatókat, a
pásztorokat. Nemcsak magának szülte
babáját, hanem népének, népe Istené-
nek is. Minden valamire való zsidó asz-
szony így szülte gyermekét. A férfiak
országos léptékû és személyes mélysé-
gû beszélgetésében maga is jelen van.
Csodálkozik a nagy, népe egészét érin-
tõ beszélgetésen. Neki a fiacskája azzal
köti le figyelmét, hogy szoptatni kell,
büfiztetni kell, tisztába kell tenni,
álomba ringatni, még akkor is, ha a ba-
ba számára az éjszaka még nem feltét-

len az alvás ideje. Szívébe véste a hal-
lottakat. Jól csak a szívével lát és hall az
ember. Az édesanyák különleges látó-
és hallóképességgel rendelkeznek. A
jelenben meghallott és meglátott dol-
gok építik a holnapot. Úgy épül ez a
holnap, hogy gondolkodik az ember, az
édesanya is. Az el-elgondolkodó Mária
sokféleképpen zárhatta egy-egy gon-
dolkodási idejét. „No, majd meglátjuk.
Elég a mának a maga teendõje. De jó
lenne Istennek tetszõen felnõni a fel-
adatokhoz…” Az bizonyos, hogy vallá-
sos, imaéletet élõ család voltak. Szülõi
szerepüket tudatosan vállalva, elsõszü-
lött gyermeküket Isten akarata szerint
nevelve és a népük jövõjét is munkáló-
an akarták teljesíteni. A mi Veress Pé-
terünk figyelmeztetése rájuk nem vo-
natkozott: „Aki nem akar gyermeket
nevelni, mi köze annak a jövõhöz?” A
szülés nehéz körülményeiben való talp-
raesett helytállásuk mutatja, hogy a „le-
hetõ jót akarták, s nem a képzelt jót”
(Széchenyi).

Pásztorként, Máriaként… emberhez
méltó emberként kell viselkednünk.
Egy új naptári év kezdetekor érdemes
magunkra alkalmazni Babits szavait:
„Minden beszédnek hallgatással és
meghallgatással kell kezdõdnie.” Hall-
gatással, vagyis befelé forduló égre te-
kintéssel. Meghallgatással, azaz egy-
másra figyeléssel. Tudjuk mi is jól,
hogy maradandó gyümölcseink égi és
földi jó kapcsolatainkból születnek.

Január 6. — Vízkereszt — Mt 2,1–12 — Küldetés

A „napkeleti bölcsek” története
csodálatos és mindmáig hatással bíró
történet. Mondanivalójának sokféle-
sége, népmesei elemekkel színezett
közérthetõsége méltán tette népszerû-
vé a magyar szentelményi gyakorlat-
ban is, az ekkor szokásos házszentelé-
sekben. Királyok, csillagászok, má-
gusok? Üstökösök, meteorok,
csillagászati együttállások? Nevek,
indítékok, bõrszínek? Megihletett
mûvészek, kutató csillagászok, törté-
neti hitelességet bizonygató teológu-
sok színezik, elemzik ezt a szép törté-
netet. Mi most jobbá levésünk érdeké-
ben és jézusi tájékozódásunk alapján
elmélkedjünk. Tegyük ezt annak je-
gyében, amit Albertus Magnus írt: „A
fejlõdés a hívõ növekedése a hitben,
nem pedig a hité a hívõben.”

Máté evangéliuma meg szeretné
nyerni a zsidókat Jézus ügyének. Jé-
zus is nagyon meg szerette volna
nyerni népét az Isten Országának (Mt
10,5). Megszólította a nyitott szívû fi-
úkat, akikbõl tanítványai lettek. Meg-
szólította népe vezetõ rétegét, akikbõl
tanítványok második vonala lett (Ni-
kodémus, Arimateai József). Megszó-
lította az akkori vallási és politikai
elitet, akikbõl halálos ellenségeket
szerzett magának. Saját népe fontos
volt számára (Mt 9,35). Nem ment
külföldre, csak pár hónapos menekü-
lésként (Szíria, Mk 7,24). Nem tanult
nyelveket, még a latint és a görögöt
sem, hanem tájszólásos arám nyelvé-
vel járta be elsõsorban Galileát. Pasz-
torációs körei jól mutatják, hogy ott
és úgy akart hatni, ahol és ahogyan a

leginkább hatékony lehetett: Kafarna-
um és a Genezáreti-tó környékén, kis
falvakban, szabad természetben (he-
gyek, mezõk, vízpartok, népi gyüle-
kezõ helyek).

Az ember az anyanyelvén tud iga-
zán szívbõl, a vallomás mélységével
szólni (ima). Ha én az emberiség ma-
gyarul beszélõ kultúrájához tarto-
zom, akkor ez kötelez. Meg kell jele-
nítenem szóban, írásban, magatartás-
ban azt, amit beláttam a jézusi taní-
tásból. Máté a maga zsidó gondolko-
dása szerint jelenít meg. Jahve áldá-
sának megmutatkozása a vagyon
(arany), a hatalom (tömjén) és az
egészség (gyógyító mirha). A mi Jé-
zustól tanult értékszemléletünk talán
nem ilyen ajándékokat vinne. Vihet-
nénk köszönõ leveleket, amelyeket

Vasárnapi szentírási elmélkedések 2013. december � 27



28 � 2013. december Vasárnapi szentírási elmélkedések

Kárpátaljáról küldenek a „névtelen”
adományozóknak (adástörvény). Vi-
hetnénk fotókat a fogyatékkal élõk
nyaraltatásáról a Fecskepalotából
(szolgálat törvénye). Adhatnánk
ajándékba börtönt is vállalt, erõszak-
megtagadó testvérbarátaink bírósági
iratait (békességteremtés). Máté fi-
gyelmezteti népét: ha nem fogadjá-
tok el a názáreti Jézust, akkor jönnek
majd a pogányok, és leköröznek tite-
ket. Jézus is szembesül a sikertelen-
ségekkel. Ki kell tágítania küldetésé-
nek határait, emberiség szélességûvé
(Mk 16,15; Mt 28,19; Lk 24,46).
„Sokan jönnek majd napkeletrõl…
és otthonra találnak a mennyek or-

szágában” – figyelmezteti népét Má-
té Jézusa (8,11). Jövünk mi is, innen
napnyugatról?

„Ébredj a valóra !” – kiált ránk Koszto-
lányi. Az Isten álma az emberiség teljes-
ségére vonatkozó álom. Az emberiség
pedig itt van nekünk magyaroknak, test-
közelben. Személyes kapcsolataink sem
csupán a magunk népére korlátozódnak:
a budapesti utcákon ott a fél világ – nyel-
vében, bõrszínében, viselkedésében…
elviselni valóiban is. Küldetésünk erõtere
is itt van-e testközelben, szívközelben,
értelmességében? Mindig soknyelvû or-
szág voltunk (1900-ban a lakosságnak
csak 40%-a beszélt magyarul), mindig
kaptunk esélyt az emberiség Kárpát-me-

dencei egybeszeretésére. Könnyebb Tri-
anon miatt siránkozni, mint felgyûrni az
ing ujját, és elhivatottan az egybeszere-
tést munkálni. „Az emberek akkor fe-
csegnek és veszekszenek, amikor nem
megy a munka” – írja Illyés Gyula. A fe-
csegés a kötelezettségvállalás nélküli,
súlytalan szóáradat. A veszekedés az önös
érdekek territóriumharca. Jézustól tanul-
tuk értékszemléletünk folyamatos átalakí-
tásának kötelezettségét, és ennek munká-
lását másokban, a fecsegés helyett. Jézus-
tól tanultuk, hogy barátoknak (Jn 15,15)
és testvéreknek (Lk 22,26) tekintve egy-
mást, az õ békessége lakozzék bennünk,
és közöttünk a civakodás helyett végre
megszülessék a testvérbarátság.

Január 12. — Jézus megkeresztelkedése — Mt 3,13–17 — Istenélmény
A Júdeában mûködõ Keresztelõ Já-

nos híre eljut Galileába is. Népét felráz-
ni akaró apokaliptikus igehirdetése és a
bûnöket lemosó bemerítési gyakorlatá-
nak híre útnak indítja Jézust is. Jézus
hallgatja Jánost, és egyetértésének jelé-
ül maga is bemerítkezik. Meg kell halni
a bûnnek, ezt keményen fejezi ki a víz
alá merítés korabeli gyakorlata. Új éle-
tet kell kezdeni, ezt jól fejezi ki az ismét
és végre levegõhöz jutás. Ez az életél-
mény valami nagy változást indít el Jé-
zusban. Valami, valaki úgy megérinti
õt, hogy el kell mennie a „pusztába”, át-
gondolni élete értelmét. Jézus istenél-
ménye következményeiben, gyümöl-
cseiben ismerhetõ fel. Édesanyai-édes-
apai istenképre jutni egy apokaliptikus,
jutalmazó-büntetõ istenképû zsidó és
Keresztelõ János-i istenkép után, csak
úgy válik érthetõvé, ha feltételezzük Jé-
zus belsõleg megtapasztalt istenélmé-
nyét.

Az istenélmény megrázó, felrázó ta-
lálkozás az Istennel. Keresztelõ János-
nak a maga keményen rendet csináló
Istenével való találkozása olyan mély-
ségû volt, hogy életét tette rá erre az él-
ményre. Jézusnak a mindenkit szeretõ
Istenével való találkozása olyan bizal-
mat váltott ki Jézusból, hogy életét tet-
te rá erre az élményre. Egyikük sem
õrizgette élményét titkos lelki zár
alatt, hanem mozdult, szóban és tett-

ben megjelenítette azt, amit Isten aka-
ratának élt át. Úgy, amint ezt Lao-Ce
írta: „A bölcs ember nem elraktároz,
hanem visszatükröz.” Jézus visszatük-
rözte a mennyei Atya õt és minden em-
bert édes fiának, édes leányának valló
isteni szeretetet, amely nem pusztító
istennyilát, hanem éltetõ esõt ad jókra
és gonoszakra egyaránt. A vízbõl fel-
jövõ, végre levegõhöz jutó Jézus éltetõ
istenélménye az a kiindulópont,
amelyre azután egész életét építi,
amely egész küldetését meghatározza.
Kiindulópont, amely elindítja a pusz-
tai lelkigyakorlatra, és beindítja az Is-
ten Országának meghirdetésére, építé-
sére. Azonnal el kellett vonulnia, hi-
szen õ is tudta: „Mások megértéséhez
a hallgatás vezet” (Lao-Ce). Isten
megértéséhez is, az emberek megérté-
séhez is, sõt önmagunk megértéséhez
is az elcsendesülés vezet.

Istenélményrõl beszélni olyan, mint
például a szerelemrõl beszélni. A sze-
relmes ember vallomása személyes és
bensõséges élmény annak, akiben vi-
szontszerelem él. Ugyanakkor közhe-
lyek, szóvirágok érzelgõs halmaza an-
nak számára, aki nem tudja, hogy mi-
lyen is szerelmesnek lenni. Lehetséges-
e, hogy egy nyitott szívû és égre is te-
kintõ embernek ne legyen istenélmé-
nye? Sajnos lehetséges, hogy valaki
nem éli át személyes és belsõ átöleltsé-

gét. A legtöbb embernek már a nagy ba-
jok sem segítenek abban, hogy az Isten-
re hagyatkozás õsbizalmát átélje. Zsi-
gereinkben hamarabb átéljük a lázadás,
a tiltakozás, a mindent megkérdõjele-
zés azonnali feltörését. Könnyebbnek
látszik a felületen mozogva önközpon-
tú zajjal, vagy mélyebbnek gondolt, de
ugyanúgy személytelen vallásos köd-
del mûködtetni életünket. Aki számára
az a természetes, hogy összejönnek éle-
te jó dolgai, az hogyan élhetné át, hogy
nem mázlista, hanem megajándéko-
zott? Mindenkinek ajánlatos feltárnia
élete megajándékozottságát, személyes
megszólítottságának nem tudatosított
élményeit. Ez csak az enyém, csak ne-
kem szólt, csakis értem történt… Ezt
élményszerûen átélni nagy erõforrás a
hit-hûség nehezebb idõszakaiban.

Piros betûs napokként tartjuk nyilván
a születésnapokat, névnapokat… Isten-
élményünket hogyan jegyeztük be az
életünkbe? Gyümölcseink mutatják
belsõ értékeinket. Életmûvünk mutatja
alapjaink értékének idõállóságát. Test-
vérbarátságaink néha-néha értõ fülekre
találhatnak akkor is, amikor egy imá-
ban felvillantjuk istenélményeinket. Is-
tenre figyelõ közösségben nem titok
legbensõbb megszólítottságunk. A
„lelki kivagyiságtól” megment, hogy a
megszólítottság nem privilégium, ha-
nem felelõsség, feladat.

Január 19. — Évközi 2. vasárnap — Jn 1,29–34 — Tisztelet
Keresztelõ János nagy egyéniség

volt. Tisztelete a keresztény világban
is kiemelkedõ. Jézus mellett õ az
egyetlen szent, akinek a születésnapját
is ünnepeljük (június 24.). Megemlé-
kezünk vértanúhaláláról is (augusztus
29.). Az õsegyház kiemelten foglalko-
zik azzal, hogy Jézushoz való viszo-
nyát, küldetésének jelentõségét fe-
szültségmentesen tisztázza. A mai
evangélium is errõl szól.

Olyan elkötelezett emberrõl van szó,
aki lelkiismerete szerint élt, és teljesítet-
te azt, amit küldetésének vallott. Illés
prófétára jellemzõ megjelenése (teve-
szõr ruha bõrövvel), messiásvárók moz-
galmának elindítása valóságos népmoz-
galmat jelentett. Háttérben ott az õt ki-
nevelõ esszénus mozgalom és annak fel-
legvára, Khirbet Kumrán. A Jordánba
bemerítés szakrális cselekménye messi-
ási sajátosság, amely a bûnnek megha-

lást és az új életre megszületést jelké-
pezte. Nem véletlen, hogy a rituális dol-
gokban jártas és felelõsséget hordozó
papok és leviták tisztázni akarják János-
sal, hogyan is értelmezi önmagát és taní-
tását. Akik egyetértettek tanításával,
azok „megkeresztelkedtek”, bemeríttet-
ték magukat Jánossal. Ezek közül ala-
kult ki tanítványi köre. Komoly közös-
ség ez, sajátos imagyakorlattal (Lk 11,1)
és komoly böjtölésekkel (Mk 2,18). A



Messiás eljövetelét elõkészítõ küldeté-
süket annyira komolyan vették, hogy so-
káig párhuzamosan léteztek a Jézus által
elindított mozgalom mellett, például
Efezusban (ApCsel 19,7). Nem volt súr-
lódásmentes és kérdések nélküli a Jézus
és János közötti kapcsolat, és a tanítvá-
nyi körök közötti kapcsolat sem. János
evangéliuma ennek részletezõ tisztázá-
sát igyekszik elvégezni. Olyan nagy volt
azonban a különbség a jánosi messiás-
és istenkép és Jézus tanítása között,
hogy János okkal bizonytalanodott el
unokaöccse, Jézus személyét és küldeté-
sét illetõen. A hatalmasok felé, a nép fe-
lé felkiáltójelekkel beszélt, Jézus felé vi-
szont kérdõjelekkel fordult. Szinte reá
illik Széchenyi vallomása: „Becsülete-
sen közlegénykedni, ez a célom” (Kelet
népe).

Tisztelni nem a másságot, hanem az
értéket kell. Példaértékû személyiség
áll elõttünk. Akkor is az, ha a mi jézusi
tájékozódásunk nagyon eltér az õ érték-
szemléletétõl (például apokaliptikus

szemlélete, büntetõ istenképe…). Azt
teszi, ami a meggyõzõdése. Igyekszik
figyelni, kérdezni, gondolkodni. Tö-
rekszik arra, hogy tovább is adja mind-
azt, amit Istene ügyének tart. Az üdv-
történet részének tartja küldetését, és
nem gondolja tévedhetetlennek magát.
Nyitott munkálkodó, aki elviseli, hogy
legszûkebb tanítványi körébõl néme-
lyek átpártolnak Jézushoz (Péter, And-
rás, János… Jn 1,35-47). Rajongói õt
tartották a Messiásnak, és követõi a 2.
század végén is közösséget alkottak.

A tisztelet azt is jelenti, hogy ma-
gunkra alkalmazzuk Keresztelõ János
értékeit. Mindenkinek szerepe, dolga
van Isten üdvtörténetében. A magam
helyének megtalálása és az abban való
helytállásom lelkiismereti kötelessé-
gem. Az ál-alázat köntösébe bújtatott
szerénykedések nem méltóak egy isten-
kép-reményû emberhez. „Én egy kis
senki vagyok… egyszerû kisemberként
élek… alkalmatlan vagyok magasztos
dolgokra, erre vannak a papok, veze-

tõk…” Lehet, hogy nem kerülök be
semmiféle szentírásba, még újságba
sem, de ha teszem jézusi dolgomat, ak-
kor nekem is szól a Mester: „Nevetek
föl van írva a mennyben.” Fejlõdõké-
pes nyitottság kell ahhoz, hogy ne csu-
pán éveink szaporodjanak, és õsz haj-
szálaink, hanem a minõségi elõbbre lé-
pés is jellemzõ legyen ránk. Érdeklõ-
dés, megfontolás, szempontok ütközte-
tése, dialógus segíthet tudatom folya-
matos csiszolásához. Amit pedig érték-
nek láttam meg, azt képviselnem is il-
lik. Akkor is, ha ma már másként látom
a dolgokat, mint régebben, és holnap
remélhetõleg még a maihoz képest is
elõbbre jutok. Fejlõdésünk szellemi ér-
tékáramoltatásra épül. Szellemi érték-
látásra épül életünk alakítása. Kereszte-
lõ János inkább elviselte a lefejezést,
minthogy feladta volna a fejében lévõ
értékeit.

„Ne félj, szólj, dalolj bátran, / mert ez
hited jele. / Bízol a szabadságban, / s
mersz is élni vele” (Bódás János).

Január 26. — Évközi 3. vasárnap — Mt 4,12–23 — Emberhalász?
Keresztelõ Jánost letartóztatják. Jézus

elhagyja Júdeát, és hazamegy Galileába,
Kafarnaumba. Hozzácsapódnak fiata-
lok, és van, akiket maga hív tanítványai
körébe. Igehirdetése, tettei egyre ismer-
tebbé teszik, népszerûsége hamarosan
veszélyezteti azt, amire küldetve gon-
dolja magát. Csodadoktort, királynak
való vezéregyéniséget látnak benne. Jé-
zus azonban ragaszkodik az emberek ér-
tékszemléletét átalakítani akaró (meta-
noia), és ezáltal életvitelüket is átalakíta-
ni akaró küldetéséhez. Emberhalász, aki
a Genezáreti-tó halászfiataljaiból is ezt
akar nevelni. Erre hívja meg Péteréket,
és bennünket is.

A világvallássá alakuló keresztény-
ség (Szent Pál jelentõs munkássága
nyomán) olyan struktúrát hozott létre,
amely a mindenkinek szóló jézusi meg-
hívást hierarchikus rendszerbe helyez-
te. Van, aki apostolkodik (pap, szerze-
tes), és van azok tömege, akik igénylik,
és el is tartják függetlenített, apostolko-
dó vezetõiket. Beszéljünk világosan:
Jézus mindenkit meghívott arra, hogy
hirdesse és életével hitelesítse az Isten
Országáról szóló jó hírt.

Ami az alkalmasságot illeti, gondol-
juk meg: Minden egészséges lelkû em-
ber alkalmas arra, hogy szóban és tett-
ben képviselje azt, ami õt boldogítja.
Mindennapi örömeinket is milyen szí-
vesen megosztjuk egymással, hát akkor
az életünk értelmét meghatározókat rej-
tenénk el, vagy bíznánk rá „szakava-
tott” vezetõkre? Az egyszerûség kedvé-
ért most kétfajta embert különböztes-

sünk meg. Vannak alapító egyéniségek,
és vannak építõ egyéniségek. Az alapí-
tók erõs személyiségek, EGY-ügyûek,
céltudatosak, „felülrõl és belülrõl vezé-
relt” emberek. Isten megszólítottjai, Jé-
zus radikális követõi. A mindennapi
élet küszködései kevésbé érintik õket
(támogatást kapnak követõiktõl), ma-
gasztos elképzeléseiknek tanítványo-
kat, követõket akarnak szerezni. Õk a
történelem, az üdvtörténelem szentjei.
Ilyen volt Jézus is, szent Ferenc is…
Bulányi atya is. Mindannyian elmond-
hatják: „Nem én üzentem, én csak a hír-
nök voltam” (M. Morgan). Mindannyi-
unk mennyei Atyjának hírnökei voltak,
vannak, lesznek…

Az építõ egyéniségek a mindennapok
szentjei. Most rólunk van szó! Na-
gyobb vagy kisebb személyiségek –
emberi mércével nézve –, akik igyekez-
nek fölzárkózni a belátott jézusi érté-
kekhez. Építkeznek belül, építkeznek
kívül. Az õ életükben formálódnak él-
hetõ életté a nagy elvek. Az õ minden-
napjainkban bontakoznak ki a nagy el-
vekbõl a kis részletek, amelyek Isten
Országának megjelenései a Földön. Õk
a Jézust követni akarók „tömege” (bár-
csak már az lenne!), õk azok, akiknek
életében vizsgázik Isten álma az em-
berrõl. Rájuk hárul Isten becsületének
megvédése ebben a világban. Vállalják
az ezzel járó kiállást: „Mert semmi
vagy, ha nem vagy ellenállás!” – írja
Babits Mihály. Lehet, hogy „kisbajos”
emberek, mégis hordozói, megjelenítõi
a Teremtõ elképzelésének. Ez nem

megy úgy, hogy csak a függetlenített
papi vezetésre hagyjuk az irányítást.
Kellenek a közösségvezetõk (papok,
civilek), akik kiemelt szolgái az Ügy-
nek. De semmiképpen nem pótolják
mindannyiunk aktív munkálkodását az
evangelizálásban. Ugye világos, hogy
eddig is az emberhalászásról beszél-
tünk?! Engem kihalászott valaki az Is-
ten számára, nekem is ez a dolgom.
Dolgom? Hivatásom! Ebbõl kihúzódni,
vagy vezetõként fellegvárba vonulni
méltatlan a kincset talált emberhez. „A
toronyba vonulás nem illik a próféta-
szerephez” – figyelmeztet Babits.

Sok akadály van. Egyházi, vallási ha-
gyományunk, személyes névtelenségi-
visszahúzódási vágyunk, a magas
igényszint miatti egzisztenciális (anya-
gi) leterheltségünk, alacsony lelki és
szellemi igényszintünk… Be kell valla-
nunk, a legfõbb akadály mi magunk va-
gyunk. Ezzel azt is el kell ismernünk,
hogy felelõsségünk Isten és egymás
elõtt nem ruházható át másra! Aggodal-
maskodásunkat oldhatja a költõ bizta-
tása: „A vihar miatt ne vádold magad, /
Reád csak a hajókormányt bízták”
(Tóth Attila)! Saját életünk kormányzá-
sára épül emberhalász-küldetésünk.
Szóban, tettben… egész életalakítá-
sunkban barátokat kell szereznünk a Jó
Ügynek, az Evangéliumnak. Túl rövid
ez a földi élet ahhoz, hogy végigtopo-
rogjuk. Itt menni kell, apostolkodni
kell, hogy elszaporodjanak a jó embe-
rek a földön. A végén talán sikerül el-
jutnunk oda, hogy elmondhassuk: „Tág
egeidbe kapaszkodom, / és eleresztem a
földet” (Nádasdy Éva).
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