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Bizonyos ideig talán azért idéz az ember mástól, másoktól, hogy kitöltse a hiányos ismeret vagy a szükséges tapasztalat 
réseit. Egyikre sem szoktunk büszkék lenni. A nagy igyekezet vissza is üthet. „Egyszer volt…”, Sopronban volt, hogy 
egy évfolyamtársunk – a felhasznált irodalom különben nyúlfarknyi listáját növelendő – „Ebenda” professzortól 
is felhasznált tetemes mennyiségű idézetet.

De nemcsak kínunkban, hanem örömünkben is idézhetünk. Csodálatos tapasztalni, hogy egy gondolat a 
miénkké válhat. Bár nem bennünk fogant, új eszmélés szülőanyjává lehet. Lényegében a tanítványság titkáról van 
szó. A tanítványságról gyakran és szívesen beszélünk, de nehezen maradunk meg a taníthatóság állapotában.

Adventben az első tanítvány, Szűz Mária példája fénylik elénk. Régi mesterek barlangistállós képein nem ritka a 
felirat: „Aki szülte, imádta.” Az imádat a taníthatóság állapotát is jelentette. Máriának nem egyetlenegyszer kellett a 
hihetetlen, megdöbbentő hírre rámondani a „legyen” igenjét. Egész élete abban telt el, hogy Fia kiigazító szavára vagy 
nehezen elfogadható magatartására megtanuljon igent mondani, egészen addig, míg elveszíti Fiát, hogy rátaláljon 
megváltó Istenére. Lukács evangélista nem csupán köteles tiszteletből, hanem a tények 
előtt meghajolva tudja ott Máriát a „mindenre megtanító” Szentlelket váró tanítvá-
nyok közösségében. Pedig ő egyedül tudott olyan titkot, amit senki más, és élt át olyan 
csodát, amilyent rajta kívül senki sem. Kempis Tamás a compunctióval, a töredelemmel 
kapcsolatban inkább kívánta annak megélését, mintsem tudni a töredelem defi nícióját. 
Mária sem defi níciókat tanult, hanem a Fiát tanulta, hogy rátaláljon Megváltójára.

Amikor az apostolok átveszik Mária titkát, és amikor Mária megéli a tanítványok 
formálódását Fia mellett, nem lopnak egymástól, hanem átélik a részesedés, a participáció 
csodáját. Mi mintha elfelejtettük volna ezt a lehetőségünket, személyesen is meg egyház-
ként is. Túlságosan a sajátunkra hagyatkoztunk. Alig-alig törődünk azzal a gazdagsággal, 
amelyet a Krisztus-test egyház hite, élete, tapasztalata rejt, illetve kínál. Mennyire mást 
mutat az Újtestamentum! Pál közvetlen kinyilatkoztatásban részesül, Krisztus mégis egy 
ismeretlenhez, Anániáshoz utasítja. Pál szót fogad, és nem bánja meg. Ugyancsak Pál bátran 
nevezhetné hitbeli fi ának Timóteust, mégis emlékezteti saját magát is meg Timóteust is 
nagyanyja és édesanyja hitére. A sort még sokáig lehetne folytatni. Egészen addig, amikor 
a magára maradt apostol szinte könyörögve kéri Timóteust, hogy jöjjön mielőbb, mert nem bírja egyedül. Bizonyára nem 
csupán fi zikai segítségre gondol. Az apostol, a hitbeli apa rászorul a hitbeli fi ú hitére, szeretetére. „Senki sem sziget, senki sem 
egész önmagában; mindenki a kontinens egy darabja, az egésznek része” – idézi Donne-t Th omas Merton A csend szavában.

A részesedés örömével kívántam élni és a részesedés készségére szeretnék bátorítani, amikor ortodox keresztény 
testvéreink liturgájából idéztem cím gyanánt. Izgalmas a köszöntés és a rá adott válasz helye. „Szeressük egymást, hogy 
egyetértésben valljuk az Atyát és a Fiút és a Szentlelket, az egylényegű és oszthatatlan Háromságot.” Mielőtt a felhívás 
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nyomán felcsendülne a Nicaenum, a szolgálattevők egymás felé hajolva és egymásnak felelve mondják: „Krisztus kö-
zöttünk!” – „Van és lesz!” Itt akár le is cövekelhetnénk, kérdőre vonva saját magunkat: hogyan is merészeljük szeretet 
és egyetértés lelki fogyatékosaiként intonálni a Credót? De most hagyjuk a kérdés tüskéjét, hadd dolgozzék, még ha 
fájdalmat is okoz. A köszöntésre ügyeljünk. Ez maga is hitvallás: a ma és a holnap adventjét ünnepli. Krisztust, aki van 
és lesz. A logikánk szívesen keresné a voltot a van és a lesz előtt. De éppen az a csoda, hogy nem mögöttünk van, hanem 
közöttünk van és lesz. Nem képzeletben és képzeletből. Nem úgy, ahogyan mi akarnánk, hanem úgy, ahogy ő akarja: 
megszólal a prédikátor szájával, ha az evangéliumot mondja, és „átadatik”, azaz odaadja magát, részesít áldozattá lett 
teste és vére ajándékában. Luther ezt úgy mondja, hogy a factumból usus lesz, azaz mindenkit a maga idejében utolér 
az egyszer s mindenkorra érvényes szeretetáldozat. Köztünk van! A ténynek örüljünk, és ne a „hogyan lehetséges 
mindez?” Máriát sem kímélő kérdésén gyötrődjünk, és kínozzuk magunkat és egymást. Köztünk van: ez a ma adventje.

„Ha az oltárnál megnyílnának a szemeink annyira, hogy a láthatatlant láthatnánk, akkor az Urat magát látnánk 
az oltáron állni, mennyei fényességgel körülragyogva, éppen olyan valóságosan, mint bárkit közülünk, de mégis 
olyan dicsőséggel teljesen, amilyennel senki sem bír közülünk, úgy, ahogyan megmutatta magát tanítványainak 
feltámadása után. Láthatnánk, ahogyan felemeli a kezét, hogy megáldja a kenyeret és a kelyhet. Láthatnánk, hogy 
ajándékai… ugyanabban a menyei fényben kezdenek ragyogni, és ugyanazt a földöntúli életet közlik, mint ami 
őbenne volt. Egy vagyok vele, és vele élek titokzatos, eloldhatatlan belső egységben.” (Giertz 1960, 106–107. o.)

De Krisztus, a köztünk lévő még a hívőknek sem privatizálható! „Amikor az oltárnál térdelek, a vállam összeér 
a másik kommunikánséval. Lehet, hogy a nevét sem ismerem, mégis tudom, hogy egy közösséghez tartozunk, amely 
erősebb bármiféle vérségi köteléknél. Bensőségesebb bármiféle rokonságnál. Lehet, hogy itt a földön soha többé nem 
látjuk viszont egymást, de egykor ugyanannál a mennyei örömlakománál találkozunk… Még ha az apszis falai megtörik 
is ezt a kört, a közösség meszebbre ér. A falakon kívül nyugszanak a halottak, az Úr hűségesei… A tanúk fellegeként 
vesznek körül bennünket, bennük-velük kezdődik és folytatódik az oltárnál térdelők kicsiny köre. Kitágul, belenyúlik 
az örökkévalóságba, visszahajol elmúlt évszázadokba, és térben is átöleli az egész világot. Váll váll mellett, fej fej mellett, 
egykori hívő elődeink, Isten emberei, középkori szentek, dicsőséggel koronázott mártírok, és végül, ahol a kör összeér, 
az Úr maga és apostolai. Ez a communio sanctorum, Krisztus kegyelmes uralma, szentjeinek közössége. Ebben a test-
vériségben az én falum templomának oltára összeér a mennyei nagy vacsora asztalával.” (Giertz 1960, 105–106. o.)

„Krisztus közöttünk! – Van és lesz!” Kölcsönöztem és részesedtem. Nem loptam, hanem kaptam. Ismerked-
tem a szomszédban, és közben a magunkéra találtam. Nem a magaméra, hanem a magunkéra. Miért kellene hátat 
fordítanunk egymásnak, ha egyszer összeér a vállunk?
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