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megadatott, aki odafordul, aki keres, kopogtat és zörget. 

Jézus utat nyitott az Atyához: „Én vagyok az út, az 

igazság és az élet.” 

Jézus tanítani jött az üdvös látásra, mert – mint tudjuk 

– „jól csak a szívével lát az ember”. Ő azt várja tőlünk, 

hogy az addigiaktól eltérően, ne elzárt szívvel és nagy 

véleménnyel közeledjünk egymáshoz, hanem 

bizalommal telt nyitottsággal vizsgáljuk társainkat – az 

Isten mércéje szerint. Mert testvérek vagyunk mind az 

Úrban és segítenünk kell egymást a felismerésekben is.  

Keresztelő Szent János is arra buzdított a Megváltó 

érkezését beharangozván, hogy alakítsuk át 

gondolkodásunkat és tartsunk bűnbánatot. Rakjuk le 

terheinket az Úr elé és álljunk másképp a világhoz!  S 

ha ezáltal felkészültünk az Úr befogadására, örvendjünk 

Jézus eljövetelének és szomjazzuk az Ő evangéliumát! 

KÉRJÜK JÉZUST - aki a helyes útra állított bennünket, 

majd az Úr végtelen kegyelméből és szeretetének 

megnyilvánulásaként feláldozta önmagát, azért, hogy 

minket megtisztítson a bűntől – KÉRJÜK Őt, a mi 

Megváltónkat, hogy vezessen bennünket. Vezessen 

Igéje által, Szentlelke erejével, hogy Hozzá méltó 

módon képviseljük azt a gondolkodást, szeretettel teli 

hozzáállást, amire tanított bennünket. Mert hiszem, 

hogy ilyen alulról jövő kis lépésekkel változtathatjuk 

meg a világunkat.  

GYAKOROLJUK Jézus szemléletmódját magunkon, 

egymáson, családunkban, közösségeinkben és a 

változás áthatja majd az életünket, felnyitja szemünket 

a körülöttünk lévő millió csodára, mellyel Isten 

magához szeretget bennünket!  

 Így – Advent idején – bár mi kaptuk Őt, ajándékozzuk 

meg mi is Jézust.  

Legyen a mi ajándékunk Neki, hogy meglátjuk 

egymásban Őt és továbbadjuk az Ő tanítását 

cselekedetekben is. Mert Jézus azt üzeni Szent János 

evangéliumában, hogy: Ha szerettek engem és itt most 

képzeljük el, hogy az Ő túláradó szeretetéből mennyit 

tudunk viszontszeretni… Szóval: Ha szerettek engem, 

megtartjátok tanításomat. És ebben az a gyönyörű, hogy 

nem egy csupán elménkkel megismert Isten parancsait 

kell végrehajtanunk, hanem a szívünkkel felismert 

Jézus tanításait kell magunkévá tennünk, az Ő 

támogatásával, szabad akaratunkból.  

Záró gondolatként hadd idézzem fel Keresztelő Szent 

János szavait Szent János evangéliumából, miszerint 

Nekem kisebbednek kell, Neki pedig növekednie. 

Engedjük, hogy az Adventi várakozásban is 

kisebbedjen önző énünk és mind nagyobb helyet adjunk 

át Jézusnak a szívünkben! 

 

Töltekező Adventet és áldott Karácsonyt kívánok 

mindenkinek! 

 

MIKLOVICZ LÁSZLÓ 

HOMÍLIA 
Lk 3,10-18.  

 

Mielőtt nekifognánk a ma esti elmélkedésünknek, 

jelzem, hogy közben is és a végén is hozzá lehet szólni 

és kérdést lehet fogalmazni, amelyre bárki válaszolhat 

is. Az egyházak liturgiájában ez nem szokásos, de Jézus 

gyakorlatában igen. Sőt az imént hallott Evangéliumból 

is erre következtethetünk. Egyébként a világ fiaitól is 

tanulhatunk e tekintetben. 

 Ha van valaminek értele az adventi időszakban, 

meg úgy egyáltalán az életben, az annak a kérdésnek a 

feltevése, amit a keresztelő Jánost körülvevő és hallgató 

emberek is megfogalmaztak: „Mit tegyünk?”  

 Az életünk tele van döntés helyzetekkel és 

kényszerekkel, amikor töprengéseink során ki is 

mondjuk: Mit csináljak? A vallásosabbak még hozzá 

teszik: „Istenem, mint csináljak?” Ez a formula már 

jelzi (legalább formálisan), hogy Istenre hagyatkozó 

döntést szeretnék hozni. Azaz miközben döntök az 

ügyeimben, Isten értékrendjére akarok tekinteni. A 

szeretet törvénye szerint akarom alakítani az életemet. 

 Szóval a Jordán parti jelenettől kezdve itt a 21. 

sz. küszöbén, Nőtincsen is aktuális a kérdés: „Mit 

tegyünk?” (mármint, ha Istennek tetsző életet akarunk 

élni) 

 Oh, hát egyszerű a dolgunk, csakúgy, mint 

annak idején a Jordán folyó partján tanakodó zsidó 

embereknek: Hallgassuk mit mond ker. János, aki 

prófétai tekintéllyel szólott és akit az újszövetségi 

hagyomány a Messiás útkészítőjének tekint és tegyük is 

meg! 

 A mai kor emberére tekintve azt kell 

megállapítanunk, hogy a gondolkodás jellemző rá és az 

elhangzott szövegek kritikai vizsgálata. Főleg a fiatal 

generáción látom, hogy az elhangzott kijelentő 

mondatokat megkérdőjelezik és indoklást várnak. 

Bizony azt kell mondanunk, hogy nagyon is jól van ez 

így. Át kell gondolnunk a nekünk címzett mondatokat 

és meg kell őket vizsgálnunk. Nem szabad tekintélyi 

alapon elfogadni azokat. Ha pedig az egyházak 

gyakorlatára gondolok: nem szabad az engedelmesség 

elve alapján elfogadni senkitől semmit!  Egyébként ezt 

az engedelmesség fogalmat a felnőtt, keresztény ember 

nyugodtan törölheti is a szótárából, hiszen a Jézusi 

tanítás alapján egyedül az Istennek kell 

engedelmeskedni. Ez az engedelmesség pedig, ha a 

félelemből fakad nem ér semmit. Ha pedig azonosul az 

ember az szeretet törvényszerűségeivel, akkor már nem 

is beszélhetünk engedelmességről. Egyébként aligha 

kell bizonygatni, hogy mennyi gonoszságot műveltek a 

történelem folyamán az emberek az 

engedelmeskedtetés és engedelmesség jegyében. 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-12-16#evangelium
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 De hallgassuk csak Keresztelő: János válaszait! 

Az első válasza csillagos ötöst érdemel: „Akinek két 

ruhája van, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy 

sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” Jézus 

is ugyanezt tanította, sőt rátett még egy lapáttal… (ne 

tudja a bal kezed…, Ne aggódjatok életetek miatt,…, 

Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne 

tagadd meg! …szeresd felebarátodat…) 

 János második válasza már kicsit necces: 

„Jöttek ugyanis a vámosok is és megkérdezték „Mester, 

mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek 

többet, mint amennyi meg van szabva.”     …..Jézus 

korában a vámos  foglalkozás szinonimája volt a 

bűnnek, a csalásnak és a hazaárulásnak. A bűnösöket és 

a vámosokat egy kalap alá vették a zsidó 

társadalomban. Tették ezt azért, mert erkölcstelen 

életmódot éltek vagy becstelen foglalkozást űztek, 

vagyis olyat, amely állandó ismétlődéssel 

tisztességtelenséghez, illetve kultikus tisztátalansághoz 

vezetett. A vámosok ugyanis nem állami hivatalnokok 

voltak, hanem a hatalom „alvállalkozóiként” szedték be 

a vámot, és „saját zsebükre is dolgoztak”. Bár létezett 

államilag megszabott tarifa (amire János is utal), ők 

elég fortélyosak voltak ahhoz, hogy rászedjék az 

embereket, és az előírtnál többet hajtsanak be. Ezért a 

közvélemény a rablókkal állította őket egy sorba, 

minden tisztességes ember kerülte őket, és politikai 

jogaik sem voltak. Szóval, ha jóhiszeműen is tekintünk 

ezekre a vámosokra, akkor is gyaníthatjuk, hogy 

szerény volt a foganatja János dörgedelmes 

mondatainak. Egyébként Jézusnak volt két vámos 

barátja is…. „Végül jöttek a katonák is, ugyanezzel a 

kérdéssel. „Hát mi mit tegyünk?” „Ne 

zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem 

elégedjetek meg zsoldotokkal.” És itt meglepő dolgok 

derültek ki. Jánosban fel sem merül az, ami Jézus 

igehirdetésének legjellemzőbb tartalma: ti, hogy az  

Isten szerető ember elhatárolódik az erőszaktól és ezért 

az erőszak szervezetekben sem vállal munkát. Sőt aktív 

módon az emberi kapcsolatok békés megoldásain 

fáradozik. Tehát nem száll szembe a gonosszal 

erőszakkal, hanem leleményesen és bátran építi a 

szeretet országát, ami nem más mint a feltétel és 

személyválogatás nélküli ajándékozás élettere. 

A Jordán folyó parti eseményekből kiderül, hogy János 

még az Ószövetség szemléletében, az ószövetségi 

istenkép alapján gondolkodott és cselekedett. Itt merül 

fel a szentírás vizsgáló emberben egy fontos kérdés: 

Hogyan lehetett János útkészítő Jézus előtt, amikor 

alapvetően különbözött az istenről alkotott fogalmuk, 

az Istenképük? Ennek a kérdésnek a megválaszolása 

azonban nem a mai este feladata, de ha valaki szeretne 

vele foglalkozni, akkor értő figyelmébe ajánlom a 

papírlapokon lévő szentírási részeket: Mk1,1-3; Izajás 

(40,3); Malakiás (3,1); Mt11.1-6; Mt3,1-12; Lk 3,10-

18. Tekinthetjük ezt házi feladatnak is. 

 Miben tudnánk összefoglalni a ma esti 

elmélkedésünket, ha így kezdenénk a mondatunkat: az 

ember örömteli és Istennek tetsző életet élhet, ha ….??  

(itt egy kis várakozás következett, amíg felbátorodott 

valaki és hozzá is szólt). 

1.Anyagi javait szeretettel megosztja a rászoruló 

felebarátaival.  

2. Igyekszik a tisztességetikán túllépve végezni a 

munkáját, azzal könnyítve mások életét.  

3. Elhatárolódik az erőszaktól, nem vállal az erőszak 

szervezeteknél munkát, sőt aktív építője a bántást nem 

ismerő szeretet országának. 

4. Ha pedig megbotlik, azaz nem sikerül a törekvése: 

bűnbánatot tart.  

Kívánom a kedves testvéreknek advent 3 hétvégéjén, 

hogy örömük legyen a Jézus által megrajzolt keskeny 

úton járásban, mert így leszünk valamennyien Isten 

gyermekeiből Isten fiaivá. 

 

 

 

HABOS LÁSZLÓ 

VERSEK... 
 

új korszak 

 

darabokra tört a tükörkép 

ügyetlenek voltunk vagy gonoszak 

némán néz az Isten 

gondterhelten mélyet sóhajt 

s elkezdődik egy új korszak 

a napot ugyanaz a hold váltja 

s nem ragyognak fényesebben csillagok 

kutat a könnyes szem 

s helyükre kerülnek a tört darabok 

és elhalnak bábok s röppennek pillangók 

 

még… 

 

nem baj ha nem látsz 

még 

van idő észrevenni 

az észrevehetőt 

meglelni 

ismeretlenben 

az ismerőst 

még 

van idő hiszen 

lábad a göröngyös földön jár 

s még 

vezet út a ködön át 
 

 


