
KERESZTELO SZENT JANOS FELL~P~SE (Lk 3.1·161

• Iibertusz császár uralkodásának t izenötöd ik évében történt . Annás
cs Kaifás voltak a t ópapok." (lk 3.1 ·21 l átszik . hog y az evang elista pontosan
meg akarja határozni az id őt , amikor Keresztel ő Szt . János - és nemsokára
Jézus maga is - föllépett . Nem úgy. mint a legendában: . Törté nt egyszer .:
Ma az exegéták hangsúlyozzák . hogy az evangelistáknak nem Céljuk mai ér
telemben vett történelmet írn i. sem Jézu s éle t rajzát adn i. hanem hirdetni
akarják az üdvösség örömhi rét (KerygmaJ . Ez kétségte lenül igaz. de í élreér
lené a dolgot az. aki úgy fog ná fe l. mintha az evangéliumok nélkülöznék a
történelmi alapot és egyszerüen Jézus tanítására redukálnák a mondanivaló
jukat. Az ember az időben , tehát a törlénelemben él és amikor az lsten ern
berré lett, a történelembe lépett be . A megváltás nem . valamikor régen ",
történelmileg ellenárizhetetlen i d ő kben ment végbe . hanem eze látt mintegy
2000 évvel . tehát az emberiségnek legalább is többszázezer éves korához
képest nem is olyan rége n. nagyon is történelmi időben.

•Akkor elhangzott az Ur szava Jánoshoz . Zakariás f iához a pusztában:
13. 2) Ha az lsten valakit kiválasztott pr ófétái ául. akkor ezt a Szenti rás min 
dig Igy jelzi : .Az Úr szava elhangzott . : (pl. Oz l, 1. Jer 1.4. Ez 1,3 stb .l
lsten küldöttel voltak . az üdvösség útjának hirdetái , és küldetésük Igazolására
rendesen elmondták. hogyan hívta meg őket az Úr tisztségükre . János úgy·
sz élván az O, és Újszövetség határmesgyéjén áll : még egészen az osz övet
ségben gyökerezik . prófétai küldetése hasonló az ószövetségi pr ófétákéhoz.
ol ö kell készitenie a népet a Megváltó eljövetelére . - de ez a Megváltó már
itt van . János már rámutathat . nem mint elj övend őre . hanem mint jelenvalóra .
- Az Ujszővets éqben a próféták utódai mindazok . akik az Evangéliumot (azaz
az üdvösség örömhírét) hirdetik . Jézus küldetése nekik sz ól: .MenJetek el
az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek:
rMk 16.15) M ár nemcsak a választott népnek. mint az Oszövetségben (János
maga ls csak a zsidóknak pr édlkáltl l . - hanem minden teremtménynek. 
Mi is hivatva vagyunk az Orömhírt hirdetni . akár mint papok . szerzetesek.
akár mint világi apostolok Nem mondhatjuk . hogy hozzánk nem hangzott el
az Ur szava. mint Jánoshoz. hiszen a keresztségben nevünkön szólftott. 
a ker esztség . méginkább a bérmálás szentségének erejénél fogva (a papok
meg foko zottabb mértékben az egyházi rend szentségének. a szerzetesek
fogadalmaiknak erejénél fogva) mi is hivatva vagyunk a tanúságtételre. nem
csak szóval. hanem elsősorban a saját életünkkel. Ha minden keresztény élete
igazi tanúságtétel lenne Jézusról. milyen hamar megtérne az egész világ! 
legalább mi tegyünk róla tanúságot életünkkel!

. BeJárta a Jordán egész vidé két és bünbánatl keresztséget hirdetett a
bűn ök bocsánatára . amint lzaiás beszéde inek könyvében olvassuk : .A pusztá
ban kiáltónak ez a szava : Készítsétek e lő az Úr utját!' · (lk 3. 3-4) Kereszte lő
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Szent János nem várta meg. hogy hozzá jöjjenek , maga ment utána a búnösek
nek, . bejárta a Jordán egész vidékét " . Később aztán őhozzá jöttek az embe
rek. - Az arsi plébános életrajzában olvassuk. hogy amikor Arsba kerül t .
minden családot meglátogatott, azokat ls , akik messze elkerülték a ternplo
mot, és szivél yesen érdeklődött hoqylétük, rnunkájuk, sorsuk Iránt. Később

egész Franciaorsz ágból tódultak hozzá a hivek . . . Minden Igazi apostol
azzal kezdi. hogy utánamegy az embereknek. akikhez küldetése szól : a pap
plébánláj a hivei nek. a hitoktató tanltványainak. a világi apostol koll égáinak.
stb . Később . amikor megismerik a szeretetét, amellyel minden kin seg iten i
akar és mindenk iben elő akarja késziteni az Úr utját, talán már őhozzá fognak
lönnl az emberek és bő te rmést takarithat be az Úr csűrébe . De mit számit.
ha egész életünkben az a feladatunk, hogy . be lárluk a Jordán egész vi dékét " .
utánajárjunk a ránkbizottaknak, és talán csak az utódaink fogják learatni
fáradozásunk termését ? A ml dolgunk mindent megtenn i, hogy .előké sz ltsük

az Or llt/át" . és Istenre hagyni a sikert. Nem azt fogják tőlünk számonkérni
az Itéleten . hogy milyen sikerrel fáradoztunk, hanem. hogy rneqtettü k-e azt.
ami töf ünk teJlett.

•Egyengessétek ösvénye it ! Töl tsenek föl minden völgyet, minden hegyet
és halmot hordjanak le , ami egyenetlen, legyen egyenessé, ami göröngyös,
legyen sima úttá. s meglátja maid minden ember az lsten üdvösségét." (Lk
3.4-6) Hogyan készitsOk az Úr út/át? Először is föl kell tölteni a csOggedés
völgyelt : a benső életben nagy bizalomra van szükségünk. Min thogya ma·
gunk erejéből sohasem jutha tnánk el az üdvösségre, - az az ls ten Ingyen
ajándéka - . azért egész bizalmunkat Istenbe kell vetnünk. Le kell tehát hor
danunk az önhittség, büszkeség , kevélység hegyeit és halmált . Isten szivesen
adja kegyelmét annak. aki bevallja előtte semmi ségét , tehetetlenségét. de az
önhIttság hegyeirol .lepereg" a kegyelem. nem tud behatolni ebbe a sziklás
talajba. (A képhez meg kell jegyeznünk. hogy mi mai emberek. akik vonat ról
vagyautóból. vagy kIránduláson gyalog is, gyönyörködünk a hegyek ás völgyek
gazdag változatosságában, sajnálnók, ha minden hegyet lehordanán ak és rnln
den völgyet betöltenének. Az ókor embere azonban a sima utakat szerette ,
ahol nem kellett meredek hegyoldalakra fölkapaszkodnia és mély völgyekbe
leereszkednie. hanem kányelmesebben érhette el a várost. ahová éppen tar
tott.) - Az egyenesség jelent i az őszinte beszédet. viselkedést. eljárást. Ma
ls még "kerülőút" a neve. ha valaki nem mondja meg egyenesen. amit akar,
hanem mindenféle ravaszkodással próbál célt érnI. Az Isten hez vezető út az
.egyenes út" . azaz a becsületes, hátsó gondolatok nélküli őszinteség. - Az
őszinteséget sokan összetéveszt ik a durvasággal , gorombasággal. Ezért Ke
resztelő Szent János prédikációja hozzáteszi : ami göröngyös ( = durva, go
romba. másokat sértő viselkedés). az legyen sima úttá . Az őszinteségnek

kedvességgel. fin omsággal. udvariassággal kell párosulnia. E nélkül az őszinte 

ség sértő lehet. viszont a kedvesség és udvariasság őszinteség nélkül kép
mutatéssá vagy hlzelgéssé fajul el. - A bizalom és alázatosság . őszinteség
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05 kedvesség azok az eszkezek. amik az udvoss éq ut ját előkészr tik . Ha ezen
az úton járunk. Isten nem fog késni és engedi megtap asztalni .az ő üdvös
ségét·. azaz azt a boldogságo.. amit nem követ kiábrándulás. - azt a boldog 
ságot. ami örökké tart.

•Igy beszélt a tömegh ez, amely kivonult hozzá. hogy megkereszte lkedjék:
.Vlperák fajzata! Ki tani tott arra. hogy fus satok a fenyegetö megtorlás elö l?
Teremjétek hát a búnbánat rnéltó gyümölcsét : · (Lk 3.7-8) Keresztelö Szent
János nem hajhássza a n épszerűs éqet, ellenkező leg . Nem azt mondja a hozzá
jövőknek: . Drága testvére im. tudom . hogy ti mind nagyon jók vagytok. de
hogy is kell félnetek a büntetéstől . . : - hanem keményen sz öl , de hozzá
teszi: bánjátok meg búneiteket ! Ma sok szónok és gyóntató inkább vigasz·
talnl akarja a bűnöst , mondván : csak ember i gyengeség volt a búne. Isten
nem kicsinyes. fő a bizalom . . . Van ebben valami Igaz: persze . hogy gyen
gék vagyunk. persze hogy az Istenben nem szabad szigorú birót látnunk.
persze hogy bíznunk kell az ő irgalmában . De ugyanakkor azt se szabad feled 
nünk. hogy az lsten végtelenüI szent és a mi búneink nagyon is visszatet
szenek neki. Az lsten irgalma nem azt jelent i. hogy .szemet h úny" a bún
fölött. hanem azt. hogy szívesen megbocsát. ha megbánjuk a búneinke t.
Vagyis a bűn ös számára az Istenhez vezető út szükségképpen a bűnbánat

útj a. Márpedig mindnyájan b űn ös ök vagyunk! . Sokkal nagyobb boldogság az
lsten irgalmában boldognak lenni. mint a saját vélt szents éaünkben" 
mondta Margit Mária anya. A szolid lelki életnek az első előfeltétele a b űn

bánó lelkület; Kérjük Istentől a kegyelmet. (mert nagy kegyelem!) hogy
bűneinket belássuk és őszlnten megbánjuk.

•Ne emlegessétek magatokban : Abrahám a mi atyánk! - mert mondom
nekte k: tud az lsten ezekből a kövekből ls f iakat támasztani Abrahámnak:
(Lk 3. 8) A zsidók büszkék voltak arra . hogy Abrahámtól származtak és azt
hitték. ez már biztosítja számukra az üdvösséget. - Még nem olyan rég. ná·
lunk is sokat számított. hogy valak i nernest. főnemesi . értelmiség i családbó l
származlk-e vagy munkás . paraszt vo lt az édesapja . s majd az előbbiek. majd
az utó bbiak élvezték ennek a helyzetnek előnyeit. i ll. viselték hátrányait. 
Vannak. akik arra büszkék . hogya nagybátyjuk vagy a f iuk pap. vannak azer
zetesek. akik rendjük szentjeire hivatkoznak. - Mikor értjük meg végr e. hogy
lsten előtt nem számítanak az elődeink. utódaink és rokona ink. hanem egye
dül az. hogy mi magunk milyenek vagyunk? ! Nem az sz ámlt . hogy Abrahám
Ivadékai vagyunk-e. hanem. hogy .Abrahám hitéból valék" vagyunk-e. (Vö.
Róm 4. fej .) Abrahám kész volt Istenért minden áldozatra . - ha ml ls készek
vagyunk Istenért mindent odaadnI. mindenről lemondan i. akkor - csak akkor
- vagyunk .Abrahám fiai · .

•A fejsze már a fák gyökeréhez ért . Kivágnak és tüzre vetnek minden fát.
amely jó gyümölcsöt nem terem: (Lk 3.9) Mi talán úgy mondtuk volna :
.amely mérges gyümölcsöt terem" , Nagyon ls szeretjük azt hinni . hogy mín-
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den rendben van. ha nem loptunk. nem csaltunk . nem raboltunk . nem gyilkol·
tunk . Keresztelő Szent János nem elégsz ik meg ennyi vel. ő azt kivánja, hogy
. ló gyümölcsöt teremj ünk". Mind saját lelki életünkben. mind mások nevelé
sében jó gyümölcsökre. jócselekedetekre . Istennek tetsző viselkedésre kell
t örekednünk. Nem elég csak a búnt kerülni. senkinek sem ártant. Nemcsak
azt kérdezzük magunktól : mi rosszat tettem . hanem azt is : mi jót tehettem
voln a. amit elmulasztottam?!

.A nép megkérdezte: .Mi t tegy ünk tehát?' Mire Ő így fele lt : .Aklnek két
köntö se van, ossza meg azzal. akinek egy sincs. és akinek ennival ója van.
tegyen hasonlóképen:· (Lk 3. 10-11) Talán mi is megkérdezzük : ha nem elég
a búnt kerülni . mit tegyünk ? Keresztelő Szent János fe lelete nekünk is szól :
osszuk meg. amink van. azokkal. akiknek nincsen . A ruhát . az ennivalót. a
tudást , a tehetséget , minden testl -lelk t javunkat. mind ent. ami t Istentói kap
tunk. Nem fukarkodni sem pénzzel. sem i d ő ve l , sem fáradsággal. sem áldo
zattal. ha embertestvérünknek szüksége van a segítségünkre . Nem várn i ,
amig kér ik : észrevenni. mire van valakinek szüksége és örülni. ha segít 
hetün k. Segít eni i sme rősne k és ismeret lennek. közelieknek és távoliaknak,
a szomszédnak és a fejlődő országok népeinek . Hogy hogyan? Ennek igen
sok foka van: kezdve azon. hogy Jövedelmünknek egy bizonyos százalékát
adjuk oda. egészen addig. hogy teljes életünket , minden képességünket. tevé
kenységünket és Imánkat embertestvéreink szolgálatába állftjuk.

•Jöttek a vámosok is. hogy megkereszte lkedjenek. .Mester. mit tegyünk?'
- kérdezték . .Ne követeljetek többet. mint amennyi jogos ' , válaszolta. Kato
nák is fordul tak hozzá: .Hát mi mit tegyünk ?' .Senkit se bántsatok és meg
ne zsaro ljatok , felelte . s elégedjetek meg zsoldo tokkal:· (Lk 3, 12-14) A
meglepő az. hogy egyáltalán jöttek , a vámosok és a katonák, a ki k rő l mindent
inkább lehetett mondanI. mint azt. hogy hajlamo sak voltak a vallásosságra . . .
Milyen átütő erejű lehetett Keresztelő Szent János prédikáció/a. hogy ezek
ls eljöttek hozzá! - A foglalkozás ráüt i bélyegét az emberre. - de más
részt nincs az a foglalkozás . amelyben ne lehetne Istennek tetsző módon
éln i. Mutatja ezt a Kereszteló Szent Jánoshoz forduló vámosok és katonák
példája . és az ó tanácsa . Nem mondja nekik. hogy hagyják ott foglalkozásukat,
hanem. hogy a vámpadot és a fegyvert ne tekintsék ürügynek a . könnvü"
életre . - A körülmények megnehezíthetik az lsten szolgálatát. de sohasem
teszik lehetetlenné. Sőt . a kegyelem diadala az. ha valaki nehéz körülmények
k ö z ő rt ls húséges az Istenhez. - Mit kiván t ő I e m az állásom. az állapot
bell kötelességem . hogyan szolgálhatom én, az én körülményelm között, az
én adottságaimmai az Istent?

.A nép nagyon nyugtalan volt . Mindnyájan azt gondolták. hogy talán "'noa
a M. (János) azonban kij elentette: .l:n csak vlzzel keresztellell: ttteket.
De eljön a . aki hetalmasabb nálam. Ami sem vagyok méltó. hogy aarúsrlJát
rnegoldjam. O Szentlélekkel és tila el fog megkeresztelni tlteket.'· (lk 3.
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15·16) A Messiás várása a levegöben voll . nundenki ar ról besz élt. Ha a kora
bell qumrani szövegeket olvassuk. kltúnik belőlük. mil yen természetü volt
ez a várakozás. Elsósorban politikai Mess iára gondoltak. aki megszabadítja
őket a gyülölt római igától és Izrael népét tesz i uralkodóvá más népek fölött .
János müködése olyan á tü t ő erej ű volt. hogy sokan azt hitték. ó az, akit
várnak. János siet helyreigazitani tévedésüket : nem ő az. - ő még arra sem
méltó. hogya legalacsonyabb szolgá latot megtegye a Messiásnak. János
keres ztsége csak egy a korában szokásos . lernos ások" közül (Oumranban
számos medence szolgált a r ituális mosakodasral . a b únbánat jele. a Jézus
által alapíto tt keresztség szentségének elóképe . A Mess iás keresztsége a
Szentie iket közvet ít i : aki ebben a keresztségben részesül. annak lelkében
lakást vesz a Szent lélek. A t ű z . ami t János említ. talán a kegyelem .t üze" :
amint az elsó Pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában szállt le a Szentlélek az
apostolokra, úgy a megkeresztelteket is eltölti a kegyelem . az isten i szeretet
tüzével. - Köszönjük meg most - és gyakran - a kereszt ség kegyelmét :
a keresztség és az Igaz hit a legnagyobb kegyelmek . amelyekben részesül
tünk. Ha valam i apr ö-caepr ö kérésünk te ljesül. pl. megtalá ltuk . amit elvesz
tettünk. vagy elmult valam i betegségünk. azt megköszönjük (és ez helyes .
hiszen mindent Istennek köszönhetünkl) - de a legnagyobb kegye lmekért
elfe lejtünk hálát adnI. Szép szokás. hogy legalább keresztség i napunk évíor
dulóján megköszön/ük ezt a nagy ajándékot. amelyben lsten /óságából r észe
sül tünk. és megó/ft/uk keresztségi fogadásunka t. hogy mind ig hüségesen
akarunk neki szolgáln i. Huba Már ia

KOVACS SANDOR SZOMBATHELYI PUSPOK HUSZONOT EVES
POSPOKI JUBILEUMA

Junius t t-én ünnepelte Kovács Sándor negyeds zázados püspöki jubileumát.
Bár püspökké szentelése márci us 25-én volt mégis e napra halasztotta a [ubi 
leumi ünnepségeI. E napon szentelt ugyanis el ősz ör papokat és az ezüstrnis é

sekkel akart jubileumán koncelebráln l. A szombathelyi székesegyházban ti
zenhárman mutatták be föpásztorukkal a hálaadó szentmisét. A magyar püs
pöki kar csaknem teljes számban vett részt a jubileumon. Ijjas József ka
locsai érsek mondott szentbeszédet. Résztvett az ünnepsége n dr. László
István eisenstadti püspök az ausztriai magyarok apostoli visit átor a is. O
a mise utáni ünnepségen magyarul. németül és lat inul köszöntötte a jubilánst
egyházmegyéje és az osztrák püspök i kar nevében . Allami részrő l Prantne r
József , az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke köszöntötte a jub iláló püsp ököt .

Msgr Csertő Sándor magas egyházi kinevezése

Dr Csertő Sándor prelátust a Hitügyi kongregác ió főügyészévé (promoter
Justitia e) nevezték ki. Ez a Seper bíboros vezetése alatt álló elsó kongregáció
harmadik legfontosabb állása. Eddig kizárólag olaszok tö ltötték be. Szfvból
gratuláluk a magas kltiintetéshez és fe l e l ősségte l je s munká/ára lsten áld á
sát kérjük és kivánjuk.
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