
AZ OR KEGYELMI!NEK ESZTENDEJE - Izajás 61,1-2.

Erdemes elgondolkozn l, hogy milyen körülmények között kereste fel Jézus
faluját, Názáretet. Szombat volt, s elment a zsinagógába. Az istentisztelet
folyamán fel4<érték, olvasson fel a próféták könyvéból. Izajás iosmert sorait
választotta: . Az Úr Lelke nyugszik rajtam, rnert az Úr kent föl engem. Elkül
dött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szí
vúeket. Hogy szabadulást hkdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök
lakó inak . Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét" Miután pedig be
fejezte az olvasást, kijelentette a hallgatóLnak: Ma beteljesedett az Irás, amit
az tmént hallottatok.

Ilyen egyszerú, de határozott formában akarta Jézus megh~rdetn; , hogy
Izajás szavai tanításának, örömhírének magját és összefoglalását tartalmaz
zák. Végre és végérvényesen megkez.dődött az Irgalom és szabadság kora: a
szegények meggazdagodnak, a vakok látnak, a fog lyok ki'Bzabadulnak; elér
kezett az Úr kegyelmének ideje l

Ne rövi.ctítsük meg egy~k oldalről sem ezt a I<'ijelentést. Ne magyarázzuk
csupán lel'kl értelemben. Isten üdvössége átöleli az ember egész életét, teljes
valóságát: testét és lelkét. Ezért gyógyította meg Jézus a bélp oklosokat és
adta vlssza a látást a vakoknak, Másrészt azonban tévednénk. ha Izajás sza
val1 csupán evrlági értelemben vennénk. A vakok valóban szemükkel láttak,
érzékszervük gyógyult meg . Ugyanaklkor azonban jelei lettek annak ios, hogy
lsten világossága felragyogott min<lenld számára , ak'i az emberi sötétségben
botorkál.

Nem Igen találhatnánk más fejezetet az Ószövetségben , amelyik alk alma
sabban szemléltetné Jézus múködésének célját. Elég ha felidézzük, miként
viselkedett az Úr a búnösökkel, az utcalányokkal , a vámosokkal, a meg bélyeg
zettekkel és a I<ltaszítottakkal. A tékozló Nút visszafogadó atya , 'az elveszett
bárányt kereső pásztor példája ugyanazt az üzenetet közvetíti mjnt Izajás
szavai.

Mti jelentsen azonban mi'lldez keresztény életünkben? Csak két példával
szeretném megv ilágítani.

Egy asszony férje ételhordójába bele-beletett az élelem mellé egy kis cé
dulát ls: Szeretettel csókollak. A férfi azonban munkahelyén minden alkalom
mal a papírkosárba dobta az írást. Egyik nap t i1lkárnöje, idösebb magányos
asszony nem állhatta meg, hogy ne tegyen korholó megjegyzést : Hogyan dob
hatja ki egy férfi min den további nélkül az iiyen pap írt ? A kérdés jogos. Hány
szor vetjük meg az emberi kedvesség és figyelmesség jelei·tl Ped ig éppen
ezek , az öröm és ezeretet krtejezöi adnak értelmet életünknek. Mert nem olyan
magától értetődő, ha a gyerekek vidámságukkal fúszerezjx a család reggeli jét
s így melegséggel tóltik meg az egés z napot. Nem magától értetődő, ha a pos
tás vkíárn szóval kézbeslti az ajánl ott levelet, s barátságosan köszön el. Nem
akkor érezzük mmdennek a jelentöségét, amíkor hiányukat tapasz taljuk?
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Egy menhely vezetője mondotta: Igen sok gondozottunk ind ítást érez arra ,
hogya tévéernyőn megcsókol ja a bemondót vagy a színészt. Ennyire vágynak
valakire, aki kedvesen köszöntse őket és szeretetteljesen viselkedjék jelen
létükben. Senki sem bírja ki az életet szeretet-megnyIlvánulások nélkül, azért
képesek ~Iyen pótlékok keresésére ls. I<itör belőlük a szeretet utáni vágy, amit
senki sem vesz észre közvetlen környezetükben.

Ránk keresztényekre vár a feladat, hogy az emberek ne keressenek vi
gaszt Ilyen tévutakon. Mert Jézus meghozta az örömöt az emberiségnek: ő

maga életünk örömei Aki tehát moso lyt varázsol az emberek arcára, az nyito
gatni kezdl nek ik az ég a·jtaját. A vidám barátságosság a megvá ltás eszköze
lehet: kiszabadithat a zárk ábó ], amibe a bún és a sötétség taszítja az embert.
Ne felej~ük el tehát barátságosan üdvözölni a másikat, és ajándékozzuk meg
egy kedves szóvai , Igy k özvet íthetj ük nap mint nap az Úr kegyelmének esz
tendejét.

Karl Schlemmer

A TABERNÁKULUM ELOTT

"Magadhoz igazf!ottál minket, Uram és nyugtalan a mi szívünk, amig Ben
ned meg nem nyugszik .· Ezt tapasz tal om én is szent Agostonnal. Nyugtalan
a szívem . Tele helyes és bé lytelen vágyakkal. Ezek a vágyak k1e-oda rángat 
nak. Hiába csitítok el egyet. Nyomában három jelentkezik. Nincs nyugtom sem
éjjel sem nappa l. A zsoltárossal ~iáltok: Ki szabad ít meg ebből a szorongatás
ból?

Tudom, Uram hogyha a színed elé jutnék, kiömlene sz ívemből minden. Te
eloszlatnád a sok ellentétet. A feléd törő vágyakat bet öltenéd önmagaddal. A
kérdés : hogyan jutok el hozzád? - Uram! hiszem, hogy itt vagy. Szeretnék
veled lenni. De látod , hiába térdelek előtted . A szívem körü lbástyázva a szóra
kozottság áthatolhatatlannak tűnő fa lával . Fontosságom, halaszthatatlan
ügyelm egy percig sem hagynak nyugton. Még itt elótted sem. Hí ába tör fel
az ósvágy. A szívemmel nem jutok hozzád . Kétségbeej tő Uram, ahogy el va
gyunk szigetelve tőledl Bezárva kényelmes-biztonságos, rohanó-nyugtalan élet
médunkba. Szenvedünk ettől, de se erőnk se kedvünk 'kiitőrm belőle, Még ke
vésbé van idónk ledönteni a sok válaszfalat. Igy csak futólag - a falon tú lról
számolunk be baja inkir61. Te ezt biztosan meghallod, de válaszed. ami meg
nyugtatna, már nem jut e l hozzánk. Nincs idónk és nyugalmunkkivárnk Ha
Ioibeszéltük magunkat, ta lán lesz egy kis csend , elhalkul egyidőre a zűrzavar,

hogy aztán a vágy utánad annál gyötrőbben törjön föl a szívünkból. Ez a vágy
minden korok minden emberének szívét emész tette. Sokan ta láltak hozzád
általa. Az első "Advent" vágyól lehoztak az égből. Istenem, milyen forró vágy
lehetett azl Úgy iképzelem, közvetlenebbül szállt feléd a csillagos éjszaká1<
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