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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 
 

 


