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 föllángolásaiban. Mert, ugye, minden megtéréssel csu-
pán egy szférával emelkedünk följebb, de magasabbra 
érve, nagyobb távlatokat áttekintve, még jobban érez-
zük törpeségünket, s ez újabb megtérésbe késztet. 
Mégis a följebbjutás nagy kezdeti örömökkel jár. Ugye 
ilyenkor Te küldesz felénk egy biztató mosolyt?  
 Érkeztél hozzám a Téged szeretők szeretetében.  
Mégis Te érsz el hozzám általuk. Ahogyan igyekeznek 
hasonlítani Hozzád, úgy tudod birtokba venni vonásai-
kat. De jó volna, ha a földön csupa "vonásaidba öltözött 
Krisztusok" találkoznának egymással!  
 Érkeztél hozzám a testvérek közösségében.  
Nemcsak a közösségi imák alatt voltál jelen, hanem 
minden Rólad szóló kijelentésben. Jelen voltál azokban 
a vitákban, melyekben Rólad akartuk letisztogatni. Az 
így vagy úgy rád rakódott hordalékot, történelmit is, a 
sajátunkét is. Az a szándék, hogy tisztán lássunk Téged, 
jelenvalóvá tesz közösségeinkben.  
 Érkeztél hozzám gyóntatásaimban. Ha valaki feltárja 
lelkét, s ha megrettenek a felelősségtől, hogy szavam 
pozitívan lendítsen a gyónó életén, Te mindig ott vagy 
velem, és látni segítesz valamit abból a titokból, ame-
lyet úgy neveznek: ember.  
 Érkezel hozzám meg nem szűnő és egyre fokozódó ke-
reséseimben.  
Minél jobban megismerlek, annál szomjasabb leszek is-
meretlenségeid, titkaid irányában. Téged nem lehet is-
merni, csak egyre mélyebben megismerni. Te mindig 
érkező maradsz.  
Uram! Érkezéseid biztatóak, boldogítóak, csak nehogy 
meddővé váljanak bennem! El kell jutnom oda, hogy 
már ne az érkezéseket tartsam számon, hanem azok le-
gyenek időelszámolásom mélypontjai, amikor megfe-
ledkezem Rólad. Az legyen tragédiám, ha nem Benned 
gondolkodom. Amíg ide eljutok, addig is segíts, hogy 
ezek az érkezések lassú és megtestesüléssé váljon. 
Úgyis tudom, hogy az a célod, hogy megtestesülj ben-
nem, és így rajtam keresztül testesülj meg mai testvé-
reim számára.  
Uram, rajtam múlik, hogy a mai világnak lesz-e kará-
csonya. Segíts, hogy legyen!   
Amen 
 
 
MIKLOVICZ LÁSZLÓ 

HOMÍLIA… 
Elhangzott a szendehelyi és nőtincsi templomokban, 

 vetítéssel illusztrálva, advent 3. hétvégéjén. 
 

Iz 61,1-2a.10-11, 1Tessz5,16-24  Jn 1,6-8;19-28. 
Köszöntés:… Advent harmadik hétvégéje; három 
szentírási rész, három gondolat mindegyikhez: csupa 
hármas a mai este. A számmisztika szerint…a két ellen-
tétes elv között a kiegyensúlyozó tézis, a megvalósult 
egység, a „3” a megnyilvánult Istent is jelképezi. 

Amikor elolvastam Iz. próféta mondatait két dolog ju-
tott eszembe. Az egyik, hogy a mai szentírási részeket 
összeállító szerkesztő nagyon tapintatos módon kiha-
gyott a szövegből egy lényeges mondatrészt. Mármint 
az ószövetség szemlélet, istenkép szerint lényeges mon-
datrészt, ami így hangzik: „Hogy hirdessem az Úr ke-
gyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját.” 
A másik észrevétel, ami a kedves testvéreknek is feltün-
hetett, hogy a názáreti zsinagógában Jézus ezeket a 
mondatokat olvassa fel Iz. könyvéből és a próféta sza-
vait alkalmazza magára és természetesen Ő is kihagyja 
a szövegből: az… Istenünk bosszújának napját, hiszen 
ez az állítás a szeretet istenéről, összeegyeztethetetlen 
az ő istenképével. És itt álljunk meg néhány gondolat 
erejéig és tekintsünk a Lk ev.-ban elhangzott és Iz-tól 
idézett jézusi mondatokra. 
… Örömhírt vinni a szegényeknek: az eladósodott, 
földjüket veszített, adósrabszolgává lett, létfenntartá-
sukban másokra szoruló emberekről van szó. Az itt sze-
replő görög szó alapjelentése: koldusszegény. Vagyis itt 
nem a „tisztes szegénységről” van szó, ami voltaképpen 
„kispolgári jólétet” jelent, hanem az alapvető létfeltéte-
lek kisebb-nagyobb mértékű nélkülözéséről, az azok-
ban való szűkölködésről. 
… meggyógyítsam a megtört szívűeket: Jézus igazi test 
és lélekgyógyász. Tudja, hogy Isten igéje gyógyító ha-
tású és ezt kínálja fel mindenkinek, valamennyiünknek: 
bizonyára rajtunk fordul, hogy élünk-e vele vagy sem. 
…szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a 
börtönök lakóinak…. ebben a szövegösszefüggésben 
konkrétan az adósrabszolgaságban élőkről van szó és 
nem a közbűntényesekről. A magántulajdonra épülő ki-
zsákmányolási mechanizmusok (kamatra adott hitelek, 
a föld elzálogosítása) oda vezettek, hogy sokan adós-
rabszolgaságba zuhantak: kénytelenek voltak önmaguk 
és családjuk eladásával, rabszolgaként végzett munká-
jukkal törleszteni a hiteleket és azok kamatait. Kicsit át-
vitt értelemben ma is így működik a bankrendszer és 
hasonló következményei is vannak, mint annak idején.  
… hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét., Ez a ke-
gyelemnek fordított szó eredeti jelentése „elfogadható, 
szívesen látott, kellemes”. 
 Az ószövetségi háttér ismeretében nyugodtan 
állíthatjuk, hogy Izajást idézve Jézus a maga gazdasági-
társadalmi-politikai programját hirdette meg Názáret-
ben, vagyis a kizsákmányolt, elnyomott szegények fel-
szabadítását, ahogyan azt a jóbel évnek, „az Úr kedves 
esztendejének” szabályai előírták.   Az adósrabszolgá-
kat és családjukat minden 50., ún. jóbel évben fel kell 
szabadítani, és vissza kell adni nekik eredeti földtulaj-
donukat. Két döntő különbséggel azonban.  
Egyrészt nem a bizonytalan, távoli jövőre vonatkozóan 
hirdette meg Isten ígéretének beteljesedését, mint a régi 
próféták, nem is „hamarosan”, ahogy a kortárs apoka-
liptikusok vélték, hanem a „mára”, a jelenre vonatko-
zóan.  „Ma teljesedett be ez az írás”, mondta, 
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összhangban azzal a tanításával, hogy Isten országa már 
elérkezett, nem utolsósorban éppen általa.  Isten most, 
„a fületek hallatára” kínálja fel az „általános gazdasági-
társadalmi amnesztiát” a szegények számára! Ez termé-
szetesen azt is jelenti, hogy Jézus felfogásában a szegé-
nyek felszabadításának nem ötvenévenkénti esemény-
nek, hanem mindennapos gyakorlatnak kell lennie. 
Másrészt Jézus nem jogi szabályozással, nem „a tör-
vény erejével”, nem hatalmi erőszakkal akarta felszaba-
dítani a szegényeket, jóllakatni az éhezőket, de nem is 
„isteni csoda” által, az emberi „szabad akaratot” meg-
kerülve, hanem az egyetlen lehetséges módon: a meg-
tért emberek közreműködésével. Ahogy hiteles tanító-
hoz illik, példát is adott arra, hogyan képzeli programja 
megvalósítását: amikor hallgatói megéheztek, szétosz-
totta köztük a maga és tanítványi közössége ennivalóját; 
majd ezt ismét lelkére kötötte tanítványainak. 
 Most pedig Pál apostol leveléből hámozzuk ki 
a második üzenetet, de csak röviden és látszólag teoló-
gia mentesen: „Legyetek mindig derűsek!” Bizony fe-
jén találta Pál testvérünk a kereszténység lényegét, bi-
zony a keresztény emberre a derű, a barátságosság, a 
kedvesség a jellemző. Ennek nem szabhat gátat a sze-
génység, a bántások, a betegségek, a halál és általában 
az élet nehézségei sem. A Jézust követni szándékozó 
embernek minden oka meg van a derűre, mert rendelte-
tésének megfelelően tudja felhasználni az életét és ez 
boldogsággal tölti el, ami tükröződik az arcán is. Erre a 
derűre, mondhatnánk, örömre biztat bennünket az ad-
venti koszorún a ma meggyújtott rózsaszín gyertya is. 
 A harmadik gondolat az ev. alapján így szól-
hatna: Ki vagy te?  Miért ne lehetne magunknak sze-
gezni a kérdést, amit keresztelő Jánostól kérdeztek az 
írástudók? Hogyan tekintek magamra, hogyan értelme-
zem saját magam: ki vagyok én? Bizony meg kell vála-
szolnunk ezt a kicsit kellemetlen kérdést, mert az isten-
nek tetszésben való fejlődésünk szempontjából kikerül-
hetetlen. Segítse ezt a házi feladatunkat Bódás János, Ki 
van jelölve a helyed című verse, amellyel egyben derűs 
és örömteli Jézust váró és Őt követni akaró életet kívá-
nok valamennyiünknek. 

 

 

 

BÓDÁS JÁNOS: 

KI VAN JELÖLVE A HELYED 

 

Azért van síró, hogy vigasztald,  
és éhező, hogy teríts asztalt.  

Azért van seb, hogy bekösse kezed.  
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.  

Azért van annyi árva, üldözött,  
hogy oltalmat leljen karod között.  

Azért roskadnak más vállai,  
hogy terhüket te segítsd hordani.  

Az irgalmat kínok fakasztják,  
s mélység felett van csak magasság.  
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,  
azért van, hogy te megmutathasd:  

mennyi szeretet van benned. 

Megmutattad-e néha legalább?  
Enyhült, s szépült-e tőled a világ?  

Vagy tán kezedtől támadt foltra folt?  
Ott is, hol eddig minden tiszta volt? 

Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,  
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.  

Ki van jelölve a helyed,  
ne nyugodj, míg meg nem leled.  

Csak ott leszel az, aminek  
rendeltettél. – Másként rideg,  

céltalan lesz az életed.  
Mag leszel, mely kőre esett,  

elkallódott levél leszel,  
mely a címzetthez nem jut el.  
Gyógyszer, ami kárba veszett,  

mit soh'se kap meg a beteg.  
Rúd leszel, de zászlótalan,  
kalász leszel, de magtalan,  

cserép, amiben nincsen virág,  
s nem veszi hasznod sem az ég,  

sem a világ. 


