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AAddvveenntt  II..  ggyyeerrttyyaa  

Bár az adventi koszorú felállítása egy evangélikus lelkész ötlete volt, aki 
gyermekek oktatásával foglalkozva lehetőséget látott a lelki irányítás, eme szim-
bólum segítségével könnyebb megvalósítására. Anyaszentegyházunk átvette ezt a 
szokást és gazdag lelki tartalommal megtöltve minden hívő korosztály üdvös-
ségmunkálásnak hasznára alakította.  

Azonnal szembetűnik sok azonosság, mely összeköti a üdvösség történeté-
nek két fontos ünnepét és a hozzájuk vezető lelki út jellegzetességeit. Az Advent 
és a Nagyböjt bűnbánati szerepe, a nagy misztériumokra való felkészülés, a lélek 
befogadó készségének erősítése, nevelése különös hangsúlyt kap mindkét litur-
gikus időszakban. Ennek kifejezője a bűnbánat lila színe, az örvendező Alleluja 
éneklésének, az angyali szózat (Gloria in excelsis Deo) és a nagy hálaadó himnusz 
a (Te Deum laudamus) elmaradása a liturgikus imádságokból. 

Két elválaszthatatlan ünnep, a megváltás művének töretlen íve rajzolódik 
ki már abban a pillanatban, amikor adventi koszorúnk első gyertyájának szerény 
fénye fellobban és majd nyer diadalmas égi fényt Húsvét hajnalán a nyitott, üres 
sírból. 

Adventi koszorúnk négy gyertyája régen természetesen fehér, illetve viasz 
színű volt és csak a rákötött három lila és egy rózsaszín szalag jelezte a lelki tar-
talom hétről-hétre való gazdagodását. Ezen a ponton emlékezzünk egy pillanatra 
a nagyszombati Exultet hangjaira, amikor az ünnepet meghirdető diakónus éne-
kében a gyertya viaszát adó méhek munkáját említi. Még az oktalan állatvilág is 
tanít, hogy magunkból adunk, munkánkat, fáradtságunkat, áldozatainkat, köny-
nyeinket nyújtjuk. Adunk, áldozatot vállalunk, mert hitünk tanítja meg Jézus 
Krisztus áldozatának, ajándékának mérhetetlen mivoltát. 

S mindez naponta itt van velünk az áldott Szentmise-áldozatban – most 
adventben éppúgy, mint az Egyházi év minden pillanatában, Jézus örökké élő, 
változhatatlan tanításában. 

*** 

Az Advent első vasárnapi szentmise Introitusa: 

Ad te levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque 
irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non 
confundéntur. 

[Hozzád emelem, szómat Istenem. Téged vár a lelkem, hogy oltalmat nyer-
jen. Jöjj el édes Üdvözítőnk!] 

Úgy vagyunk, mint az Úr születése előtt az emberiség, mindenki megindul 
egy hely felé, kit csillag vezet, kit álombeli intés, kit angyali szó, de mindannyian 
megyünk, felsorakozunk, számba vétetünk most az isteni Kisded, általában pedig 
az örök Bíró jövetelére. Ebben a haladásban sok régi pátriárkával, prófétával, elő-
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képpel és jövendöléssel, ószövetségi személlyel találkozunk. Bálaám csillaga, 
Jessze és Áron vesszeje, Ádám koponyája, Melkizedek kelyhe, Éva gyümölcse, Dá-
vid koronája/kardja/hárfája, Izajás Emmánuel-je, Keresztelő Szent János daróc-
ruhája, prédikációja, a Boldogságos Szent Szűz szeplőtelen tisztasága, Istentől 
előre rendelt kiváltsága: ezek lesznek advent négy hetén át a mi tanítóink. Az 
ószövetség eme újjáélése beszédesen érezteti azt a sok hiányt, ami a megváltást 
nélkülöző emberiség lelkéből ásított. 

Az ószövetség homályos derengés 

Hiányzik a világ világossága: Krisztus. A hit napja helyett egyedül a remény 
kis csillaga, a megváltói jövendölések ködön átnéző homályossága mutat bizony-
talan körvonalakat Isten jövendő országáról és a túlvilágról. Még a próféták kö-
zött az utolsó, Keresztelő Szent János sem világosság, csak bizonyság a jövendő 
virradatról, csak pusztában kiáltó szó, mely megelőzi és jelzi az igazi Igét. Sőt még 
az ószövetség végén a Boldogságos Asszony is csak téli hajnal, melyben megtörik 
az éj sötétje és elömlik égi és földi látóhatárunkon az ő kegyelmi ragyogása. 

Olyan az ószövetség mint Jákob első felesége: Lia, rossz a szeme, még a je-
gyesét sem látja tisztán; vagy mint az agg Izsák, aki gyermekeit is csak tapogatás 
által tudja megkülönböztetni. Ezért néz az ószövetség és vele együtt ádvent is az 
Eljövendő felé, mint „Oriens”, „napkelet” felé. Találóan nevezi Damiani Szent Pé-
ter a Boldogságos Szüzet Oriens Orientis-nek, a napkelet keletének, miként az agg 
Simeon Jézust a világ világosságának. 

Az ószövetség öreg, korhadó fa. Azt mondja róla Kereszttelő Szent János, 
hogy a „fejsze már gyökerén van”. Hiába jön feléje új tavasz, nem zsendül élet az 
ágain, lombtalan, árnyéktalan, gyümölcstelen. Belső életerői: a hit, az erény régen 
kiszikkadtak, csak öreg repedezett kérge: a jog maradt meg. Csak felaprítani való 
az isteni Ács, Jézus názáreti műhelyében. 

Az újszövetség nem ebből hajt ki közvetlenül. Kis mustármagból kel, amit 
csak most fog majd elvetni isteni Magvető. De ebből nagyobb, minden világrészre 
kiterjedő, életerős fa lesz, melynek ágain népek fészkelnek, mely árnyékába hívja 
még azokat is, akik makacsul kitartanak a régi, ösztövér csontváz mellett. 

Az ószövetség rabság: egyiptomi, asszír-babilóniai, szeleukidai, idumeai, 
vagy római iga. Az idegen fennhatóság megszünteti Isten uralmát. Behatol a szen-
télyig, sőt a lelkiismeretig. Egyiptomban megfojtja újszülötteket, Babilonban nem 
engedi eltemetni a halottakat. A lelkeket bűn tartja rabságban, bilincsben, a jókat 
a pokol tornáca őrzi hosszadalmas várakozásban. 

Az újszövetség felszabadít: először a lelki rabságból, azután közvetve a föld 
fogságból. Mélységes bölcsességgel írja Aquinói Szent Tamás (III. Qu. 35. a. 8, 8), 
hogy Jézus azért született a rabszolgaság korában, a népösszeírás idején, mikor 
az egész világ adószedés és katonaállítás céljára felsorakozik, hogy ő maga is be-
leállva ebbe a szolgasorba, szabadítónk lehessen, mint ahogyan testünket is azért 
vette magára, hogy bennünket az életnek visszaadhasson. Krisztus rab lesz a mi 
szabadságunkért, a Szűzanya méhében, az emberi testben, a börtönben, a sírban, 
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a pokoltornácában és így kivált minket az érzékiség, a test, a nyomor, a halál, a 
gonoszság és a túlvilág rabságából. 

Az ószövetségben halálra szánt beteg az emberiség. A paradicsomban ütött 
seb nem gyógyul, mindig felszakad. Szemétdombon ülő, sebeit vakargató, nyomo-
rult Jób az ószövetségi ember, akit hiába vígasztalnak melléje kuporodó társai: 
testében betegség, lelkében ködös kétség. Nincs orvosa és orvossága más, csak 
egyedül az Isten maga. 

Krisztus az igazi egészség típusa és orvosa, aki gyógyítani jött a megtört 
szíveket, elméket, lelkeket. Talpra állít számtalan beteget, halottat, megbocsát a 
nagy bűnösöknek, feloldozza a sátántól megkötözötteket és maga is feltámad ha-
lottaiból. Önmagát orvosságul adja az Eucharisztiában, a tiltott étel ellentéteként 
elénk adott, immár parancsolt ételben. Az eredeti bűn közös betegségét a megvál-
tásban orvosolja, fertőtleníti. 

Az ószövetség folytonos harc testamentuma. 

Káin kezében fegyver van. Ábrahám hadvezérkedik. Mózes megöli az 
egyiptomit, Józsue és a bírák, Dávid és a királyok, Ezdrás és a Makkabeusok foly-
tonos harcban élnek. Sebeket adnak és kapnak. A béke-ország csak prófétai vízió; 
majd ha a kardok sarlókká görbülnek, a kiontott vértől szennyes ruhák tűzbe vet-
tetnek, majd ha eljön a Kisded – akinek ez a neve: Béke fejedelme. 

Az újszövetség a béke testamentuma. Az isteni Kisded egészen fegyverte-
len, míg Heródes katonái fegyvert köszörülnek, addig az ő angyalai békét énekel-
nek. Visszatéteti a hüvelybe a kardot és egy más harcot említ, melyet a test és vér 
kapcsolatai, az alsóbb ember ellen kell folytatnunk, mely nem zavarja, hanem 
egyenesen megteremti a békét. A nagy harcot ő maga vívja a bűnnel, sátánnal, 
halállal: a mi békességünk ára az ő vállán van, mint Izaiás írja. (Iz 53,5) 

Az ószövetség a véráldozatok kora: füstös oltárok, véreskezű papok, lár-
más, vonagló állatok között feltűnik az agg Melkizedek, aki kenyér- és boráldoza-
tot hoz a csata után Ábrahám elé. Titkos személye birtokolja mindazt, ami Ábra-
hámnak csak ígérve van: az országot, a papságot és a királyságot. Így előképként 
jelzi Krisztust, aki egyesíti a véres keresztáldozatot az Eucharisztia étel-
áldozatával: az ószövetséget az újjal. Az utolsó véres áldozata kereszté; az első 
igazi vérontás nélküli áldozat az Eucharisztiáé. 

Az újszövetségben minden keresztény ember templom – míg az ótesta-
mentumban csak egy volt. – A Szentlélek templomai vagyunk. A tiszta lélek a pap-
ja ennek a templomnak. Ebben is van áldozat: testünk megfeszítése a bűnökkel és 
kívánságokkal együtt. 

Az ószövetségben Ádám, Éva és a paradicsom az emberiség indulása. Az 
igazi kezdetig csak a hit tud visszanézni: a hit ősembere más, mint a tudományé. 
A hit ősembere a tökéletes ember, akit még nem rontott meg semmi, aki ősbol-
dogságban él önmagával, életének társával és a természettel, akinek ruhátlansága 
nem a bűné és nem a nyomoré, hanem az ártatlanságé. A tudomány ősembere 
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félig állat, vad lázban égnek szemei, keze kőbaltát szorongat, élethalálharcban 
van környezetével a kenyérért és az asszonyért. 

Az újszövetség nem állította vissza az ősállapotot, hanem annál többet 
adott: Ádám helyett Krisztust, Éva helyett Szűz Máriát és a paradicsom helyett az 
Anyaszentegyházat. Krisztus atyánk és fejünk lesz a természetfeletti rendben, 
tőle örököljük a megváltás áldásait, miként Ádámtól, a természetes jogi főtől az 
eredeti bűnt. A Boldogságos Szent Szűz anyánk lesz, ki táplál, ruház, nevel, vezet, 
oltalmaz és ellenkezésre tanít a kígyóval, akivel pedig ősanyánk, Éva barátságban 
élt. A paradicsom négy folyója helyett itt van az Egyház kertjét öntöző négy Evan-
gélium, az élet fája helyett az Eucharisztia, a jó és gonosz tudásának fája helyett a 
szent kereszt, mely világosan megmondja, hogy milyen nagy rossz a bűn és 
mennyire jó az Isten. Addig nem jön Jézus, míg itt nincs az idők teljessége: telje-
sek könnyel, reménnyel, szenvedéssel. „Lássad ember, hogy mit érsz magadban” – 
írja Madách. 

Az ószövetség betű, mely öl, az újszövetség szellem, mely éltet. Szent Pál – 
ki magán érezte az ószövetség kötelékeinek szorítását és az újszövetség emelke-
dettebb szellemét – lelkesen írja: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!” (2 Kor 3, 
17). 

Az ószövetségben túlteng a törvény. Isten minden vonatkozásban érvénye-
sülő uralma teszi, hogy szigorú törvényhozó szankcióval kell intézkednie minden 
profán tárgyban, magánjogban, vagyonjogban, perjogban, sőt büntető- és hadi-
jogban is. De ez az isteni rész is betű, kőbe vésett, mennydörgés, villámlás közt 
kihirdetett kemény törvény, melynek állandó záradéka ez: Én vagyok az Úr.  

Az Isten és ember közötti viszony: Isten végtelenül magas, erős, félelmetes 
– az ember hitvány, haszontalan, alkalmatlan szolga. Isten az ószövetségben is 
végtelenül jó – mégis önmagának s a végtelen igazságosságnak tartozik vele, hogy 
tiszteletet követel, a „kemény nyakú” néphez félelmet keltő, fenyegető szankci-
ókkal beszél. A tökéletlenség testamentuma ilyen tökéletlen motívummal éri be, 
mint a félelem, a földi életben érvényesülő megtorlás, síron inneni csapás vagy 
jutalom. Az áldozatok, a nyilvános kultusz főrésze engesztelés. Folytonos bűntu-
dat borong az ószövetségen, hiába olvassa bűneit megölt állatokra, pusztaságba 
elkergetett bakokra. A jó lelkek sem üdvözülhetnek, meg kell várniuk a pokol 
tornácában, míg eljön az Isten Báránya, ki egyedül veheti el e világ bűneit. 

Az újszövetség a szabadság testamentuma 

Itt nem a törvény betűje a fontos, hanem a törvény szelleme. Nem a csele-
kedet, hanem a cselekvő lelkület az, ami elbírálás és ítélet alá esik. Az Úr Jézus 
uralkodása a szombat felett ennyit jelent: nem szolgái vagyunk a törvénynek, ha-
nem Krisztus szabadosai, barátai, Isten fiai, a bárhol fújó isteni Pneuma (Alkotó 
Lélek) birtokosai. Itt nem a jogi berendezkedés merevségei, hanem az eszmék 
fenséges vonzásai, az ideálok erői viszik a vezérszerepet.  

Megszabadulhatunk a bűntől, a rettenetes múlttól, a pokol tornácától, a 
tisztítóhelytől, az előítéletek, faji, vérségi vagy öröklött korlátoktól, a lelkiismeret 
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mardosásától, a halálfélelemtől. Élhetjük Isten fiainak szabadságát, melynek bir-
tokában így szólíthatjuk meg Istent: Atyánk!  

Ezért a mi vallásunk evangélium = örömhír, szabadsághirdetés, új, égi ere-
detű alkotmány. Nem kőre van írva a főparancs, hanem a szívre, s elég tíz helyett 
egy: a szeretet. Nem a Sínai-hegy, hanem a jászol a trón, nem mennydörgés, ha-
nem angyali ének, nem villámlás, hanem napkeleti csillag hirdeti az új frigy: a 
szabadság testamentumának kezdetét. 

Íme, első kis gyertyánk fénye megvilágítja az ó- és újszövetség különbsége-
it. A remény és a hit testamentumának eltéréseit. Jó nekünk az újszövetségben 
élnünk, de nem szabad felednünk, hogy mégis örök adventben vagyunk. Várjuk 
Krisztus második eljövetelét. A mennyországhoz képest mostani állapotunk 
ugyanaz, mint az újszövetséghez képest az ószövetség volt. Bizony félelem, ho-
mály, korhadás, rabság, betegség, harc a mi életünk ma is. Az igazi béke-hon és 
boldogságos ország a jövőnek van fenntartva, „ahol nincs sem halál, sem fájdalom, 
sem jajgatás többé, mert mindezek már elmúltak" (Jel 21, 4). 
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Advent II. gyertya 
Adventi koszorúnkon immár a második gyertya lángja lobban fel. Gyarapodó 

fény töri meg az ószövetségi, isteni titkokat rejtő fátyolt, a várakozás ködét, a lélek 
homályát. A lassan oszladozó ködből két arc körvonalai rajzolódnak elénk. Ők azok, 
akik közelebb visznek minket – személyes kötődésük révén is – Megváltó Urunkhoz. 

Nagyszüleim nászajándékba kaptak egy nagyméretű Szent Család-festményt, 
amely ágyuk fölött függött és amelyet kisgyermekként szívesen nézegettem. A fest-
mény alkotója korának ízlése szerint, idilli hangulatú, kissé negédes. Azonban nem lát-
tam e képen kívül más ilyen ábrázolást. Mivel azonban semmi sem mond ellent ennek 
az idilli helyzetképnek, így jelen gondolatainkban szívesen kötjük össze e két személyt. 

Tudjuk, hogy Keresztelő Szent János édesanyja, Erzsébet asszony, rokona volt a 
Boldogságos Szűzanyának, s ő az idős várandós asszony mellett segédkezett a kis János 
születésekor. Az említett festményen a Szűzanya ölében ott van a Kis Jézus, a gyermek 
keresztelő Jánoska (öltözetét új ábrázolja a festő, mint a későbbi nagyhatású Előhír-
nökét, durva daróc, stb.) pedig – mint a puszta csendjében Istent kereső jövendő nagy 
próféta, a puszta virágaiból szedett – csokorral köszönti őket. 

Ha negédesen romantikus kép is ez, azért felvethet nekünk most egy kérdést: 
csendben, a lélek pusztájában, elmélyülten keressük-e Istent és képesek vagyunk-e az 
erények virágait hozni az áldozati oltárhoz? 

Keresztelő Szent János prédikációi 

A próféták utolsója és az apostolok legelsője – kinek születését égi hír, csodák és 
a Szent Szűz látogatása előzték meg – Illésre emlékeztető darócban és életstílusban 
prédikál a Jordán-völgyében. Beszéde éppoly kemény, mint böjtöléstől száraz teste és 
csontos egyénisége. Korhol, fedd, utasít, figyelmeztet. Szól farizeusoknak, hívőknek, 
papoknak, katonáknak: mindenkinek a magáét. 

Első témája a bűnbánat. „Tartsatok bűnbánatot, teremjétek a bűnbánat méltó 
gyümölcsét, mert elközelgett az Isten országa.” [Mt 3,2-8]Tehát Jézus jövetelére a leg-
jobb előkészület a lélek tisztulása, Keresztelése is a bűnbánat keresztsége a bűnök bo-
csánatára, Krisztus ugyan megváltani jön e világot, de ennek előfeltétele, hogy a lélek 
maga is meg akarjon szabadulni bűneitől. Igaz, hogy ez a penitencia nem közöl ke-
gyelmet, de bűntől, pokoltól mégis megment és az Úr igéinek befogadására alkalmassá 
tesz. 

Ez a közvetlen előkészület Krisztus közeledésére, ez a szemek tisztulása Jézus 
fölismerésére, ez a szívek kitisztítása és helykészítés az Üdvözítőnek. Már világba lépé-
se előtt tiszta szívet, tiszta anyát, szűzi pólyát, igaz férfiút, szent előhírnököt keresett, 
fellépése elé sincs jobb előkészület, mint a bűnbánat. Ez volt a legfőbb hitoktató 
katekumenátusa, melyben méltókká lettek a lelkek Krisztus tűzkeresztségére a Szent-
lélekben. 
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Ma is ez az értelme az adventi lelkigyakorlatoknak, a karácsonyi gyónásoknak: 
az Úrnak tökéletes népet készíteni. „Minden hegy hordassék le, minden völgy töltessék 
ki, a görbék egyenessé, a meredekek sima utakká legyenek.” [Lk 3,5] – mondja tovább. 

Az Úr eljövetele előtt az utat egyengetni annyit jelent, mint a gőg hegyeit lehor-
dani és a kishitűség völgyeit kitölteni. A képmutatás kanyargós kerülőit az egyeneslel-
kűséggel váltani fel és a durvalelkűség kapaszkodóit sima, alkalmazkodó engedelmes-
séggel helyettesíteni. Az egyszerű lelki szegénység; elégtelenségünk alázatos tudata - 
mely nem öltözik hazug rongyokba, kevély önimádásba – a pásztori lelkület – a jöven-
dő kis Jézus környezete, társasága. 

Sok vonatkozást lehet találni az Úr első és második eljövetele között. De itt ön-
ként kínálkozik egy mély értelmű összhang. Az utolsó ítéleten a kárhozottak így fognak 
felkiáltani: „Hegyek, omoljatok ránk és völgyek, temessetek el minket!” [Lk 23,30] Kik 
fogják ezt belejajgatni a kárhozat kapujába? Bizonnyal azok a lelkek, akik Jézus első el-
jövetelére nem hordták le a hegyeket és nem töltötték ki a völgyeket; akik nem szorul-
tak kevélységükben Krisztusra, vagy mert túlságosan magukban bíztak – nem volt elég 
erős bizalmuk és hitük az Eljövendőben. Ezeket nem Isten taszítja a kárhozatra, hanem 
saját vétkük, a kevélység hegyei rájuk dőlnek és a kishitűség völgyei elnyelik őket. Ka-
nyargós életútjuk miatt lekésnek a szűk kaputól és nagy ambíciók kergetésében elke-
rülik a keskeny utat. Ezért hallgatunk a nagy előhírnökre, aki utat egyenget lelkünkben 
annak, aki maga az út, igazság és élet. 

A katonákhoz beszélve mondja a kemény próféta: „Elégedjetek meg a ti zsoldo-
tokkal.” [Lk. 3,14] 

Mindannyian az élet katonái vagyunk. A keresztény élet sok bajos katonáskodás, 
erényeink bizony nem virágok, hanem fegyverek. A földi Egyház tagjai küzdők, mi va-
gyunk a „vitézkedő Egyház”. Tehát nekünk is szól Keresztelő szent János beszéde: elé-
gedjetek meg a zsoldotokkal. 

Mi a mi zsoldunk? 

A bűn zsoldja a halál – mondja a Szentírás alapján a mi hitünk. Ezzel megelége-
dettnek lenni annyi, mint bűnös voltunkat alázatosan beismerni és Simeon békés lel-
kével bírni, aki nyugodtan búcsúzik mindentől, mikor az Úr elszólítja. Annyi, mint a 
Szent Ignác-féle szent közömbösség a világ dolgai iránt, melyektől épp azért nem ne-
héz elválni, mert nem nőttünk össze velük. 

A siralomvölgy a mi zsoldunk és annak minden baja, átka, nyűge. A szenvedés 
gyermekeinkkel és a föld művelésében, a bennünket látogató csapások, ez a mi zsol-
dunk. Ezzel megelégedettnek lenni és ilyen elcsendesült, megbékélt lélekkel tovább-
szolgálni – ez a mi kötelezettségünk Szent János szerint. 

Legnagyobb küzdő: Úr Jézus, segíts minket ebben a küzdelemben. 

*** 
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Szeplőtelen fogantatás 

Ez az ünnep a maga szelíd hajnali rorátés fényével úgy világít az adventi bűnös 
homályban, mint az ősevangélium az ószövetség éjszakájában. A remény testamentu-
mában a remény hajnali szép csillaga a Boldogságos Szeplőtelen Szűz és minden rávo-
natkozó ígéret. Keressük, hogy Évát mikor váltja már föl az Ave, az éjjelt a fényességes 
szép Hajnal, a bűntől szennyezett világot a Szeplőtelen. 

A kis árva lányka különös titkot hordoz létének első pillanatától kezdve: Az Úr 
kiszemelte őt Szent Fia földi édesanyjának. Így a Szentség hordozójához nem férhet a 
bűn legkisebb szeplője sem – különleges kiválasztottságának alapja hogy az ősszülők 
minden emberre áteredő bűnétől, s a személyes bűnöktől is mentessé alkotta Máriát. 

A legértékesebb Monstranciai, vagy ékköves arany kehely sem olyan tiszta és 
méltó az Úr Jézus hordozására, mint a bűn árnyékától is – Isten által megóvott – Mária. 

Mit is mond az úgynevezett ősevangélium – ott az Édenkertben? 

„Ellenkezést vetek közötted és az asszony között...” szól Isten büntetése az ördög-
re. Az első asszony és a kígyó barátságát tehát fölváltja egy másik asszony és a sátán 
ellenségeskedése, E kárhozatos barátság eredménye, emléke a bűn, a megígért ellensé-
geskedés pedig nem lehet más, mint bűntelenség, szeplőtelen érintetlenség. Istenanyai 
megközelíthetetlen fölénye az a templomtető, az az igen magas hegy, melyre nem tud 
feljutni a porban csúszó meztelen állat; szolgáló mély alázatossága az a pusztaság, ahol 
angyalok szolgálnak neki és ahová nem tudja követni a kísértő. Ez az ellenkezés teljes 
megtagadása a sátán személyének, műveinek és pompáinak. A gonosz lélek helyett a 
Szentlélek tölti be, bűn és kísértés helyett kegyelemmel és erényekkel teljes, az ördög 
legnagyobb fegyvere: a pénz, egészen hiányzik külsőleg szegény életéből. És ellensé-
geskedésének győzelme, hogy tőle szűzen születik a minket bűntől, haláltól megváltó 
Úr Krisztus, 

„A te ivadékod és az ő ivadéka között.” A sátán is szaporodik: „A kívánság, ha egy-
szer megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, ha véghezvisszük, halált okoz.” [Jak. 1,15] Ivadé-
kai a vele bukott pártütő angyalok: az ég csillagainak egyharmada és mindazok a go-
nosz emberek, akiket épp a gonosz lélektől való származásuk miatt viperák fajzatainak 
nevezett Keresztelő Szent János. Tehát a gonosz lélek követői éppoly ellenkezésben él-
nek a Szent Szűzzel és ivadékával: Krisztussal, mint ő maga. Ez az ellenkezés részükről 
állandó törekvés Isten műveinek elrontására, kisajátítására, országának kisebbítésére. 
A titkos jelenések között fölséges látvány, mikor a mélyből feltámadó sárkány elnye-
léssel fenyegeti az égi gyermekét szülő égi asszonyt. 

A Szent Szűz részéről a szeplőtelen eredet, a hívő és alázatos lelkület, az okos 
engedelmesség az ellenségeskedés mozzanatai. Az eredetünkkel összefüggő bűn ho-
mályosítja el az emberi élet forrását: a fogantatást és terheli kínokkal a születést. Vi-
szont minden bűn engedetlenség, hitetlenség és kevélység. Ezért mondja Erzsébet: 
„boldog vagy, Mária, ki hittél”, aki engedelmesen fejet hajtva mondtad ki: „Legyen ne-
kem a te igéd szerint” [Lk 1,45 és 38] és akinek szolgáló szerény lelke az istenanyaság 
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elfogadásában merőben ellentéte annak az istenhasonlóságnak, amelyet Éva anyánk a 
kígyó sugallatára elérni kívánt.  

„Ő megrontja fejedet és te sarkai után leselkedel.”  

Tudjuk, hogy a helyes, biblikus értelmezés szerint az „Ő” nem Szűz Mária, az asz-
szony, hanem Krisztus, az ivadék. Mégis igaza van annak, aki ezt írta: "Vincente Ipso 
vincit et Ipsa"ii. Bizonyos, hogy a sátán hatalmának összetörése a Megváltó i Jézus mű-
ve. De része van ebben Szűz Máriának is, ki eredeti bűn nélkül fogantatva és az áldott 
Jézusnak életet adva valóban segített összetörni a sátánt. 

A gonosz lélek fejét töri össze Krisztus, míg az neki és anyjának csak sarka után 
leselkedik. A fej és a sarok, az összetörés és a leselkedés különbségei, eléggé hirdetik 
ezt az egyenlőtlen harcot. De e leselkedés is Jézusnak öt sebet, Máriának hét tőrt jelent. 

Tehát még mindig veszélyes ellenfél a kígyó és az ő hadserege: a sátán és más 
gonosz szellemek, kik lelkünk megrontására járnak e világon. Nincs tehát más mód, mint 
belekapaszkodni abba, aki egy pillanatig sem állt uralma alatt a gonosznak; barátság-
ban lenni azzal, aki ellenségeskedésben él a sátánnal és így beletartozni a második Ádám 
családfájába, akitől nem az eredet bűne, hanem az újjászületés kegyelme árad reánk. 

Akiket nem tud bűnbe vinni a gonoszlélek, azoknak szenvedést okoz, vagy aggo-
dalmakat sugallva zavarba hozza őket. Ez az a leselkedés sarkaink után, mely sebez és 
nehézzé teszi keresztet hordozó testünknek a járást. A túlzó aggodalmaskodásra al-
kalmazott „scrupulus” kifejezés, eredetileg talpunk alatti gömbölyű kövecskét jelent, 
melyet sokáig nem tudunk elviselni, ezért azután megállunk. Mivel pedig, aki a lelki-
életben nem halad, az visszaesik – így is eléri a sátán aljas célját: lemaradunk Krisztus 
kíséretéből. 

Tehát a sátánnal való ellenkezést ezen a téren is kell folytatni: ellen mondani az 
ő rémületeinek, ijedelmeinek és egyéb kínzó eszközeinek. Az Úr Jézus a meggörbült 
szegény asszonyt ördögtől megkötözöttnek mondta és milyen sokan járultak hozzá, 
akik meg voltak szállva az ördögtől, le voltak foglalva mintegy a gonosznak. Azokat, 
akikről tudja, hogy az örök kárhozatban nem kínozhatja őket – itt a földön igyekszik 
gyötörni, kínozni, bilincselni. De az asszony és ivadéka itt is példát, erőt és segítséget 
adnak; fölegyenesítenek, megszabadítanak és el kergetik a gonoszlelkeket.  

Tehát itt is ellene mondunk minden megfélemlítő kísérletének a Szentlélek 
ajándékával; a lelki erősséggel. A katolikus hit aktív és bizonyos tekintetben támadó 
lelkületet kíván. Így akarok én is nemcsak kísértéseinek, de egyéb – gonosz mivoltát 
igazán jellemző – kínzó akciójának is ellenfele lenni. 

                                                           
i
 Szentségtartó 

ii
 a Gyermek győzelmében részes az anya is 
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Advent III. gyertya 
 

Gaudete... 
Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!  

Beteljesült már az idő.  
Törd át az ég zárt ajtaját,  
Vár a világ sóvárgva rád! 

 
I. 

 

A mai vasárnap introitusának első szava így hangzik: Gaudete! Örvendezzetek! Az 
öröm átrezdül az emberiségnek: ennek az öreg Simeonnak lelkén és ez az öröm az Úr 
közelségének érzetéből származik, amint az introitus mondja is: „Dominus enim prope est.” - 
„Az Úr közel van”. [Fil 4,5] 

Mintha tárol már szólnának a szent éjjel miséjének harangjai, mintha messziről 
idecsillannának a karácsonyfa gyertyácskái. Jönnek a decemberi szentek: Szent Miklós 
ajándékrejtő batyujával, Szent Luca a guzsalyával, a Szeplőtelen Szűz a Kisded Jézus 
pólyácskájával; azután jön Izaiás próféta, az ószövetség evangélistája a jövendölések 
tekercseivel; jön Keresztelő Szent János darócruhájában; jönnek Ádám és Éva a paradicsom 
emlékeivel. Jönnek a Napkeleti Bölcsek kincseikkel, hogy a csillag nyomán odataláljanak a Kis 
Jézus jászolához. Még csak egy kis idő és „emberré lett az Isten”. Már áll az „óriási fehér 
elefántcsonttorony”, a Szeplőtelen Szűz – ellentéte a bábeli toronynak – mely égig ér, melyre 
mint lépcsőre lelép az Istennek Fia. 

Minket nem fényes napkeletről, hanem a halottak hónapjából, novemberből indított el 
az Anyaszentegyház négy héttel karácsony előtt, hogy ebben az időben készüljünk elő Krisztus 
fogadására. Miért tart az ádvent éppen négy hétig? Mert négyféle Úrjövet, ádvent van: eljött 
Jézus testben; eljön az Oltáriszentségben; eljön a halálban és eljön majd az utolsó ítélet 
napján. A legelső Úrjövet testben és a legutolsó az végítéleten az emberiség egészére vonat-
koznak; az Oltáriszentségi és a halálban való eljövetel pedig egyénekre, egyes lelkekre. 

 Eljött Jézus először testben. Közénk jött mint gyermek, megszentelte az édesanyai 
hivatást, megszentelte a gyermekkort, mert átélte. Eljött testben, hogy emberi szóval 
taníthasson, hogy testben szenvedhessen, megválthasson, hogy Öt Szent Sebével eleget 
tegyen ama bűnökért, amelyeket a mi öt érzékünk: látás, hallás stb. elkövetnek. Ez az 
első Úrjövet az, amelynek emléke kétezer év óta is édes valóság, boldogító karácsonyi 
öröm, karácsonyi béke. 

 A második Úrjövet, Krisztus Jézus második eljövetele az Oltáriszentség révén történik. 
„Aki eszi az én testemet Énbennem lakik és én őbenne” [Jn 6,57] – mondta. Ez a második 
Úrjövet hasonlít az első Úrjövetre a kenyér színének fehér pólyájában éppoly 
tehetetlennek látszik Jézus, mint a betlehemi Kisded a jászolban. Lelkünk a Betleheme, 
valamikor talán istálló volt, benne álltak halálos bűnök piszkos barmai, de a bánat 
seprője kitakarítja, az erények fölékesítik majd. Szívünk lesz Krisztus Urunk jászla, a 
szeretet lesz meleg és puha pólyája, szemünk mint a csillag ragyogni fog és hirdetni fogja 
bennünk Istent másoknak. 

 A harmadik Úrjövet a halálban van: Maga az Úr Jézus Krisztus mondta: „Amely órában 
nem is vélitek, eljön az Ember Fia” [Lk 12,40]. Tehát Úrjövet lesz a halál is: eljön értünk 
az Emberfia, Krisztus Jézus és ennek az eljövetelnek ádventje előkészülete az egész földi 
élet. Majd eljön a betegségek telében, az élet alkonyának decemberében, az élet 
ádventjének végén az Úr, aki megvált, kivált a test rabságából és örök szabadságra 
vezérel. Egész életünk tehát előkészület az Úrral való nagy találkozásra, a földi élet nem 
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cél, hanem érdemszerzésre adott idő, folytonos utazás, melynek célja a Krisztussal való 
találkozás. 

 Az utolsó Úrjövet lesz Krisztus Jézus második eljövetele a világ végén az utolsó ítéletre. 
Mikor Üdvözítőnk Kaifás ítélőszéke előtt állt, akkor mondta: „Látni fogjátok az Ember 
Fiát eljönni ítélni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” [Mt 26,64]. De ha e 
világvégi eljövetelét összehasonlítom egykori karácsonyi megtestesülésével, mélyreható 
különbségeket találok. Akkor eljött mint édes, kicsinyke gyermek pólyában, édesanyja 
karján, betlehemi éjszakában, titokban. Második eljövetele ellenben más lesz: úgy jelenik 
meg, mint az egész világ Bírája, nem kis pólyában, hanem az ég felhőiben; nem édesanyja 
karján, hanem isteni fölségének trónusán; nem titokban, karácsonyi éjszakában, hanem 
mint a villám, melynek fénye nyugattól keletig világít. Mikor mint Kisded jött el hozzánk, 
csillag világította az utat, angyalok hívogatták a lelkeket az ő kis jászolához; mikor 
ellenben mint Bíró jön el ismét, a csillagok lehullanak az égről, a nap is elhomályosul, 
mert helyettesíti az égen az Isten Fiának jele: a Szent Kereszt és az angyaloknak éneke 
helyett a feltámadás harsonái szólítják elő sírjukból a halottakat. Mindez a sok különbség 
azért lesz, mert akkor megváltani jött minket Jézus, most ellenben megítélni jön. Meg-
váltása, kínszenvedése eredményeit, értünk hullott Szent Vérének foganatját jön keresni 
rajtunk. Jaj lesz akkor azoknak, akiken az ő megváltói Szent Vérének nyomát eltakarja a 
bűnök szennye, akiken elszakadt a megszentelő kegyelem menyegzős ruhája, akiknek 
szívében kialudt a hit mécsese, akik jócselekedetek kamatja nélkül kénytelenek a 
tehetségek talentumait visszaadni. Akik nem jöttek itt a földön készséggel Jézus békés, 
áldásos, édes jászolához, azok reszketve fognak összegyűlni ítélő trónusához. Jaj lesz 
akkor nekem, ha a bakok közé állítanak, ha a konkoly kévéibe kötnek, ha mint rossz 
halat Isten bárkájából, az égből kidobnak. Ha keresik rajtam a meg nem fizetett tízezer 
talentumot, ha menyegzős ruhám hiányát észreveszik. Jaj lesz nekem, ha a tétlenség 
piacán álldogálva ér a számadás, ha mint elgurult garast nem talál meg az irgalom 
seprője, ha mint elveszett bárányt nem talál meg a Jó Pásztor lába, ha rablók kezébe 
jutottam és nem lelt rám az irgalmas Szamaritánus. Az első Úrjövet a múlté, a második a 
jelené – ezek előkészítenek a következő kettőre, a halál és az ítélet Úrjövetére, melyek a 
jövőé. 

 
II. 

 

Most ádventben azt kell néznem: mik előzték meg, mik tették lehetővé számunkra az 
Isten Fiának megtestesülését? Két mozzanat: Az Úr angyala köszönté a Szűz Máriát... és az: 
Íme az Úrnak szolgálóleánya... 

a) „Az Úr angyala köszönté a Szűz Máriát és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent Fiát.”  
Az Isten édesanyát keresett, mert kisdedként kívánt megjelenni köztünk. És minden 
emberi természetes mód ellenére, szűzi lélek az ő édesanyja. A zsidó nők mind titkos 
kevélységtől űzve: hogy gyermekük lesz a Megváltó, anyaságra vágyódtak és a 
gyermektelenség átok és szégyen volt, hisz a szüzek nem voltak szervei Isten 
megsokasodást ígérő jövendölésének sem. 

A Boldogságos Szűz nem hiába Hajnal: benne piroslik az újszövetség természetfölötti 
értékelése, melynek hangsúlya nem a test, hanem a lélek. A szüzesség csak az újszövetségben 
lehet érték. Az Isten kiválasztása szűzi lélekre esik, akit nem állított bele az élet a föld faji 
tevékenységeibe, aki nincs hozzáláncolva a földhöz, hanem aki arról gondoskodhat, ami az 
Úré. Csak tiszta lelkület, természetfölötti világnézet várhatja karácsonykor Jézust.  

Szűzanyám tanítsd meg régi kis szolgádat arra, hogyan kell Jézust várni, fogadni, 
elhelyezni, taníts meg nem a földiek felé hajolni, ha az egész körülöttem levő világ is mást 
hirdet, én maradjak tied és a Gyermeké. 
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 b] „Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a Te Igéd szerint.” 

Amilyen fontos volt az Isten kiválasztása, éppoly jelentőségteljes volt a szent Szűz 
beleegyezése. A megváltás nem a kényszer, hanem a szabadság testamentuma – melyben 
Istent így szólítjuk meg: Atyánk – ezért nem kényszerítés, hanem szabad beleegyezés műve. A 
Boldogságos Szűz kimondja a nagy szót: Legyen; miután látja, hogy szüzessége sérelme nélkül, 
nem férfitől, hanem a Szentlélektől fogja foganni Krisztus emberségét, aki Isten Fiának fog hí-
vatni – beleegyezik az égi követnek: Gábrielnek szavaiba, vállalja az Istenanyaságot, a hét 
fájdalom tőrét és azt, hogy az ő gyermeke lesz az, aki kereszthalált hal, hogy mint ártatlan 
Isten Báránya elvegye e világ bűneit. Magát pedig ács feleségének, az Úr szolgáló leányának, 
Szent Erzsébet kisegítőjének nevezi és nem akar ezen a titkosságon változtatni semmit. Ennek 
a csodálatos alázatosságnak éke a szüzesség, az Istenanyaság, a mennynek királynői trónusa 
és koszorúja. 

E két nagy előzmény: az ég harmatozása és a föld sarjadozása után jöhetett csak a nagy 
következmény: 

Et Verbum caro factum est... És az Ige testté lőn... Mikor a credóban kimondjuk, térdet 
hajtunk, a kórus csodás magasságokból alázatosan száll-száll lefelé, az Úrangyalában, hogy 
méltatlanágunknak kifejezést adjunk, mellünket verjük alázatosan, mikor e szókat kimondjuk. 
Valóban nagyobb, tapasztalhatóbb misztérium elképzelhetetlen, mint az emberi testet magára 
vett Isten.  

Cur Deus homo? Miért lett az Isten emberré? Ezzel indul meg a skolasztika tudományos 
irodalmi korszaka Szent Anselm-nél. Ez minden. Kinyilatkoztatás és titok, leereszkedés és 
fölemelés, jóvátétel és gazdagítás, valóságos compendium veritatis: minden igazságok 
foglalatja ! 

Istenem, ki emberi testbe öltöztél, segíts a földön az égnek élni, emberi testben angyali 
lélekkel járni, angyali mivoltunkból istállóban, barmok között, latrok között semmit sem 
veszíteni! 

Ha valami bizonyítja, hogy a katolikus hit nem természetimádás, hanem 
természetfölötti, kinyilatkoztatásból eredő isteni vallás – úgy a megtestesülés ténye bizonnyal. 
„Deus ipse yenit et salvabit nos!” „Isten maga jön el és vált meg bennünket!” [Izaiás] – „dirumpit 
coelos et descendit” „Szétszakítja az egeket és leszáll.” [Izaiás] – „concipitur a Spirito Sancto et 
nascitur ex Maria Virgine” „Fogantatik a Szent Lélektől, születik Szűz Máriától”. [Credo] – ezek 
oly igazságok, melyekre a magára hagyott emberiség nyomorúságának legnagyobb 
lázálmaikon sem gondolt volna. Az emberiségnek nem volt egyebe, mint nyomorúsága, sírása, 
bilincsei és e csodálatos koncert megindította az Atya szívét, aki ügy szerette e világot, hogy 
egyszülött Fiát adá. 

Azért van csodás varázsa a karácsonynak, mert akkor tűnik el leginkább a földről, ami 
emberi : bűn, békétlenség, nyomorúság és helyébe lép az, ami természetfölötti : a dicsőség és a 
béke. Istenem, segíts átérezni most mélyen ádvent szomorúságát, hogy annál inkább élvezzem 
karácsony boldogságát.  

Hajnal nyílása – Életünk világa – Nap dicső Sugára – Új fényt fakasztál – Üdvünk 
borújára! 

 
III. 

 

Istenem! Nekünk csak könnyekbe kerülne megszabadulni a bűntől és nem tesszük; Te 
vért ontottál értünk önként, szeretetből! Nekünk csak a gyóntatószékig kellene elvánszorogni 
– és nincs rá erőnk – Te meg ez egekből jöttél Betlehembe – non horruisti Virginis uterum 
[szűzi méhet nem utálva] – menekültél Egyiptomba! Nekünk örök üdvösséget kínálsz minden 
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kis jócselekedetért, egy pohár vízért, te pedig minden áldozatot ingyen vettél magadra, tisztán 
irántunk való szeretetből! Ó, mily csodás mélység a jászol, ahová leereszkedtél királyi 
trónusodból! Tetted ezt előre látva a megváltott tömegek hitetlenségét, közönyét, 
erkölcstelenségét, papjaid hűtlenségét!  

Visszahoztad az élet fáját, melyet a paradicsomban hagytunk, melynek árnyékától, 
illatától, gyümölcsétől lángpallosú kerubok tiltottak el egykor. A karácsonyfa, keresztfa 
tövében új paradicsom kél: az Anyaszentegyház, öntözi a hét szentség folyója, betölti a 
szenvedő Jézus imádságainak illata, Ő a gyümölcs, melyre maga mondta: Vegyétek és egyétek, 
nincs tilalom tehát, hanem egyenesen parancs. Ez az örök élet forrása, záloga. 

Napjainkban sok kísérlet történik karácsonyt valami vallástalan család-, vagy 
gyermekünneppé tenni; ezért állítanak zsidók is karácsonyfát, ezért kapaszkodnak ruhátlan 
női aktok a harang szívére, ezért helyettesítik az angyalokat táncosnők, kik a karácsonyfa 
gyertyái mellett gyújtanak cigarettára.  

Nem: a hit területét nem adhatjuk oda. Hát nem elég, hogy betöltik az egész profán, 
üzleti világot? Még a vallás szent területére is betolakodnak? Nem, ez mégsem lehet, a 
karácsonyon égi védjegy van. Mi nem visszük a Betlehemet füstös kávéházakba, a színpadok, 
rivaldák, kulisszák emberei se tolakodjanak mihozzánk, katedrálisainkban perverziót ülni. 
Nincs szükségünk egymásra. Jézusunk, karácsonyfánk, maradj a miénk 

Az ádvent Istenvárás. Hárman lépnek elő az ádventi homályból, hogy minket 
Betlehembe elvezessenek. Izaiás, az ószövetség evangélistája, keresztelő Szent János, az Úr 
előhírnöke és a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária. Ők képviselik a megváltás várva várt, 
reményét, örömét. Velük kell várnom a karácsonyt. Meg kell tanulnom Izaiástól előrelátni, 
ködön át csillagra mutatni, a sivatag virágba borulásáért imádkozni, ég harmatozását lesni. 
Meg kell tanulnom Keresztelő Szent Jánostól az Úr ügyeit bátran képviselni, útját a szívek 
Betleheméhez előkészíteni, önmegtagadóan élni, a pusztában is az élet vizével járni és 
Krisztust, mint Isten Bárányát, a világnak bemutatni. Meg kell tanulnom a szeplőtelen Szűztől 
a mély egyéni utat Isten felé. Legyen az Úr nekem is Jézuskám, kisdedem, enyém! Készítsek 
szerető gonddal lakást, ruhát, jászolt, pólyát, műhelyt a lelkemben és mások lelkében – Neki! 

Amint közeleg lassan a karácsony, úgy dereng fel lassan bennem is a legtisztább öröm, 
éled újjá a legszebb emlék. Gondjaim fekete varjait szétkergetik majd a karácsonyi harangok, a 
karácsonyfa gyertyáinak fénye megvilágítja ádvent sötétségét, a lelkekben pedig szétárad a 
jászol melege, csendje. 

De addig még türelmesen kell várni a hajnali roratét, kicsiny gyertyával kell a havas 
úton a templom felé botorkálni a reggeli sötétben, fázva kell végighallgatni a glóriátlan lilás 
miséket, mert annál nagyobb öröm lesz megtalálni Jézust, minél nagyobb fájdalom volt 
nélkülözni őt. 
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Advent IV. vasárnapja 

Rorate coeli ... 
 

Harmatozzatok Égi magasok! 
Téged vár epedve az halandók lelke, 

Jöjj el, édes Üdvözítőnk! 

 

I. 

 

Advent második vasárnapjának Evangéliumában megjelentek Keresztelő Szent János 
követei Jézusnál és meg kérdezték: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” [Mt 11] – 
Advent harmadik vasárnapjának Evangéliumában pedig zsidók küldöttei jelennek meg 
Keresztelő Szent Jánosnál e kérdezik tőle : „Ki vagy te? Te vagy-e a Krisztus?” [Jn 1,19] – E két 
követség élénken mutatja azt a nagy bizonytalanságot, amely az ószövetségi emberiség 
lelkébe az eljövendő Megváltó felől volt. Valami homályos, adventi sejtéssel annyit tudtak, 
hogy a Megváltó Isten Fia lesz hiszen Izaiás próféta megjövendölte: maga az Isten jön el és 
szabadít meg benneteket. De, hogy milyen alakban és milyen szerepben, ez ismeretlen maradt 
előttük. Ki lesz hát az Eljövendő? Talán király, aki visszaállítja Dávid trónusát, aki messze 
kitolja országának határait, hódító kardját? Talán bölcs lesz, aki tudásával elhomályosítja majd 
Salamon bölcsességét, megszégyeníti a pogányok tudását? Talán próféta lesz, aki csodáival 
túltesz Mózesen, jövendöléseivel Jeremiáson? Talán hadvezér lesz aki erős kardjával 
kényszeríteni fogja a föld népeinek sokaságát Istenben hinni? Vagy talán egy arkangyal 
személyében jön el hozzánk, hogy a túlvilág csodáit ragyogtassa bámuló elménk és szemeink 
elé? 

Mindez nem így lett. A Megváltó mint kisded jött e világra. Vajon összeillő volt-e a világ 
megváltásának roppant feladata, sürgőssége, szükségessége egy kisgyermek alakjával?  

Cur Deus puer? Mért lett az Isten gyermekké? 

Jézus, mikor megtestesült, azért választotta a kisded alakját és azért nem jelent meg 
egyszerre mint felnőtt közöttünk, hogy előre jelezze az ő Evangéliumának főparancsát: a 
szeretetet. A gyermek mindenkit megszólít, mindenkit szeret, nem ismer még az emberek 
között különbségeket. Ezért érzi magát karácsony táján, a szent estén, minden ember – még a 
hitetlen is – Istentől megérintettnek, megszólítottnak. A gyermek mindenkié, a gyermek 
minden állatot megsimogat, a gyermek nyelve minden népnél egyforma; a mama, papa nem 
magyar nyelven, hanem gyermeknyelven vannak mondva. Jézus azért született tehát az első 
karácsony este, mint gyermek, mert így akarta hirdetni azt, hogy ő mindenkié. De azt is 
mutatta ezzel, hogy ő különösképpen a gyermekeké, az ártatlanoké. Ott Betlehemben talán 
először a betlehemi kis pásztorfiúk furulyájának örült, dudájának nevetett, első vértanúi 
gyermekek voltak az Aprószentek és később, amikor a csacsinak a hátán ülve Jeruzsálembe 
bevonult, kisfiúk szaladtak eléje ajkukon Hozsannával, kezükben pálmaágakkal. Ezért kará-
csony ünnepe a gyermekek ünnepe, mert ma Az született, Aki szerint a kisdedeknek előjogaik 
vannak a mennyek országára. Ő sokszor mondta gyermekekre mutatva: ilyeneké a mennyek 
országa, szent keze sokszor pihent gyermekfejeken, megengedte nekik, hogy ölébe 
ülhessenek; nekünk, felnőtteknek pedig azt mondta, hogy amit egynek a gyermekek közül 
teszünk, azt neki tettük. 

Sokszor a legnagyobb büntetésnél jobban megszégyeníti a bűnösöket, ha büntetés 
helyett valamely jócselekedetet gyakorolnak velük. Próbáljuk meg: mikor valaki tőlünk 
büntetést vár, büntetés helyett ajándékozzuk meg. Micsoda áldott megszégyenülés, micsoda 
üdvös zavar ömlik el majd arcán: ez a jóság győzedelme a gonoszság fölött, a szeretet diadala a 
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gyűlölet fölött. Isten is így tett: az emberiség a Megváltóban szigorú bírót várt – és kapott egy 
gyenge kisdedet. A bíró ellen fellázadtak volna a bűnösök, a Kisded előtt azonban 
megszégyenültek, leborultak. A Megváltó, mint kisded az Eljövendő, akinek semmi egyéb 
védelme nincs, mint mosolya, pillantása, fegyvertelensége, ártatlansága. 

De van más oka is annak, hogy a Megváltó kisdedként jött el hozzánk. Mindenki tudja, 
hogy milyen félelmetesen nagy bűnalkalom a test, hogy micsoda szörnyű skálája van a testi 
bűnöknek: a paráznaságnak és hogy a test lustasággal a nyugalmi ösztönt, mértéktelenségével 
az önfenntartó ösztönt, a paráznasággal pedig a fajfenntartó ösztönt hogy kijátssza, elrútítja. 
Jézus fölvette magára az embertestet, hogy megmutassa: a test önmagában nem rossz, Isten 
alkotása, Isten gondolata. Ha a test magában is valami aljas lenne, az Isten Fia nem vehette 
volna magára. Ő azonban átment a test életének minden pontján: fogantatott, született, 
édesanyja ölében nevelkedett, volt ifjú, felnőtt, szenvedett, meghalt, feltámadott. Ő tanítja 
meg, hogy a test a lélek vára, lakása, szolgája, hogy sem a ruháért, sem a táplálékért, a test 
fődolgaiért nem kell aggódnunk; tudja Atyán, hogy mire van szükségünk. 

Kisded kellett nekünk, hogy lássuk: nem átkozott a test és annak igényei, fejlődési 
fokozatai. Csak kisded tud igazán sírni: ez az isteni „Leitmotiv”, a siralmak, a vándorok, a 
zarándokok karában, hogy Isten szíve meglágyuljon irántunk. Kell az ő kacagása: ez az élet 
csillogása itt a sötétségben. Kell pólyája foszlánya tépésnek égő sebeinkre, kell jászolának 
mélye, hogy belevethessük imádságainkat, gondjainkat. Kell az ő fegyvertelensége – ez a 
legerősebb fegyvere – kell az ő tehetetlensége – ez a legnagyobb ereje. Kell a kisded 
szegénysége – ez a legnagyobb vagyon. Kell mindenkit megszólító ajka, minden bilincset 
megoldó kis keze, kell a fenséges tudat, hogy Isten ránk szorul, tőlünk kér, minket kicsiségével 
megaláz és hasonló lett mindannyiunkhoz. 

A pogány bölcselők minden erőlködése nem más, mint az ember elégségességének, 
autonómiájának és auto-soteriájának hiú és roppant erőket megoldó kísérlete. Most eljön egy 
kisded, aki az élet összes nehézségeit vállalja: a könnyet, a verejtéket, a vért, a szenvedést, 
szegénységet, az üldöztetést és édesanyja puha öléből ön személyén keresztül mindent 
megold, mindent megválaszoz S hogy elkapatott emberi kevélységünket ne sértse : ő i 
emberré lesz, hogy ne utasítsuk vissza fenséges ajánlatait és ajándékait, mint heteronomiát, 
vagy heterosotériát. Ember-voltának legnagyobb igazolása a származása és íme egy anyának 
karjaiban, ölében pihen. Igaz, hogy ez a kar szeplőtelen, és ez az anya tiszta szűz egyúttal. 
Mindez azért van így, mert karácsony a szeretet ünnepe. Mégpedig a megelőző és megalázó, 
áldozatos, zavarba ejtő isteni szereteté.  

A szeretet micsoda? E koldus világ mecénása, a hideg kunyhók egyetlen éke, a 
legnehezebb élethelyzetek áldott kulcsa, az élet óriási gépezetének olaja, az élet hajójának 
arany rakománya, a jégbedermedt világ melengetője, egy óriási zokogó karnak csitítgatása, 
vérző szívek puha, kíméletes simogatása!  

Ez mind-mind a karácsonyéjszaka adománya.  

A föld beszélhet önzetlenségről, altruizmusról, de a szeretetet Krisztus hozta, krisztus 
mutatta meg: ez az ő elsajátíthatatlan, utánozhatatlan tulajdona, szent „hozománya”. E nagy 
mecénás Betlehemben lakik, e dísz egy gyermek szívéből sarjad, e kulcs egy kisded kezében 
van, ezt a nemes olajat Betlehemben mérik, ez a meleg egy kis jászolból árad. Úgy-e, mégis 
„Megváltó és Üdvözítő” a mi Krisztusunk? 

Ez a szeretet teszi édessé, aranyossá karácsony éjszakáját és ennek a szeretetnek 
hiánya teszi szomorúvá, unottá, egyhangúvá az élet sok-sok hétköznapját. 
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II. 
 

A karácsony misztériuma talán azért annyira mindenki számára érthető, mert az 
advent Isten nélkülözése, a karácsony pedig Isten megtalálása. „Találni fogtok egy Kisdedet 
pólyába takarva, jászolba fektetve.” [Lk 2,22]  

Nagy dolog az Istent évezredek óta nélkülözni, a bűnben: a halál árnyékában járni, 
lankadatlanul remélni oly katasztrófák ellen mint a vízözön, Szodoma pusztulása, egyiptomi 
szenvedések, kettészakadás, babiloni fogság, római iga! El nem fáradni a csillag lesésében, az 
angyali szózat várásában, el nem téveszteni az utat, meg nem ütközni a pólyán, az istállón, az 
ácson hanem reménytelenség közepette is remélni. 

És mily nagy öröm megtalálni Jézust, az égnek harmatozását, hódolni a Szűzanyának: 
föld sarjadozásának és Jézus emberségében látni meg megváltásunk jövendő biztosítékát. 
Istennek minden emberi elgondolást felülmúló, minden emberi szánandóságot túllépő 
bölcsessége és jósága! Ha csak annyit adtál volna, amennyi a bűn kiengesztelésére elég, úgy 
véred egyetlen cseppjének ontása után mennybe mehettél volna azonnal! Ha csak annyit adtál 
volna, amennyit a legmerészebb lelkek elgondoltak, mily semmiség volna mindaz. Micsoda a 
mi bűnünk: ama szédületes, tiszta kegyelem-áram mellett, amit meghozott nekünk a Isten 
Báránya?! Micsoda a tiltott fa a Szent Kereszthez képest, a paradicsom a getszemáni kerthez, a 
tiltott étel parancsolt ételhez, az Oltáriszentséghez képest! A mi véges voltunknak nagy 
következménye, hogy vétkeink is végeset míg Isten irgalmassága végtelen. E végtelenséget 
mutatja Krisztus kisdedsége, embersége, ránk utaltsága, minket meg szégyenítő alázatossága, 
tehetetlensége, mely provokálja szeretetünket, segítségünket, részvétünket. 

Most még csak várjuk őt. Hogyan várhatta őt Szűz Mária? Az angyal szavára 
támaszkodó biztonságérzettel, munkával. Varrta pólyáját, készítgette ingecskéit, bélelte 
jászolát, ékesítette Betlehemet. Áhítattal imádta őt legelső hajlékában, szerette őt kétszeres 
szeretettel, kimondhatatlan örömmel, hogy teljesült minden jövendölés, hogy az ószövetségen 
át oly sokszor kétségbevont Isten igazolva van. 

Ha valakitől, úgy Szűzanyánktól lehet eltanulni a szentáldozási előkészületet és az 
utána való hálaadást. Mennyi áhítat-témát találhatott hótiszta lelke az Úr közelségében! Ekkor 
lett ő áhítatnak jeles edénye. Betlehembe kell járnom áhítatért és a lármás Jeruzsálemben kell 
hagynom mindent, ami karácsony költészetét, fehér hangulatát zavarja. 

Az ószövetségi jövendölések között talán a legszebb az Izaiás 35. fejezete. A Megváltó 
áldásait, a megváltás világot átalakító hatásait a keleti fantázia képeiben festi elénk az 
emberiség nagy ádventfának prófétája: Izaiás. 

Azt ígéri, hogy a sivatag, a pusztaság virágpompába fog öltözni és Libanon ereje, Karmel 
bájai, Sáron szépsége lesz tulajdona. A vakok látni, a süketek hallani fognak, a bénák a 
szarvasokkal versenyeznek, a némák énekre, dalra gyújtanak. A barlangokban, a sárkányok 
eddigi lakóhelyein susogó növényzet fog virulni, a süppedő, izzó homokban szent utak nyílnak 
meg, amelyeken még az ostobák sem tévedhetnek el, melyeken nem kell félni útonálló 
vadállatoktól. A rajta járók megszabadultak bilincstől, fájdalmaktól, sóhajoktól és a vidámság 
örök fénye koronázza meg fejeiket.  

Istenem, mi is a karácsony? Az Istennel való találkozás egyesülés. Enélkül mi az élet? 
Ilietlen sivatag, úttalan süppedék, vak sötétség, süket némaság, bénult vánszorgás, 
sárkányokkal, szörnyetegekkel, bilincsek hurcolása, fájdalmak cipelése. De nemcsak az embe-
riség élete ilyen Isten nélkül, hanem az egyéneké is.  

Sőt, magamra ismerek. Mikor nem élek Jézussal benső barátságban, mikor az érzékek 
izgalma több nekem, mint az ő belső jutalmazása és igazolása, akkor ez a kép az én életem 
csalhatatlan képe. Hiányzik az öröm sok-sok virága, magamban, sem környezetemben nem 
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találok nyugvópontra, sivatag az utam. Az érzés, mellyel mondom, Ezekielé, aki életet vár a 
nagy temetőbe, arányokat újra a romokba. Az önmegtagadás útján kell az irgalom és tisztaság 
útjain felém közelgő Krisztusnak elébe vánszorognom! Ha ezt az egyet megteszem, akkor 
biztosan találkozom az eljövendő Istennel, mégpedig mint gyermekkel. De nekem is erőt kell 
vennem magamon ingerlő érzékiségemet gyermeki ártatlansággal fékeznem, előítéleteimet 
gyermeki nyílt bizalmassággal száműznöm, a világ csodákra éhes dicsőítő szavát egy kisded 
tehetetlenségével hatástalanítanom, magasztalásainak elejét vennem, 

III. 
 

„Mikor minden mély hallgatásba merült és az éj már megtette járásában útjának felét, a 
te mindenható Igéd akkor jön el a te királyi széked felől.” [Bölcs 18,14] 

Krisztus jöttét csend előzi meg: a nyomor jajgatása elnémul, mert közel az enyhülés; a 
bűn vásári lármája pedig megszűnik, mert úgysem figyel rá senki. Az éj pedig: a sötétség 
hatalmának ideje, épp tetőpontján áll: éjfél van, a gonoszság félig győzelmet aratott: éjfélbe, 
sötétségbe burkolta a világot. De most érkezik éppen Istennek mindenható Igéje Krisztus 
Jézus az égi király székből a jászolba, a fáklyára, szövétnekre nem szoruló fényországból a 
decemberi éjszakába. A fáradt csendet dal, ének bontja meg, a sötétség pedig messze távozik : 
országa közepében : éjfélkor verte meg egy kisded a pokol fejedelmét. Éjfél nem a szellemek, a 
kísértetek órája többé, mióta a kisded Jézus: a Világ Világossága éppen ekkor született. Nem 
félünk többé a sötétben: „Etiamsi ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, 
quoniam tu mecum esu.” – „Mert ha a halál árnyéka közepett járok is, nem féle a  rosszaktól, 
mivel te velem vagy.” [Zsolt 22,4].  

Nagyobb csendnek kellene bennem lenni és nagyobb világosságnak: több hitnek a 
világosságban. Nem hallom a betlehemi nyáj kolompját, mert még mindig itt zsong fülemben a 
szirének éneke. A sötétben pedig magam próbálok fényt gyújtani.  

A Bölcsesség Könyvének fenti szava még annyit is jelent, hogy amikor legsötétebb éjjelt 
ülte a bűn, akkor jön el Krisztus az Üdvözítő. A Szentírás ezt a pontot nevezi: Plenitudo 
temporum-nak, az idők teljességének.  

Istenem, ha az Oltáriszentségi Jézus maga határozná meg jötte idejét hozzám, vajon 
meddig kellene várnia, beáll nálam az áhítat teljessége, a bánat, a szeretet, a tisztaság, az áhítat 
teljessége?  

Bár akkor az egész emberiség bűneiről esik szó, most pedig csupán az enyémről, mégis 
elég volna-e az egész emberélet ahhoz, hogy szívem jászolában, megszülessék Jézus? 

Kik dolgoztak az idők teljességén? A próféták, Isten ügyének képviselői, a Megváltóban 
való remény ébrentartói, a Theokrácia őrei. Nekem is prófétának kell lennem: Krisztus Jézusra 
kell mutatnom nem évszázadok homályán keresztül, hanem az Eucharisztia leple alatt és 
bírnom kell Izaiás idealizmusát, Jeremiás halni kész lelkét, Joel eloquenciáját, Keresztelő Szent 
János ügybuzgóságát. Így kell egyengetnem az Úrnak útjait. 

 




