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és vele együtt hívő önmagamat is? Elpusztítok minden 

szakrumot és misztériumot, amely hordozza az ember 

megmenekülését? 

  Így torkollik ez a gondolatsor önvizsgálatba, aminek a 

során kell lenni megsemmisítésnek és kell lenni új 

vállalásnak. A személyes bűnbánat, a metanoia, 

gyakran valami elhagyása, otthagyása, önmagam 

számára megsemmisítése, mivel enélkül nincs mód az 

ellentétes, a jézusi érték vállalására.  

 

Kell lenni bátorságnak, kell lenni irgalmasságnak, kell 

lenni azokhoz állásnak, akikkel senki sem törődik. Az 

új esztendőben csak akkor tudok vigadni, valaminek is 

örülni, ha jó ez az önvizsgálat és eredményes a tervezés. 
1986 

 

 

 

MLECSENKOV ANGEL 

MIÉRT JÖTT KÖZÉNK JÉZUS? 

MIÉRT LETT AZ ISTEN EMBERRÉ? 

 
A Betlehemben megszülettet názáreti Jézus, eljött 

közénk, hogy a szeretet nagy igazságát élete példájával, 

kereszthalálával, és feltámadásával bebizonyítsa 

nekünk.  Egy mondatban megfogalmazva: 

SZERESSÜK EGYMÁST. 

„Mi tudjuk, hogy a halálból átjutunk az életbe, mert 

szeretjük testvéreinket”.  írja  János apostol.  A szeretet 

alapvetően a legfontosabb a Jézus tanítását követő 

ember számára.  A Jézushoz tanítását követő ember 

számára nem lehet sohasem eleget gondolkodnia arról, 

hogy miért jött közénk Isten Fia emberként.  A Jézushoz 

tartozó ember számára természetesnek kell lennie, hogy 

szeressük testvéreinket. De, nem kevésbé fontos, és 

szükséges a többi ember, az egész emberiség felé 

irányuló szeretet megélése sem.  A Szerető Isten erre 

teremtette meg az embert. Ezért lett Jézus is ember.  

Olyanná lett, mint a többi ember, átélte az egész emberi 

létet, kisgyermek kortól az érettségtől, egészen a 

halálig. 

Ha az ember igazán meg akarja érteni az Isten emberré 

lett tanítását, akkor az „ember” szónak nagy a 

jelentősége. Nagy a súlya, mert hiszen Jézust követőnek 

kell lenni ahhoz, hogy Jézus életének példáját követve 

„ember” szeretővé váljon.  Komoly nehézséget okoz  

nekünk,  keresztényeknek, hogy  tudjuk úgy szeretni és 

becsülni az emberetek, hogy tudatunkban mindig benne 

legyen: Isten előtt nagy érték az ember! Napjainkban, 

sokan úgy gondolják, és nagy csúcsteljesítménynek élik 

meg, ha szeretik azokat, akik őket is szeretik. Furcsa 

dolog, hogy sokszor csak kis körben érdekelnek 

embertársaink.  Sokféle megkötöttségeink van velük 

szemben.  Isten szeretetébe mindenki belefér, 

természetesen ennek így kell lenni nálunk is. „Új 

parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!  Amint én 

szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról 

ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, 

hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” //Jn.13,33-35/  

Tehát, érdeklődésünket nem korlátozhatjuk csak 

testvéreinkre, hanem szeretetünknek szét kell áradnia  

minden embertársunk  felé.   Sajnos sokan azt állítják 

magukról, hogy Jézust követik, de nem nyitják meg 

szívüket, nem nyilvánítják ki szeretetüket embertársaik 

felé.  Jézus, a legodaadóbb szeretettel élt közöttünk 

egészen a kereszthalálig. Hogyan viselkedünk mi 

embertársainkkal szemben?  Hányszor helytelen a 

magatartásunk az embertársainkkal szemben?  Miért 

nem értjük meg egymás gyengeségeit, fogyatkozásait? 

Mennyire vagyunk közömbösek a bajba jutott 

embertársainkkal szemben? Látókörünknek ki kell 

tágulnia ebben az irányban, mert e nélkül 

elképzelhetetlen, hogy valamiképpen is részt vehetünk 

Jézus reánk bízott munkájában. Hogyan tud valaki 

egyetlen embert is JÉZUS ÚTJÁRA  segíteni, ha 

egyetemlegesen nem szereti az embereket?  Ha, ez az 

alapbajunk megszűnne és végre az egyetemes 

emberszeretet élne bennünk, akkor nem önmagunkat 

állítanánk példaképnek.  

Akkor, az emberekkel szemben lévő nehézségeink   

lassan – lassan eltűnnének. Jézus, aki igaz szerető 

emberként jött közénk elvárja tőlünk is, hogy igaz, 

szerető emberkénk képviseljük az ügyét. Bárcsak minél 

több embertársunkban megvalósulna az a tény, hogy 

bennünk, rajtunk keresztül ráismernek Jézusra! 
2018 karácsonyán 

 

 

 

SKUTOVITS HAJNALKA  

ÉN ADVENTEM, TE 

ADVENTED…MI ADVENTÜNK – 

2018. 

 
Szeretettel köszöntök mindenkit áldott, szép ünnepünk 

apropóján! Dunaföldvárról betelepültként immár több 

mint 17 éve gyarapítom Nőtincs lakosságát. Szeretem 

ezt a falut, a békességét, az élhetőségét és az embereket, 

akik közösségeket formálnak benne. Érzem, hogy 

templomunkban is észrevétlenül közösséggé 

formálódunk. Szeretem a mi kis meghitt templomunkat. 

A templom csúcsán hívogató keresztet, mely már 

messziről int felém, ahogy a tékozló fiú elé futó apa, 

úgy int felém a keresztről Jézus, karjait ölelésre tárva, 

mintha azt mondaná: Gyertek Atyám áldottai. S úgy 

tekintek a miséken társaimra, mint akik mind 

megérezték ezt a hívást. 



3984                                                                     KOINÓNIA                                                        2019. január 

 
 

 

Benne vagyunk Adventben, hogy együtt 

gondolkodjunk és hangolódjunk Jézus érkezésére. 

Bizony nagy szükségét érzem ilyenkor az 

elmélkedésnek. Most, hogy Karácsony előtt egyre 

hangosabban dübörög a világ - megannyi csatornáján 

keresztül -, hogy vedd, vedd és vidd, mert ez jár neked 

és megérdemlik a szeretteid. Most különösen fontos a 

csend és az elmélkedés.  

 Kényeztessük magunkat a csend óráival, hogy 

meghalljuk mit súg az Úr, hogy ráhangolódjunk! 

Adjunk esélyt a Megváltónak, hogy idén is 

újjászülethessen bennünk! Épp így fontos az 

elmélkedés is. Időről időre összejövünk, hogy 

összeadjuk a gondolatainkat, hogy kérdéseket 

ébresszünk egymásban. Bár legtöbbször gondolatban, 

együtt gondolkodásban, támogató jelenlétben, 

kíváncsiságban és befogadásban tesszük ezt meg, mert 

igenis fontos a jelenlét. Minden értelemben. Meg kell 

valljam, hogy nem magamtól szólalok meg, hanem Laci 

barátomnak köszönhetően. Miklovicz Laci annyiszor 

kért már, bíztatott és szelíden noszogatott a 

felszólalásokra, de én gyarló énemre hallgatva 

gyártottam a kifogásokat – mert abban jó vagyok -, no 

nem a Lacinak, hanem sokkal inkább magamnak, hogy 

én izgulós vagyok, meg mi újat is mondhatnék, stb. DE 

a Laci bizalmat szavazott nekem! Biztatott és 

támogatott éveken át és épít még ma is – kérés nélkül is 

– és ez megnyitja az embert. Köszönöm Neked Laci! 

☺(Mindenkit szeretettel várunk a Biblia Körön!) 

Szavából most is kihallottam az Úr hívását és 

fejhajtással azt mondtam, amit Péter is mondott 

Jézusnak: de a Te szavadra mégis! Le kell győznöm 

önmagam, hogy teret nyithassak Jézusnak a szívemben. 

Most különösen! Advent van és örvendünk Jézus 

eljövetelének. 

 Hálásak vagyunk az Atyának, hogy az Ő végtelen 

kegyelméből nem hagyott bennünket tévelygő 

báránykáit tovább kóborolni, hanem Pásztort küldött 

közénk. Az Ő szeretett egyetlen Fiát. S így Advent szép 

ünnepén arra keresem a választ, hogy miért is jött el 

hozzánk Jézus. Ugye ismerős a kifejezés, hogy 

megváltson bennünket. De vajon megérint-e még 

minket ez a szó: megváltás? Felkapjuk-e a fejünket, 

hogy hohó!  Mit is rejt ez magában tulajdonképpen? 

Hogy miből vált meg, miért kell ez nekünk és hogy 

hogyan? Ennek boncolgatása igen nagy falat. Csak egy 

szegmensét ragadnám most ki, mely úgy hiszem egyben 

az alappillére is: a paradigma váltást. 

.Jézus azért is jött el hozzánk, hogy 

gondolkodásmódbeli változásra szólítson fel 

bennünket, hogy megmutassa, hogyan szemléljük 

egymást, környezetünket és a bennünk körülölelő 

világot. S hogy meghalljuk és meglássunk Istent a 

szívünkkel, ahogy Mária is tette. Gondoljunk bele, hogy 

Máriának mekkora hite volt, milyen napi 

szeretetkapcsolata Istennel, s boldog volt hite által. 

Amikor eljött hozzá Gábriel arkangyal, milyen erős 

hitre és bátorságra volt szüksége, hogy meglépje, amit 

lépnie hivatott. Hisz nem keveset kockáztatott, mert 

mint a Gyuri 1. adventi elmélkedésében rávilágított - az 

akkor társadalmi norma szerint - életével játszott akár. 

De Mária hitt az Úrnak és ráhagyatkozott, mert szoros 

kapcsolatban volt Vele és elnyerte a Szentlélek áldását 

és az Ige testé lett. Testvéreim! Ha a Szentlélek 

kegyelmét élvezzük az olyan világosság, melyet nem 

lehet a véka alá rejteni. Az ember nem tudja magában 

tartani, egyszerűen muszáj megosztani, tovább adni. 

Mária sietett Erzsébethez, a bizalmas rokonhoz, akinek 

feltárhatja szíve ajándékát. Így vagyunk ezzel mi is, 

muszáj egymásnak tovább adnunk az Istentől kapott 

szeretetet. Mária feltöltekezett és elindult a nehézségek 

útján teljes ráhagyatkozással. Ilyenkor advent idején 

sokszor felsejlik előttem a kép, ahogy utolsó idős 

várandósként döcög egy öszvér hátán Betlehem felé. 

Aki volt már várandós az tudja, hogy milyen 

megpróbáltatás ilyenkor minden egyes döccenés. …és 

hát az öszvérnek négy lába vagy ugye!  

Mária azonban a Szentlélek által az Erősség lelkének 

adományaként teljes odaadással vállalta feladatát. S 

aztán Betlehembe érve, ahogy sorra zárultak előttük a 

szállásadók kapui, Mária nem csüggedt, hanem a Jó 

tanács lelkével teljesen belesimult az Úr akaratába és a 

jászol láttán a Bölcsesség lelke segített az örök 

szempontok szerint megítélni a helyzetet. Én így látom 

az akkor történteket. Milyen boldog is lehetett Mária! A 

szülés utolsó momentumára gondolok most, amikor a 

várva várt gyermek kibújik végre erre a világra. 

Ilyenkor az édesanyákat olyan örömhormon löket járja 

át, mely eddig ismeretlen, új szeretet dimenziót nyit 

meg. És Mária az Úr szeretetében, a Szentlélek 

áldásával és a kis Jézussal a karjában bizton a 

legboldogabb ember lehetett. S milyen jóleső 

megerősítés lehetett neki a pásztorok és a három 

királyok köszöntése, mielőtt újabb nehézségekkel 

szembesült. Bizony szükségünk van nekünk is időről 

időre ilyen töltekezésekre, ezért legyünk jelen 

vasárnaponként.  Legyünk együtt, hogy támogassuk 

közösségünket, egymást, s hogy a szentbeszédek, 

elmélkedések felvirágozzák és felvértezzék lelkünket. 

Köszönjük Géza atya és köszönjük neked Gyuri 

(Martos György diakónusunk) – nagyon, nagyon!! 

Mária abban a harmonikus kapcsolatban élt az Úrral, 

melyet a mi életünkbe Jézus hozott el igazán. 

Közelítsünk oly módon egymáshoz és Istenhez, ahogy 

Jézus tanította nekünk: nagy megértéssel, teljes 

odafordulással és végtelen ráhagyatkozással. 

Jézus a mindent felülíró szeretet parancsával 

világosított meg bennünket. Eljött közénk, hogy 

rávilágosítson arra a szeretetközösségre, melyben az 

Atyával élhetünk mindnyájan; ami mindenkinek 
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megadatott, aki odafordul, aki keres, kopogtat és zörget. 

Jézus utat nyitott az Atyához: „Én vagyok az út, az 

igazság és az élet.” 

Jézus tanítani jött az üdvös látásra, mert – mint tudjuk 

– „jól csak a szívével lát az ember”. Ő azt várja tőlünk, 

hogy az addigiaktól eltérően, ne elzárt szívvel és nagy 

véleménnyel közeledjünk egymáshoz, hanem 

bizalommal telt nyitottsággal vizsgáljuk társainkat – az 

Isten mércéje szerint. Mert testvérek vagyunk mind az 

Úrban és segítenünk kell egymást a felismerésekben is.  

Keresztelő Szent János is arra buzdított a Megváltó 

érkezését beharangozván, hogy alakítsuk át 

gondolkodásunkat és tartsunk bűnbánatot. Rakjuk le 

terheinket az Úr elé és álljunk másképp a világhoz!  S 

ha ezáltal felkészültünk az Úr befogadására, örvendjünk 

Jézus eljövetelének és szomjazzuk az Ő evangéliumát! 

KÉRJÜK JÉZUST - aki a helyes útra állított bennünket, 

majd az Úr végtelen kegyelméből és szeretetének 

megnyilvánulásaként feláldozta önmagát, azért, hogy 

minket megtisztítson a bűntől – KÉRJÜK Őt, a mi 

Megváltónkat, hogy vezessen bennünket. Vezessen 

Igéje által, Szentlelke erejével, hogy Hozzá méltó 

módon képviseljük azt a gondolkodást, szeretettel teli 

hozzáállást, amire tanított bennünket. Mert hiszem, 

hogy ilyen alulról jövő kis lépésekkel változtathatjuk 

meg a világunkat.  

GYAKOROLJUK Jézus szemléletmódját magunkon, 

egymáson, családunkban, közösségeinkben és a 

változás áthatja majd az életünket, felnyitja szemünket 

a körülöttünk lévő millió csodára, mellyel Isten 

magához szeretget bennünket!  

 Így – Advent idején – bár mi kaptuk Őt, ajándékozzuk 

meg mi is Jézust.  

Legyen a mi ajándékunk Neki, hogy meglátjuk 

egymásban Őt és továbbadjuk az Ő tanítását 

cselekedetekben is. Mert Jézus azt üzeni Szent János 

evangéliumában, hogy: Ha szerettek engem és itt most 

képzeljük el, hogy az Ő túláradó szeretetéből mennyit 

tudunk viszontszeretni… Szóval: Ha szerettek engem, 

megtartjátok tanításomat. És ebben az a gyönyörű, hogy 

nem egy csupán elménkkel megismert Isten parancsait 

kell végrehajtanunk, hanem a szívünkkel felismert 

Jézus tanításait kell magunkévá tennünk, az Ő 

támogatásával, szabad akaratunkból.  

Záró gondolatként hadd idézzem fel Keresztelő Szent 

János szavait Szent János evangéliumából, miszerint 

Nekem kisebbednek kell, Neki pedig növekednie. 

Engedjük, hogy az Adventi várakozásban is 

kisebbedjen önző énünk és mind nagyobb helyet adjunk 

át Jézusnak a szívünkben! 

 

Töltekező Adventet és áldott Karácsonyt kívánok 

mindenkinek! 

 

MIKLOVICZ LÁSZLÓ 

HOMÍLIA 
Lk 3,10-18.  

 

Mielőtt nekifognánk a ma esti elmélkedésünknek, 

jelzem, hogy közben is és a végén is hozzá lehet szólni 

és kérdést lehet fogalmazni, amelyre bárki válaszolhat 

is. Az egyházak liturgiájában ez nem szokásos, de Jézus 

gyakorlatában igen. Sőt az imént hallott Evangéliumból 

is erre következtethetünk. Egyébként a világ fiaitól is 

tanulhatunk e tekintetben. 

 Ha van valaminek értele az adventi időszakban, 

meg úgy egyáltalán az életben, az annak a kérdésnek a 

feltevése, amit a keresztelő Jánost körülvevő és hallgató 

emberek is megfogalmaztak: „Mit tegyünk?”  

 Az életünk tele van döntés helyzetekkel és 

kényszerekkel, amikor töprengéseink során ki is 

mondjuk: Mit csináljak? A vallásosabbak még hozzá 

teszik: „Istenem, mint csináljak?” Ez a formula már 

jelzi (legalább formálisan), hogy Istenre hagyatkozó 

döntést szeretnék hozni. Azaz miközben döntök az 

ügyeimben, Isten értékrendjére akarok tekinteni. A 

szeretet törvénye szerint akarom alakítani az életemet. 

 Szóval a Jordán parti jelenettől kezdve itt a 21. 

sz. küszöbén, Nőtincsen is aktuális a kérdés: „Mit 

tegyünk?” (mármint, ha Istennek tetsző életet akarunk 

élni) 

 Oh, hát egyszerű a dolgunk, csakúgy, mint 

annak idején a Jordán folyó partján tanakodó zsidó 

embereknek: Hallgassuk mit mond ker. János, aki 

prófétai tekintéllyel szólott és akit az újszövetségi 

hagyomány a Messiás útkészítőjének tekint és tegyük is 

meg! 

 A mai kor emberére tekintve azt kell 

megállapítanunk, hogy a gondolkodás jellemző rá és az 

elhangzott szövegek kritikai vizsgálata. Főleg a fiatal 

generáción látom, hogy az elhangzott kijelentő 

mondatokat megkérdőjelezik és indoklást várnak. 

Bizony azt kell mondanunk, hogy nagyon is jól van ez 

így. Át kell gondolnunk a nekünk címzett mondatokat 

és meg kell őket vizsgálnunk. Nem szabad tekintélyi 

alapon elfogadni azokat. Ha pedig az egyházak 

gyakorlatára gondolok: nem szabad az engedelmesség 

elve alapján elfogadni senkitől semmit!  Egyébként ezt 

az engedelmesség fogalmat a felnőtt, keresztény ember 

nyugodtan törölheti is a szótárából, hiszen a Jézusi 

tanítás alapján egyedül az Istennek kell 

engedelmeskedni. Ez az engedelmesség pedig, ha a 

félelemből fakad nem ér semmit. Ha pedig azonosul az 

ember az szeretet törvényszerűségeivel, akkor már nem 

is beszélhetünk engedelmességről. Egyébként aligha 

kell bizonygatni, hogy mennyi gonoszságot műveltek a 

történelem folyamán az emberek az 

engedelmeskedtetés és engedelmesség jegyében. 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-12-16#evangelium

