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ÍGÉRETEK
Ígéretek Jézusról
Az angyali üzenet döbbenetes ellentéte a valóság: mintha Máriát félreinformálnák. „Nagy lesz és a
Magasságbeli fiának fogják hívni; Dávid trónja lesz az övé; uralkodni fog Jákob házán”.
A megvalósult tényekről drámai információt kapunk Nagyhéten…
Ígéretek Jézustól
Legyőztem a világot (Jn 16,33). Jézusunk, Te legyőzted magadban: nem hagytad magad csőbe húzni
a nagyság emberi kísértésével. Elénk tártad az Atyánk szerinti naggyá levés útját: Ha olyanok leszünk,
mint a gyermek. Ha szolgálatára leszünk embertársainknak. „Úrnak” mondott Jézusunk is felövezte
magát egy Életre, és szolgálatunkra volt, van, lesz.
Aki vállalja és hűséggel igyekszik teljesíteni a jézusi Utat, annak csak jár valami: „jobbodra, balodra
üléssel” kifejezett miniszteri tárca? Nincs kimagyarázható tanítás: ez az ÚT üldöztetéssel is jár. Ez
nem csalogató, de Jézus ad pozitív ígéretet: Százannyit ígér minden lemondásért! Minőségi emberi
kapcsolatot, lakhatást, megélhetést. Ha megtesszük, amit tőle eltanultunk, akkor lesz belőle valóság,
nem automatikusan. Ha jó emberi kapcsolataimat megszázszorozom, ha felebarátaim előtt nyitva áll
házam, ha kenyeremet-halamat kiteszem közös kínálatra. Lesz százannyi, ha társakat szerzek a jó
példával, mint Jézus a kenyérszaporításkor. Sőt, örök élet is jár, ha itt és most pl. az ítélettabló
szerint élek (Mt 25-33-45) Világos beszéd: ha megteszem a rám eső részt, lesz megvalósult ígéret.
Ígéretek az embertől. Tőlem, tőled…
Jó akarok lenni, de annyi kísértés vesz körül! A jóban akarok nagy lenni, de mindenki rajtam röhög,
lúzer leszek. Lavírozni kell ahhoz, hogy ne legyek mindenki szemeteskukája, hogy sikerélmény is
jusson az életben. Ígérem: követlek, de biztosítanom kell szeretteim ellátását (hadd temessem el
előbb apámat, Lk 9,59). Kell spórolós és talpraesett pénzgazdálkodás, hogy gyermekeimnek fedél
legyen a feje felett, de nem lehet felelőtlen pénzszórásba sodródnom, karitász címen sem.
Követlek, de lássam: ha a rókának, madárnak van otthona, az ember fiának is legyen (Lk 10,58). Alig
várom, hogy mehessek utánad, veled, de nem robbanthatok fel mindent magam mögött. Kötelez
vérségi és vállalt kötelékeim ígérete (Lk 10,61). Dehogy akarok trónt, de a magam szemétdombján
legyen szavam és tekintélyem! Dehogy akarok uralkodni Árpád házán, magyar népünkön, de
lehessen bennem jó érzés, hogy vagyok valaki, akire érdemes kivetni hálóját egy hatalmi erőnek; aki
néha „nagy” emberekkel paroláz, híresekkel koccint. A nemet mondás lehetősége is lehet öröm.
Az angyali rózsaszín ködöt elfújja a nagypénteki vihar, és a húsvétvasárnap sem hozza vissza. A valódi
Jézus nagyon más, mint a zsidó vagy nem zsidó emberi vágyak.
A mai kulcsszó: HA. A feltétlen feltétel szava. Ha megteszem, amit kell - megvalósul, amit ígéretként
kaptam. Az adventi hajrában itt az akadály kulcsszava: DE. Az önmegmagyarázás, a nagy elhatározásokat kilúgozó szó.
Jó tudni, hogy a bennem, benned megszülető Jézusból lesz Isten Országa közöttünk…
Király Náczi (Érd)

»»««
A láthatatlan, feltétel nélküli Szeretet látható, emberi alakban is meg akart jelenni. De mivel
végtelenül tiszteli az ember szabadságát, szüksége volt Mária igenjére, hogy megtestesülhessen.
(Hallottam olyan véleményt is, hogy talán több nő közül Mária volt az, aki igent mondott.)

Máriáról sok mindent elárul ez a rész. Rá valóban igaz lehetett az a belső békesség és teljes Istenre
hagyatkozás, amiről a 23. zsoltár ír. Istenkapcsolatára jellemző, hogy nem ijedt meg az angyaltól.
Valószínű, természetes volt számára, hogy Isten jelen van az életében. Azt olvassuk. „Zavarba jött és
gondolkodni kezdett.” Mer kérdezni is, és a magyarázat és Erzsébet említése után egyezik bele, hogy
anyja lesz a születendő gyermeknek. Akkor valószínű még nem is tudta pontosan, hogy milyen életet
is vállal ezzel.
Az angyali üdvözletről egyedül Lukács ír részletesen. Máténál is szerepel az angyal, de ott József
álmában jelenik meg (Mt 1,20-24). Hivatkozik Izaiásra (szeplőtelen fogantatás, Emmanuel = Velünk
az Isten). Neki is megmondja a születendő gyermek beszédes nevét: Jézus (héberül Jehosuah/Jésuah
= Isten a szabadító). Amit Lukács még az angyal szájába ad (Dávid trónja, uralkodás, örökké tartó
királyság),az annyira idegen Jézus tanításától, hogy valószínű az evangélista (aki Pál igehirdetését
írta le) vagy egy későbbi másoló messiásképét tükrözi.





Része-e a hétköznapjaimnak az Emmanuel (= Velünk az Isten)?
Az Úr az én pásztorom?
Meghallom-e és gondolkodom-e Isten üzenetén?
Merek-e igent mondani Isten velem kapcsolatos tervére?
Stölklerné Magdi Pécs

