
2016. december 11. – Advent 3. vasárnapja   

Mt 11,2-11 – Második üzenet: új világ 

 

A próféta felforrósította a langyos vallási közéletet. Még hogy megváltozni? Ez kemény dió 
mindenkinek, és ő is elbizonytalanodott. Vajon Jézus, akinek ő az előfutára, valóban az, 

akinek ő beharangozta? Akinek előkészítette az útját, akit megkeresztelt, aki felett ő is 

hallotta Isten igenjét? És ott a börtönben – mert könnyen börtönbe kerül, aki a vallási és 
világi rend és a hatalmasok által felügyelt emberi hitek felett ítéletet mer mondani – nem 
tudta, mi is történik valójában odakinn a városokban és a falvakban. Van-e változás, vagy 
minden szépen visszakerült a régi kerékvágásba? 

És Jézus változást hozott. Nemcsak az emberi szívekben, hanem megmutatta azt is, hogy 
milyen lesz az élet, ha az ember leveti a páncélját az Isten teremtő ereje előtt. „Teremts 

bennem tiszta szívet, ó Uram!” – óhajtjuk a közösségi énekben, és kifejezzük a vágyat, hogy 
teremtésünk nem befejezett, most is történik. Ha hagyjuk! Az ember istenélménye ott 
kezdődik, ha megérti: teremtése zajlik, és aktív részese lehet. Hiszen Jézus azt is üzeni: 
Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok tökéletes! Tehát van mód a változásra, az új 
felismerésre! Ebben sem vagyunk egyedül, magunkra hagyva. A dolog működik, és az élet 

minden területét érinti. Épül a város a hegyen! 

Mert Jézus világa új világ. Jézus is hangsúlyozza, Pál is új teremtésről beszél. Mi Jézus új 

világa? Mi az, amiről ő beszél? 

1. Természet: a természet bukott állapotából visszatér a tökéletesbe. A Paradicsom újra a 
földre költözik, és az Éden kapui újra megnyílnak. 

2. Társadalom: a háborúk, viszályok megszűnnek. Az emberek Isten kegyelmén alapuló 

közösségekben élnek, ahol nem lesz szükség törvényekre és büntetésre. 

3. Kapcsolatok: az emberek lélektől lélekig kapcsolódnak egymáshoz, vagyontól és 

társadalmi rangtól függetlenül. 

4. Pszichológia: az egyéneket elsősorban az Isten iránti szeretet és az Isten gyermekei 

iránti szeretetből fakadó méltóságérzés motiválja majd. 

5. Érzelmek: a harag, a félelem és a kétely helyett az emberek közvetlenül érzékelik majd 
a feléjük áradó szeretetet és azt, hogy biztonságban és áldásban van részük. 

6. Viselkedés: Az emberek nem bánnak többé rosszul egymással. Viselkedésük békés és 
szeretetteljes lesz, nem csupán a közvetlen családtagokkal, hanem az idegenekkel is. 

7. Biológiai: a pszichoszomatikus betegségek megszűnnek, a halálfélelem átadja helyét a 

várakozás és a találkozás izgalmának. 

8. Metafizika: Isten nem tartja magát többé távol a világtól és az emberi történésektől, 

hanem jelen lesz a földön. 

Micsoda távlatok ezek, szinte követhetetlenek! De kell róla álmodoznunk, hiszen mindig a 
következő lépést kell megtennünk mindehhez. Ahogy Dombi Feri bácsi mondta az Isten 

Országáról: „Nappal érte dolgozom, éjjel róla álmodom.” 

Garay András, Dunakeszi 

 

 


