2015. december 12. szombat
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
A három szentírási rész összefoglalóan Illés próféta eljövetelével foglalkozik; az evangélium
foglalja keretbe az igék tanulságát. A zsoltár és az ószövetségi rész a próféta erejét
természetfeletti pusztító erejével kívánja ábrázolni. Ez az ábrázolás nem idegen más vallások
isteneitől, pl. Széth vagy Siva a káosz, a pusztítás isteneként jelennek meg. Az említett két
igerész mögött rejlő absztrakt tartalom az, hogy e cselekedetekben mutatkozzék meg Isten
ereje, azaz maga Isten segítse meg pl. a hányattatott sorsú népeket, és a próféta csodatételei útján maga Isten ereje váljon mindenki számára láthatóvá.
Az evangéliumi részben Jézus megfordítja a kérdést. Képesek vagyunk-e felismerni a
prófétát, vagy a megváltó eljövetelét? Bár hiszünk Isten emberfeletti és megváltó erejében,
de magunk sem tudhatjuk előre, hogy életünk során milyen csodatételeknek lehetünk tanúi,
amelyeken keresztül hitbizonyosságot nyerünk, továbbá mikor milyen formában jelenik meg
Isten. Vagy éppen az is lehet, hogy már számtalan találkozást mulasztottunk el, és nem
ismertük fel a jelenlétét a mindennapjainkban. Jézus az evangéliumi részben Illést Keresztelő
Jánossal azonosítja, egyben jelzi, hogy ő maga is hasonló sorsra jut. Nem egyszerű feladat
elé állítja a hívőt ezzel Isten, hiszen maguk a tanítványok sem ismerték fel Jánosban a
prófétát, sőt, Jézusban sem a megváltót.
Az advent az Isten eljövetelére való várakozás ideje. A karácsonyi előkészületnek része, hogy
annak során Isten szeretetének jeleit szeretnénk észrevenni. Ebben az időszakban különösen
legyünk nyitottak azokra a jelekre, amelyek megerősíthetik hitünket, és ismerjük fel a
Jóistent a mindennapjainkban!
Balogh Áron (Debrecen, 5. régió)
***
Mt 17,10-13
Felismerni → élni
Isten minden korban küldött prófétákat Jézus előtt. Jézus korában Keresztelő Jánost, Jézust;
és küld egészen napjainkig. Nem ismerték fel, bebörtönözték, megölték őket. Isten üzenetét
adták nekünk tovább tanítással, életük példájával. Csak az érti meg, ismeri fel a közvetítőt,
küldöttet, aki azonos rezgésszinten van vele, tudja követni a tanítást, életrátételt, még az
élete árán is. Szeretni → megbocsájtani. A szeretetben nem tenni különbséget.
Tulajdonképpen minden Isten-küldött kiválik környezetéből, „különc”. Ezért a többség,
amelynek más az értékrendje, nem érti meg. Tetteiket saját értékrendjük határozza meg,
nem hajlandók változtatni, börtönöznek-ölnek!! Tanulni – szeretni – felismerni: ez egy egyszemélyes játszma Istennel! – az emberek felé.
Vigh Sándorné Marika (10. régió)
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