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Folytatjuk? Elkezdjük?  

Milyen érdekes, hogy ma, amikor ezt az elmélkedést leírom, advent van, és éppen a Messiás 
eljövetelére várunk. Azután jön majd egy kevés "évközi idő" és utána elkezdjük várni a 
"Lelket". Valahogy mintha mindig csak várnánk valamire... És talán titokban reménykedünk, 
hogy mégsem jön el, mert az változást hozhat az életünkbe. Változni pedig nem igazán 
akarunk, mert az fárasztó, energiaigényes és egyébként így is állandóan fáradtak vagyunk, 
meg rohanunk, örülünk, hogy élünk... Élünk? 

A mai evangéliumban Jézus a kezdeti sikereken felbuzdulva lelkesen hazatér a názáreti 
közösségbe, ahonnan elindult pár hónappal azelőtt. Azt mondja az Írás: "Jézus a Lélek 
erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított ...mindenki 
elismeréssel beszélt róla." 

Képzeljük el ezt az örömöt és lelkesedést: végre hosszú felkészülés és meditálás után neki-
indul teljesíteni a küldetését, sikerei vannak. Látja, hogy vevők az emberek arra, amit 
mondani akar nekik. Siet haza, hogy megossza az örömét azokkal, akiket a legjobban szeret, 
ismer gyermekkora óta. Kiáll eléjük, felolvas, tanítja őket... mire a barátai, rokonai, 
szomszédai ugyan "igazat adtak neki és csodálkoztak a magasztos beszéden, ami ajkáról 
elhangzott", de furcsán néznek rá, hogy mit akar tőlük, és hogy ne kelljen változniuk, mert az 
kényelmetlen, átmennek támadásba: "Nem József fia ez?" Nehogy már egy ács mondja meg 
nekem, hogyan kell jól élni... Mennyire fájhatott Neki! 

Ezt a családban is megtapasztalhatjuk gyakran: ha valamire rájövünk, végre nekibátorodva 
elindulunk teljesíteni a küldetést és kincseinket megosztanánk azokkal, akiket legjobban 
szeretünk, könnyen megkaphatjuk: " Te csak főzzél finom ebédet, legyen tiszta a lakás és a 
ruhánk, a többivel ne foglalkozz! A lelki életem magánügy. Meg egyébként is: te sem vagy 
tökéletes, mit játszod itt meg magad, ismerünk jól...!  

Ember legyen a talpán, aki ilyen élményekkel a háta mögött még kimerészkedik hirdetni az 
Igét! Pedig ha mi nem tesszük, a kövek fognak megszólalni...  

Jézus valóságos Ember volt és folytatta. És én? És Te? Folytatjuk?  (Elkezdjük?) 
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