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Evangélium 
…”tegyétek egyenessé 

ösvényeit”… (Mk 1,1-8) 

Egyenesítsük ki, bogozzuk ki az 

érthetetlenség csomóit. 

Theophylactosz szerint, „az út 

az újszövetséget, az ösvény az 

ószövetséget jelenti. Az utóbbi egy 

lábbal kitaposott csapás. Ez készí-

tett utat az újszövetségnek. Vi-

szont ez még egyenetlen, görbe út 

volt, melyet ki kell egyenesíteni.” 

Hogyan történik a kicsomózás? 

Aranyszájú Szent Jánosnak tu-

lajdonított gondolat szerint úgy, 

ahogyan a testvérpár idősebbik 

tagja, Márta nővére, Mária tette, 

aki leült Jézus lábához és hall-

gatta szavait. Lehajolt a dolgok-

hoz. Meghajolt alázattal az élet és 

az örök élet kérdései előtt. Alulról 

felfelé nézve próbálta a mennyei 

titkokat érthetetlenségük állapo-

tából kioldani. Például valahogy 

megközelíteni Krisztus megteste-

sülésének misztériumát. És aho-

gyan felnézett rá, megértett belő-

le valamit. Nem biztos, hogy a 

tartalmát, hanem megtanulta 

tisztelni a kinyilatkoztatás maga-

sabb rendű tekintélyét. 

Nagy szentünk, Keresztelő Já-

nos is hozzáfogott a cipőfűzők ki-

oldásához. Akik a Jordán partjá-

ra (ohridi Theophylactos) érkez-

nek, magukkal hozva bűneik bo-

csánatát, azokat János megke-

reszteli. Bűneik szálát kioldja, 

gonoszságaik görcseit, mint fűző-

ket kicsomózza. Krisztus fűzőjét 

azonban nem tudta kioldani, 

mert ő bűntelen volt. Benne sem-

miféle gonosz görcsöt nem talált. 

Aztán akkor is utat egyenesí-

tünk, amikor nem általánossá-

gokban körül írva, talán félreér-

tésre is okot adva magyarázunk 

el valamit, hanem az isteni üze-

net határozott rövidségével vá-

gunk utat a kábító, zűrzavaros 

eszmék bozótjában. Beszédetek 

legyen igen, igen, nem, nem. 

XVI. Benedek pápa Szent Ágos-

ton gondolatait tovább bontva 

felhívja a papság figyelmét, hogy 

a papszentelésben ránk tett püs-

pöki kéz Keresztelő Jánossá szen-

tel minket. János a hang, Jézus a 

szó. A hang a szó közvetítője, 

egyik embertől a másikig. A pap a 

hang embere. Ő a szóért van, 

Krisztusért. Azt mondja Keresz-

telő, Jézusnak növekednie kell, 

nekem kisebbednem. A hangnak 

nincs más feladata, minthogy át-

adja a szót. A pap előfutár, olyan, 

mint János, a szó szolgája. 

Készíti a lelkünkbe érkező Mes-

siás útját. Mint mi mindannyian. 

Prédikálunk, tanítunk, nevelünk, 

fegyelmezünk. Hangunk van hoz-

zá. János is hirdette a bűnbánat 

keresztséget (Tiszteletre méltó 

Béda) a bűnök bocsánatára. De 

csak hirdette, megadni nem tud-

ta. Csak szó volt, mint mi, az erő 

hozzá később jött. A megváltó 

Jézus Krisztus személyében. 

G.F.  

Létige 
20. v. (Advent 4. vasárnapja): 

2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,2-

29; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38  

21. h.: Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-

18a Zs 32 Lk 1,39-45  

22. k.: 1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-

8; Lk 1,46-56  

23. sz.: Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 

1,57-66  

24. cs.: 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; 

Lk 1,67-79  

25. p.: Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; 

Jn 1,1-18  

26. sz.: ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 

30; Mt 10,17-22  

27. v.: Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-

9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 

2,22-40  

Jézus pólyája 
Lukács evangélista sok apró 

részletet megőrzött Jézus születé-

séről. Például azt, hogy édesany-

ja, Mária, a gyermeket pólyába 

csavarta és jászolba fektette (Lk 

2,7). 

Különösebb figyelmet nem kelt 

bennünk a gyermekéről gondos-

kodó anya természetessége, hi-

szen ez a világ majdnem minden 

részén így, vagy hasonlóan törté-

nik. A pólya kényelemérzést, biz-

tonságot ad a csecsemőnek. Védi 

a hidegtől, tompítja a bántóan 

hozzáérő kéz erejének keménysé-

gét. Ez rögtön felébresztené őt. 

A pólyázás művészet. Aki jól 

érti, annak gyermeke édes álmot 

ad jutalmul. Ha ez egy mindenna-

pi megszokott gondoskodás, vajon 

miért tartja Lukács hangsúlyosan 

említésre méltónak? 

Egyik ok Salamon király szüle-

Advent  angyalai 
Azt mesélik, hogy advent idején 

négy angyal érkezik a Földre… 

Az első, csak jár-kel az emberek 

között, de azok annyira „készü-

lődnek” az ünnepekre, hogy sok-

szor észre sem veszik, ki van kö-

zöttük. Az angyal azért száll le az 

égből, hogy megnyissa a lelkeket 

egymás felé.  

A második angyal aranyszálból 

szőtt kosarat tart a kezében. Ez a 

kosár nagyon törékeny, de az an-

gyal türelmes és kitartó, embertől 

emberig haladva kutatja azt, ami-

vel megtöltheti. Azt keresi, ami 

súlytalan, végtelen, nem kerül 

semmibe, mégis mindennél többet 

ér. Keresi a reményt, a hitet és a 

szeretet. Ezekből aztán az angya-

lok fényes csillagokat készítenek, 

hogy az emberek felemeljék a te-

kintetüket, és az égre nézve szívü-

ket boldogság töltse el.  

A harmadik angyal ünnepváró 

embereket keres, és ha talál, örö-

mében megérinti őket egy fénysu-

gárral. A fény ragyogni kezd az 

emberek szívében, lelkükbe békes-

ség, a szemükbe csillogás költözik, 

a világ megtelik várakozással.  

A negyedik angyal kezében lan-

tot tart, és énekel a tiszta szívű 

embereknek. Sok apró angyal kí-

séri, együtt zengik a béke, a szere-

tet és a születés dalát. Énekükkel 

felébresztik a földben szunnyadó 

magvakat, daluktól nőni kezd a 

fény, így lesz majd új élet tavasz-

szal a Földön.  
Forrás: ismeretlen eredetű történet, 

újramesélte Bajzáth Mária 

K.L.-né 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Nikodémus, aki egy zsi-

dó tanácsos, farizeus volt. Ez, 

éjnek idején, felkereste Jézust, és 

így szólt hozzá: „Rabbi, tudjuk, 

hogy Istentől jött tanító vagy, 

hisz senki sem vihet végbe olyan 

jeleket, amilyeneket te véghez 

vittél, ha nincs vele az Isten.” 

Ekkor mondta neki Jézus a felad-

ványban szereplő intelmet a lelki 

újjászületésről.   (János 3,3) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, akit rostélyon égettek 

meg, és a lángok között így 

szólt a hóhérhoz: „Ez az olda-

lam már megsült, fordíts meg 

és egyél belőlem!”  

1. Szent Kristóf? 

2. Szent Lőrinc? 

3. Szent Ambrus? 

4. Szent Bertalan? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a január 3-i számban közöl-

jük. 

A december 6-i játék nyertese: 

Farkas Dezsőné volt.       

M.L. 

Hirdetések 
 December 24-én már reggel 7-

kor kezdődik a szentmise 

 December 25-én ünnepi mise-

rend lesz templomunkban. 

 December 26-án csak reggel 7 

és délelőtt 9-kor lesznek szent-

misék. Ezen a napon este nincs 

szentmise. 

 Akik 2021-ben szeretnének 

szentmisét íratni, megtehetik a 

plébánián hivatali időben. 

 Megérkeztek a jövő évi kalendá-

riumok, fali naptárak. A sekres-

tyében megtekinthetők, megvá-

sárolhatók. 

Minden kedves hívőnek, olva-

sónknak és családjuknak Istentől 

békével megáldott karácsonyi 

ünnepeket kívánunk. 

P.Gy. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nagy lesz ő, a Magas-

ságbeli Fiának fogják hív-

ni” (Lk 1,32) 

Az egyik, december 20. és 

december 27. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Eihnsz emn it agykotv 

aikk beeéklszt, aehmn 

aákotty eekll az, aik beélsz 

aaákllott.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! A he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

január 3-i számban közöljük. 

A december 6-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Zakar Istvánt életének 75. 

évében december 9-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük.                        (P.Gy.) 

tésében rejlik. Ő azt írja: (Bölcs 

7,4) „pólyában és gondok közt ne-

veltek.” Amit magáról mondott, 

Jézusra is igaz. A salamoni elő-

kép az Úr Jézusban teljesedett be. 

A gyermek pólyázásában sok 

tudós és szent jelet látott. Jézus 

sírba fektetését és halotti gyolcs-

ba tekerését olvasták ki belőle. 

Eszerint a jászolban a gyermek 

mellett az eljövendő sorsa is ott 

feküdt. 

Nazianzi Szent Gergely a 4. szá-

zadban egyik prédikációjában 

összekapcsolta Jézus születésé-

nek és halálának eseményeit. „Az 

Urat pólyába öltöztették, de leve-

tette magáról ezt a ruhát, miután 

halottaiból feltámadt”. 

Korai keresztény ikonokon 

gyakran látjuk a bepólyált gyer-

mek Jézust, mint egy múmia, aki 

vászoncsíkokkal borítva, teljesen 

körbe van tekerve és a sötét bar-

lang szája elé ki van téve. Kétér-

telmű születés. Gyermek, aki mú-

mia. Egyszerre születik és hal 

meg. Sötét barlang előtt fekszik. 

Barlang, mint a születés helye, de 

sötétsége sírrá változtatja. 

A zsidóknál szokás volt, hogy a 

templomban feláldozásra kerülő, 

leölésre szánt bárány lábát vá-

szon csíkokkal kötötték össze. Ez 

megerősíti bennünk, amiben ed-

dig is hittünk, hogy Jézus az 

„Isten báránya”, akit feláldoznak 

üdvösségünkért. 

Voltak szentek, akik a pólya 

alatt Jézus második eljövetelét 

értették. Jeruzsálemi Szent Cirill 

azt írja a Dániel könyvéhez írt 

magyarázatában: „mi nem csak 

az Úr adventjét, hanem második 

eljövetelét is hirdetjük, ami dicső-

ségesebb lesz, mint az első. Mert 

Jézus Krisztusban minden dolog 

kettős. Származása egyrészt Is-

tentől való, idők kezdete előtti, 

másrészt Szűztől születése az 

idők kezdetén lett valósággá kö-

zöttünk. Eljövetele is kettős. Az 

egyik láthatatlan, mint az eső és 

a harmat, a másodiknak viszont 

mindenki tanúja lesz. Első ád-

ventjében (eljövetelében) pólyába 

takarták és jászolba fektették, a 

másodikban fénybe és dicsőségbe 

lesz öltözve.” 

Cirill szemléletmódja az adventi 

idő két témájának összetartozásá-

ra akarja felhívni figyelmünket. 

Jézus első betlehemi és utolsó 

végidőbeli eljövetelére.    

G.F. 


