
 

„Krisztusban élni, ott állni az Ő színe előtt, és valóban hallani 
fülünkkel beszélni az Örök Igét,  

az Igét, aki Isten mélyén születetlen születik öröktől és zeng 
mindörökre fogyhatatlan. 

Hallani Őt és megérteni, látni szemeinkkel és megérinteni. 
Mekkora öröm ez!  

Keresztény hittel élni, mekkora ünnep! 
Valóban az üdvösség napja ez, valóban az örökkévalóság 

végtelen ünnepe, 
ebben élünk ma, minden nap, és mindörökre.” 



Évközi 3. vasárnap 
Neh 8,2-4a.5b.8-10 

1Kor 12,12-30 
Lk 1,1-4; 4,14-21 

 
Jézus felolvassa az Isten igéjét a názáreti zsinagógában. 
És amikor elhangzottak a prófétai szavak, Jézus így szólt: Ma beteljesedett az Írás. 
Mert a szavak, amelyeket Jézus felolvasott, már nem pusztán emberi beszéd,  
nem csupán szavak ezek, amelyeken Isten üzen nekünk. 
A názáreti zsinagógában Isten örök, kimondhatatlan Igéje nyilatkozott meg,  
Ő saját maga Isten Beszéde. És hozzánk is Ő beszél. 
Amikor hallgatjuk Isten Igéjét, akkor az Isten mélyén zengő, Önmagával teljes 
Beszédet szemléljük,  
aki maga az Isten, aki eljött hozzánk, aki itt van. Valóban a teljesség Ő. 
Nem szavak, nem emberi beszéd, hanem maga Isten. 
Úgy beszél hozzánk Isten, hogy Ő saját maga van jelen, 
hogy Ő saját magát adja oda nekünk, hogy belép a szívünkbe, és beleírja lelkünkbe 
önmagát. 
Vajon megértjük-e ezt a Beszédet?  
Az ószövetségi olvasmányban azt a történetet halljuk,  
hogy Ezdrás, a pap föláll az emelvényre, és felolvassa a népnek az Isten szavát. 
Azoknak olvassa fel, akik meg tudták érteni.  
Talán nem is tudták igazán megérteni, hiszen szomorkodtak. Ezért arra kellett 
buzdítani őket:  
Ne sírjatok, örvendezzetek, hiszen az örvendezés, az Úrban való örvendezés napja ez,  
hiszen az Úr igéje színtiszta igazság. Az Úr igéje az Úr élő lehelete, az Úr jelenléte. 
De messze van. Ígéret e szavak, és emberi nyelven szólalnak meg. 
Ma azonban, igen, azon a napon, amelyen Jézus szólásra nyitja ajkát,  
abban a Napban, amelyben mi élünk, ebben a végtelen, örök jelenben,  
ma Isten úgy beszél hozzánk, hogy Ő saját maga a Beszéd. Megértjük-e ezt a 
rejtelmes Beszédet? 
Isten titokzatos mélyét kell szemlélnünk.  
Szent János apostol így beszél erről:  
Mi szemeinkkel láttuk az Életet, aki megjelent nekünk. Hiszen az Élet Ő.  
Mi hallottuk a fülünkkel beszélni, kezünkkel megérintettük, és együtt étkeztünk Vele. 
Mi valóban az Életet, az Élet áradását éljük át, az Örök Élet kiáradását. 
Hiszen Jézus itt van, és Ő az Örök Élet, és Ő az Isten velünk való Beszélgetése. 
Nem szavakkal beszél, nem pusztán emberi nyelven, Isten Isten-voltával szól 
hozzánk. 
És Ő valóban az Élet Teljessége. 
Jézus ezeket a szavakat olvassa fel: Fölkent engem és elküldött a szegényekhez. 
Isten van itt, a szegény, a porszem emberhez a végtelen Gazdag Isten jött el. 
Azért küldött el, hogy a vakoknak visszaadjam a látást. 
Jézus a Világosság, az a Fény, amilyet emberszem nem látott, 



az az Igazság, amely igazság emberszívben nem lakozott. 
A Világosságot látjuk tehát, a Világosság nyitja meg a szemünket,  
azt a szemünket, amellyel Istent szemlélhetjük, a végtelen Ragyogást. 
Elküldött engem, hogy szabadulást vigyek a raboknak,  
hogy a bűn halálában sínylődőket meglátogassam, és hirdessem nekik:  
szentek vagytok, mert megtisztított benneteket az Isten akarata, az Irgalom. 
Az Irgalom van itt, a kiáradó Szentség, aki megmossa a lelkünket, és hónál fehérebbé 
tesz bennünket.  
És így fejezi be Jézus a felolvasást: Az üdvösség esztendeje van, az Úrnak a napja. 
Benne élünk Istenünk jelenlétében, és ez a jelenlét a végtelen öröklét, ez a lét a mi 
üdvösségünk. 
Ha Ezdrás pap azt mondhatta azoknak, akik az emberi szavakkal hozzájuk szóló Isten 
igéit hallgatták:  
Ne sírjatok, menjetek és készítsetek ünnepi lakomát, örvendezzetek! 
Akkor mekkora lehet a mi örömünk,  
akik nem emberi szavakkal halljuk Istent megnyilatkozni, hanem Isten maga az Ő 
megnyilatkozása, 
nekünk, akik benne élünk a kiáradó Örök Életnek, a végtelen Szeretetnek 
Tengerében. 
Jézus itt van, és mi Őbenne vagyunk.  
Az apostol erre tanít meg bennünket, amikor azt mondja: 
Sok tag van, de a sok tag egyetlen test, és a test Krisztus teste, ti vagytok az. 
Krisztusban élni, ott állni az Ő színe előtt, és valóban hallani fülünkkel beszélni az 
Örök Igét,  
az Igét, aki Isten mélyén születetlen születik öröktől és zeng mindörökre fogyhatatlan. 
Hallani Őt és megérteni, látni szemeinkkel és megérinteni. Mekkora öröm ez!  
Keresztény hittel élni, mekkora ünnep! 
Valóban az üdvösség napja ez, valóban az örökkévalóság végtelen ünnepe, 
ebben élünk ma, minden nap, és mindörökre. 
Ámen. 
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