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Január 1. 

Jézus szembefordul

Megy vala pedig ővele nagy sokaság; és meg-

fordulván, monda azoknak: ...valaki közüle

tek búcsút nem vesz minden javaitól, nem 

lehet az én tanítványom. (Lk 14,25.33)

Úgy indít el bennünket a mi Urunk erre az esz-

tendőre, hogy szembefordul velünk. 

Nem kell megijednünk a velünk szembefordu-

ló Krisztustól: csak annak a sorsa pecsételődött 

meg örökre, aki nem találkozott a Jézus tekinte-

tével. A szembefordulással Jézus eligazítani akar a 

múlt és a jövő tekintetében is. Így adja tudtunkra, 

mi az, amitől búcsút kell vennünk, amit magunk 

mögött kell hagynunk, a jövőt pedig leegyszerű-

síti, hogy sokféle gondjaink, terheink között az 

egyetlen célra tekintsünk. „Nem lehet az én tanít-

ványom” – vagyis az egyetlen újévi programunk 

az, hogy Jézus tanítványai legyünk. 
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Január 2. 

Jézus szembefordul Péterrel

És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mond

ván: mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez 

meg tevéled. Ő pedig megfordulván, mon

da Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántá

somra vagy nékem; mert nem gondolsz az 

Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.  

(Mt 16,22.23)

Először akkor fordult szembe Jézus Péterrel, 

amikor ő felkiáltott: Nem eshetik ez meg teve-

led!, azaz hogy Jézus Jeruzsálemben keresztha-

lált szenvedjen. „Távozz tőlem, Sátán!” – mond-

ta neki Jézus. Ebből a szembefordulásból azt ta-

nuljuk, hogy Jézus csak azzal fordul szembe, aki 

nem fordult szembe önmagával, aki nem fordult 

szembe a Sátán kísértéseivel.

Jézus soha nem akar szembefordulni, mint 

ítéletes Úr, ha megalázkodunk, és mi fordulunk 
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szembe magunkkal. Ha mi elítéljük magunkat, 

nem ítéltetünk el. 

Amikor viszont Péter szíve összetört, és rá-

szakadt az árulás kínja, a tagadás terhe, akkor a 

feltámadott Jézus üzent neki: „...mondjátok meg 

az ő tanítványainak és Péternek...” (Mk 16,7) 
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Január 3. 

Az avignoni fél híd

...búcsút nem vesz minden javaitól... (Lk 14,33)

A Rhône folyón még ma is áll egy fél híd 

Avignon nál. Amikor itt húzódott a frank király-

ság és a német-római császárság határa, elha-

tározták, hogy hidat építenek a folyón: mind-

két félnek a híd felét kellett megépítenie. A le-

genda szerint csak a francia oldalon készült el a 

híd. De fél híddal nem lehet célba érni. Ahogy a 

fél híd badarság, úgy a fél keresztény élet, a fé-

lig hívő élet egész hitetlenség. Jézus is beszélt 

arról, hogy legyetek jó fák, teremjetek jó gyü-

mölcsöket (Mt 12,33). Légy forró vagy hideg, 

de langymeleg ne légy.

Ne találj félmegoldásokat: végy búcsút min-

den javadtól.
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Január 4. 

Javaink

...búcsút nem vesz minden javaitól... (Lk 14,33)

Megkérdezték egyszer Picassót, kit tart a legna-

gyobb festői tehetségnek. Azt felelte: Rubenst. 

– És miért? – hangzott a kérdés. – Mert életé-

ben mintegy hatszáz képet festett, melyek közül 

mindmáig fennmaradt kétezer-hétszáz.  

Olyan világban élünk, amelyben tökéletes ha-

misítványok készülnek, nemcsak a festészetben, 

hanem élelmiszerekben, használati tárgyakban 

is. Hamis a mosoly, hamis a nézés, hamis az élet. 

Soha nem volt még annyi hamisítvány keresz-

tény, mint ma.

Sok minden jónak látszik az életünkben, ked-

vesnek, kívánatosnak. Ha a bűn nem volna ked-

ves a mi szemünk előtt, akkor ki csinálná? Min-

den bűn szép, kívánatos, jónak látszik, de ez a 

jóság álcázott, hamis jóság. Jézus azért fordult 
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szembe a sokasággal, hogy az emberek búcsút 

tudjanak venni attól, ami jónak látszik, de való-

jában mérgezett és pusztító.
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Január 5.

Bemutatás

...felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutas

sák az Úrnak. (Lk 2,22)

Az Úr bemutatta magát az egész világnak a gyer-

mekben. De a bemutatkozás nem egyoldalú, ne-

künk is be kell mutatnunk őt. Az Ige, amely test-

té lett, nem tér hozzá vissza üresen, megcselek-

szi, amiért elküldték. Mi másért küldte volna Is-

ten a Fiát mi életünkbe is, minthogy viszont be-

mutassuk neki? 

Mária és József úgy végzik a bemutatást, 

ahogy a törvény előírta. Áldozatul két galambfiat 

vittek, az egyiket égő hálaáldozat gyanánt, a má-

sikat tűz nélkül való áldozat gyanánt. 

Így kell az Urat bemutatni: örömmel, hálával, 

egész életünk oltárra kerülésével, égő áldozat-

ként való elégetésével, és azzal az alázattal, hogy 

közben nem hiányozhat a másik, a bűnért való 
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áldozat sem, mert hálám sohasem teljes, mindig 

méltó a bűnbánatra. 

A törvény nemcsak a kőtáblán, ott van immár 

a szívnek hústábláján is.  

 


