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1. Ének 

 

2. Boldog újévet! Köszöntelek Benneteket a 2016. év első közösségi miséjén, Jézus 

megkeresztelkedésének ünnepén.  

Az újesztendő kezdetén azt kérdezi az ember magában: Mit hoz a jövő? Mi történik velünk 

ebben az évben? Mi fog történni a világban? Vagy a szűkebb körünkben: a Bokorban és a 

családban? Ilyenkor a kicsit kitérő, de jó, patent válasz: Ne azt kérdezd, mi lesz velünk, 

hanem azt, hogy ki lesz velünk. Hát azt kívánom: Az Úr legyen veletek!  

 

3. Ennek első feltétlen feltétele a bűnbánat és belső megtisztulás. Bánjuk meg bűneinket! … 

Irgalmazzon nekünk a mindent adó Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az újévben az 

Ő Útján.  

 

4. Ének: Kyrie… Gloria…  

 

5. Imádkozzunk! Istenünk, aki új időt adtál nekünk a jóra, add, hogy ne vesztegessük el 

egyetlen napját sem az évnek, hogy neked tetszően éljünk, aki élsz és szeretsz… 

 

6. Evangélium Lk. 3, 15-16. 21-22. 

 

7. Azt mondtam a bevezetőben, hogy az a fő kérdés, így év elején: Ki lesz velünk? A most 

hallott evangéliumból két Isten arca bontakozik ki előttünk. Az egyik a jóságos Igazságosztóé, 

a másik a szerető Atyáé. Valójában ma a világban két Isten neve alatt folyik a harc, és a János 

féle Istenből csak a véres Isten maradt meg, míg a galamblelkű Istennek szinte semmi nyoma.  

 

1) Istenek harca 

Egy fiatal pár kis kamerájával bemerészkedik a világnak forró, sokszor vérfürdős országaiba, 

és az „On the spot” műsorban tárja elénk a látványt. Láthatjuk Szíriát, Egyiptomot, Izraelt stb. 

Mit láthatunk? A muszlim Isten harcát a „keresztény” Istennel, a zsidó Istennel és fordítva, 

pontosabban ezeknek az Isteneknek a híveit, akik gyilkolják egymást. Isten nevében folyik a 

gyilkolás.  

A muszlim terrorista a maga körében mártír, aki Allah paradicsomában élvezi az életet 

örökké. A zsidó Kánaán földjét védő fegyveres nő és férfi, ha meghal, mártír, aki Jahwe 

„szemet szemért, fogat fogért” parancsa szellemében jut el Ábrahám kebelére. Az amerikai 

keresztény vagy orosz ortodox bombázó pilóta hősként hal meg, ha lelövik gépét, mint aki 

Istene parancsára büntető csapást mért a keresztény világ ellenségeire.  

Közben folyik a vér, asszonyok sírnak, árva gyerekek remegnek. Az öreg szakállas vagy jól 

borotvált, kaftános vagy öltönyös istentelen politikusok pedig a fegyvergyárosokkal 

egyezkednek, majd a mecsetben, az imaházban és a templomokban a híveikkel buzgón 

imádkoznak az Istenükhöz a mártírokért. És emberek százai, ezrei, tízezrei, milliói indulnak 

el, el a pokolból. Ki ezért, ki azért.  

Mindegyik harc az Istenről szól, a hívőkről szól, az igazságról szól. Valójában az Istenek 

álcája alatt a Pénzről szól, az olajról szól, a hatalomról szól. Vallási köntösben ocsmány 

politikai és fegyveres játszmák folynak.  



2) Jézus Istene 

És hol van itt a valódi Isten, Jézus Istene?  

A titkos kamerák előtt titokban megszólalnak az erőszakmentesség miatt lecsukott és haláluk 

előtt kiengedett rabok. Megjelennek a merészebb fiatal tüntetők is, akiket éles lövedékkel 

kergetnek szét. És ott vannak a vérbefagyott halottak, akik ebben a játszmában csak áldozatok 

lehetnek, mint a Jézus a kereszten.  

Látva közvetlen közelről mindezt, azt kérdezem: És mi mit csinálunk? Mi melyik oldalon 

állunk? Nem kísért-e meg, hogy az Igazságosztó egyik vagy másik Istennel szimpatizáljunk? 

Az elszörnyedésen és a felháborodáson túl teszünk-e mást?  

Mi lesz, ha 2016-ban elér minket is az Istenek harca? Így, vagy úgy? Mi lesz, ha gyerekeinket 

is bevonják a szent háborúba a gonosz ellen? Mi lesz, ha fegyvert adnak a kezükbe, ha 

akarják, ha nem? Vagy mi lesz, ha kiprovokáljuk a terroristákat, hogy nálunk is legyenek már 

mártírok Allah nagyobb dicsőségére? Mi lesz, ha kiadják a parancsot fegyverrel megvédeni 

Szent István király és Mária országát, megvédeni a „keresztény” Európát?! 

Engem az gyötör, hogy az erőszakmentesség jézusi normáját csak nagyon kis körben tudtuk 

elterjeszteni. Bizonyos körön túl nem jutottunk. Miért? Belefáradtunk? Feladtuk? Magunk 

sem hiszünk már igazán benne? Csak a régi dicsőségből él a hírünk, nevünk?  

Hol van a radikalizmusunk? A három majom lett a példaképünk? Nem látni, nem hallani, nem 

beszélni! Mások meghalnak vagy a börtönben, vagy a golyózáporban, mi egy hangosabb 

szóra is pisszegni kezdünk!? Kitől és mitől félünk most? És mitől kell félnünk 2016, 2017 stb. 

években?  Vagy ne fessük az ördögöt a falra? Nem kell, mert már itt ólálkodik a kertek alatt 

az Igazságosztó Isten képében.  

--- Az evangélium a keresztségről szól. Víz, tűz, lélek keresztségről. A víz a bűnbánatról 

szólt, a tűz a vérfürdőről, a Lélek a szelídségről. Mi melyik keresztséget vállaljuk? 

 

  

Kovács László 

 

[Elhangzott 2016. január 10-én a Bokorportán.] 


