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 „Aki mennyei Atyám akaratát teljesíti, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám” (Mk 

3,35). Jézus e szavai nem elutasítást fejeznek ki, hanem az evangélium egyik 

leggyönyörűbb ígérete: Jézus befogad minket az Ő titokzatos, nem vérszerinti 

családjába: aki ugyanazt az Atyát, ugyanazt az Abbát imádja, szereti, Őbenne él, az 

Neki mind testvére, nővére és anyja. Jelenti Jézusnak ez a szava azt is, hogy 

egymásnak is testvérei leszünk: akik beoltódunk a közös szőlőtőbe, egymással is egy 

testté leszünk, a titokzatos Krisztus-testnek a tagjai.  

Talán ismerős a legenda: egy régi, sok évszázadot megélt kolostor egyszer 

csak hanyatlásnak indult; egyre kevesebb szerzetes volt, végül már csak öt idős 

szerzetes lakott a hatalmas épületben. Mindannyian el voltak keseredve, hogy meg 

vannak számlálva a kolostor napjai. A közelben volt egy kis erdei lak, ahova néha 

kijött a városból egy rabbi. A szerzetesek meg is érezték a rabbi közelségét, az Isten 

emberének közelségét, ami nagyon jót tett a közösségnek. Egy alkalommal az apát 

elment a rabbihoz, és elpanaszolta bánatát, hogy kihalófélben van a kolostor. 

Megkérdezte, hogy van-e valami tanácsa, hogyan lehetne megmenteni. A rabbi azt 

mondta, hogy nincs tanácsa, a zsinagóga is egyre üresebb, az emberek nem figyelnek 

a Lélek hangjára. Együtt búslakodtak, imádkoztak. Ahogy búcsúzkodtak, az apát 

még egyszer megkérdezte a rabbit, van-e mégis valami tanácsa. Végül a rabbi csak 

annyit mondott, hogy igazi tanácsa nincs, de egy dolgot azért tud mondani: „a 

Messiás közöttetek van”. Elcsodálkozott az apát; hazament, és elmesélte 

szerzetestársainak a rabbi szavait. A többiek sem nagyon értették, hogy mit jelent ez, 

de elkezdtek töprengeni. Találgatták, hogy kire gondolhatott a rabbi: talán az apátra, 

aki valóban évtizedek óta oszlopa volt közösségüknek? Valóban az Isten embere 

közöttük. Vagy Tamás testvérre, akinek a hite, imádsága annyira élő; aki olyan, mint 

egy égő fáklya a közösségben? Vagy talán Elrod testérre, aki, igaz, nagyon passzív 

ember, alig van kezdeményezőkészség benne, de érdekes módon, ha valaki 

megbetegszik, baja van, mindig ő az első, aki észreveszi? Azonnal ott terem, és segít. 

Honnan lehet erre érzéke, hogy egyből meglátja? Vagy talán Fülöp testvérre 

gondolhatott, akinek eléggé nyers a modora, de annyira őszinte? Ami a szívén, az a 

száján; igaz ember. A szerzetesek heteken, hónapokon át találgatták, mit jelenthet a 

rabbi mondása, hogy „közöttetek van a Messiás”. Keresték egymásban a Messiás 

arcát. Egyszer betévedt egy látogató a kolostor templomába, s felfigyelt arra, hogy 

milyen különleges tisztelettel vannak egymás iránt a szerzetesek. Egészen különleges 

légköre volt ennek a templomnak, nagyon megfogta őt. Elhatározta, hogy többször is 

visszajön. Lassan egyre többen tértek be a templomba. Eltelt egy félév, és egy fiatal 



kopogtatott, hogy szeretne belépni a kolostorba. Egy év múltán aztán még egy, két év 

múlva még egy… A kolostor megmenekült a pusztulástól.  

Milyen nagyszerű lenne, ha tudnánk Krisztus arcát keresni egymásban; meg 

tudnánk látni egymásban Jézus testvérét, nővérét, édesanyját, az Általa teremtett 

embert, az Általa meghívott embert, akiért Jézus szintén meghalt. Talán törékeny 

cserépedényben, de mindannyian az Ő jelenlétét őrizzük magunkban. Tudunk-e 

Krisztus családjaként élni? Ha tudnánk így nézni egymásra, ez a tekintet, ez a 

szeretet életet adna. Ha nem tudunk így nézni egymásra, az pusztít.  

Olvastam egy különleges esetet: késő este egy üzlet mellett egy 

hűtőkonténerből, hűtőkocsiból pakolták ki az árut, nagyon fáradtan. Ahogy a 

pakolás vége felé jártak, az egyik ember még bent volt a hűtőkonténerben. Nem 

vették észre, és rázárták az ajtót. Másnap reggel holtan találták, annak ellenére, hogy 

már nem volt bekapcsolva a hűtés. Egyáltalán nem volt hideg a konténerben, de ő 

annyira reszketett, félt – tudta, hogy hűtőkocsiba zárták –, hogy pusztán ez a 

gondolat megölte.  

Hányszor van ez így közösségeinkben is. Ha valahol eluralkodik az ítélkezés, 

hidegség, szeretet-nélküliség, az öl.  

Tudunk-e a másikra úgy nézni, mint testvérünkre, akiben a Messiás lakik? Fel 

tudjuk-e ismerni egymásban a testvért? Ez egészen különlegesen azt is jelenti, hogy 

befogadjuk a gyöngét, a szegényt.  

Sokat töprengtem azon, hogy amikor Jézus elkezdte nyilvános működését, 

milyen módon indult el az úton, milyen stratégiája volt. Nagyon érdekes rögtön az 

első döntése, ahogy Kafarnaumba költözött. Nem Galileának valamelyik nagy 

városát nézte ki: nem a fővárost, Szeforiszt; sem a nagyon eleven, pezsgő 

kikötővárost, Akkót. Egy kis porfészket választott, Kafarnaumot. Miért? Mert Jézus 

elsősorban emberszíveket keresett; és Kafarnaumban talált egy különleges embert, 

Pétert, akinek a szíve nagyon hamar megnyílt az evangélium felé, szélesre nyitotta az 

életét, a szívét, befogadta az életébe, az otthonába Krisztust. Péter háza Krisztus háza 

lett, Krisztus otthona. Elsősorban Péter miatt választotta Jézus Kafarnaumot. Nagyon 

érdekes azt látni, hogy nem sokkal később rengeteg ember vette körül ezt a házat. 

Egyik alkalommal négy ember egy bénát hozott hordágyon. Nem fértek oda; 

fölmennek a lapos háztetőre, egy gerendákból készített, agyaggal kivert lapos 

háztetőre. Így mondja szent Márk evangélista: kiásták a tetőt, és úgy eresztették le a 

bénát. Gyakorlatilag tönkretették Péter házát. Ezek az emberek bíztak abban, hogy 

Péter nem fog felháborodni ezen, nem fog megsértődni – és így is volt. Péter 

kinyitotta a házát Krisztus előtt. Kinyitotta a házát mindazok előtt, akik Jézussal 

együtt jöttek, és Jézushoz jöttek – Jézus nagy családja előtt, akik testvérei, nővérei és 



anyja voltak; a szegények előtt, a betegek előtt. Péter háza fölfelé nyitott ház lett. 

Kafarnaumban, ahol megmaradt Péter házának helye, alapfala, e ház fölé különleges 

templomot építettek – az alja egy bárkához hasonlít, de ki van hagyva az a rész, ahol 

Péter háza látszik, és fölülről az üvegen át lehet látni Péter házának romjait, falait. 

Gyönyörűen látszik ez a fölfelé nyitott ház.  

Aki befogadja Jézust, Jézus nagy családját is befogadja, különösen a gyöngét, a 

szegényt, a beteget. Annyira jó lenne, ha a mi családjaink, otthonaink is ilyen fölfelé 

nyitott házak lennének, kis egyházak; ha a plébániánk is ilyen, szegények, gyöngék, 

betegek felé nyitott ház lenne. 

Amerikában történt: egyszer egy afroamerikai bement vasárnap délelőtt egy 

csillogó, nagyon elegáns protestáns templomba. Ahogy belép a ragyogó üvegajtón, 

látta a gyönyörű csillárokat, egyebeket. Gyorsan mellészegődött egy ember, 

megszólította, megállította, és azt mondja neki: „kedves uram, lehet, hogy egy kicsit 

eltévesztette a helyet; ez egy nagyon előkelő, nagyon igényes gyülekezet. Menjen 

szépen haza, imádkozzon. Kérje az Urat, hogy mondja el magának, melyik az a hely, 

ahová magát is várják, ahol megtalálhatja a gyülekezetét.” Kedvesen, de nagyon 

határozottan karon fogta, és kivitte a templomból. A férfi megdöbbent. Otthon 

elkezdett imádkozni, és megkérdezte Jézustól, hogy hova szánja őt; melyik templom 

az, ahol őt várják. A szíve mélyén nagyon világosan hallotta Jézus válaszát, Aki ezt 

mondta neki: „ez valóban egy nagyon igényes, nagyon különleges gyülekezet; én is 

már vagy húsz éve próbálok oda bejutni, de még nekem sem sikerült.”  

Ha kizárjuk a gyöngét, a szegényt, a beteget, a nehéz embert, akkor Jézust 

zárjuk ki. Csak, ha az otthonunk, a plébániánk fölfelé nyitott ház, a szegény felé is 

nyitott otthon, akkor lesz benne hely Jézusnak. 

Adjunk hálát azért, hogy Jézus nagy családja lehetünk: az Ő testvérei, nővérei, 

édesanyja. Kérjük, hogy valóban ehhez méltóan éljünk – egyetlen nagycsaládként, 

egyetlen szőlőtőkére beoltott szőlővesszőként! 


