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Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték; ő meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta
nekik:  ne  fedjék  fel,  kicsoda  ő,  hogy  beteljesedjék,  amit  Ézsaiás  prófétált: „Íme,  az  én  szolgám,  akit
kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem
szít  viszályt,  és nem kiáltoz, senki  sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat  nem tör el,  és füstölgő
mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek.” 
(Máté 12:15-21)

A viták hevében felcsendül Jézus ajkán egy kedves tiszta hang. Ézsaiás próféta szavait idézi az Úr szolgájáról, aki „a
megrepedt nádat nem töri el, és a pislogó mécsest nem oltja ki.”  (Ézsaiás 42:1-4) Mennyi vigasztalás van ebben a
költői képben! Alig volt  értékesebb haszonnövény,  mint a nád: mérőeszközt,  nyílvesszőt,  íróeszközt,  dárdanyelet,
háztetőt…  készítettek  belőle.  Ám  nincs  haszontalanabb,  mint  a  megreped  nád:  nem  jó  semmire.  A  mécses
bevilágította a helyet a sötétben. Valamiyen fának az olaja égett benne; ha a kanóc végigégett, csak füstölt, kormolt, és
nem adott se fényt, se meleget. 

A jelképes  prófétai  beszéd a  babiloni  fogságban Ura ítéletét  szenvedő népet  hasonlítja  a  megrepedt  nádhoz és a
füstölgő mécseshez.  Izráel olyan volt valamikor, mint az ég felé törő, erős, gyorsan növő nád, és mint a fényt és
meleget adó mécses, amikor még közel volt a szíve Urához. Az Úr fel is idézi ezt a kettejük közötti valamikori szép
időszakot: „Emlékszem rád: ifjúságod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett
földön.” (Jeremiás 2:2) Aztán bűn, baj és nyomorúság megrepesztette a nádat, és füstölgővé tette a mécsest: immár
hasznavehetetlen, nem kell már senkinek.

Nem így az Isten, a világ kezdetétől fogva! 

Kiűzi  ugyan Ádámot és Évát az Édenből,  földönfutóvá teszi  ugyan Káint,  szétkergeti  ugyan az embereket  Bábel
tornya  mellől… – de  velük  marad!  A  megrepedt  nádat  nem töri  össze,  a  pislogó mécsest  nem oltja  ki.  És  így
folytatódik a történelem a megváltó Krisztusig:  „Mert  úgy szerette  Isten a világot  –  megtört  nádakat  és  kiégett,
füstölgő mécseseket – hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  (János
3:26) „Bűneink miatt  (Őt) törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk
meg…”  (Ézsaiás  53:5)  Azért,  hogy a  mi  megtört  nád és  füstölgő  mécses életünk ne  jusson igazságos,  magától
értetődő, logikus és megéredemelt sorsára, hanem Őbenne, Őérette új életet, üdvösséget találjon. Tekintsünk Advent
első vasárnapján hittel és hálával Istennek Jézus Krisztusban megjelent üdvözítő irgalmasságára!

A  létösszegzés  életkorát  élem.  Önéletrajzi  kezdemények  a  dokumentumaimban.  Minden  újabb  kísérletre  egyre
rövidebbek. Azt hiszem, erre az egy mondatra zsugorodik – (vagy erre az egy mondatra „bővül”?): 
„Minden: – kegyelem! 
Minden, de minden: – kegyelem!” 

Imádkozzuk el, és ha tudjuk, énekeljük ébredési mozgalmaink egyik régi énekét!

Csend van bennem, és emlékezem: képe a múltnak, ím megjelen.
Vétket látok s gondozó kezet, szennyből, a sárból, mint kivezet.

Refrén:
Mért szeret Isten, mért szeret még? Hogy lehet, mért nem mondja ki, elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel.

Csend van bennem, és emlékezem: mily sok ajándék, nagy kegyelem.
Mily sok áldás, mily sok türelem kísérte végig az életem.

Csend van bennem és emlékezem: sokszor volt könnyes mindkét szemem.
Oly sok bánat, fájdalom is ért, hozzá futottam irgalomért.

Csend van bennem és emlékezem, Hála, dicséret él szívemen.
Hogy köszönjek múltat és jelent, Új napon védő, őrző kezet.


