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AZ AJTÓBAN ÁLLOK ÉS KOPOGOK Jel 3,20 
SZÉLES, IDEGEN VILÁG. AZ IDEGENSÉG 
Vessünk egy pillantást az idegenre, aki nem illik bele a társadalomba és ellenséges indulatokat ébreszt 
önmagával szemben. Jelenléte zavaró, feltűnésmentes; nem akarjuk észrevenni. Annyira kellemetlen, 
hogy inkább rá se nézünk. Elüt a megszokottól, kimarad a beszédtémáinkból, gondolatainkból, 
egyezkedéseinkből. Újat hoz, kizökkent a biztonságból, régi bizonyosságainkból, a már megszokott 
kényelemből. De az idegen szükségszerűen kívül marad, nem kap helyet. Kitessékelik. Ugyanakkor 
akivel felveszem a másság harcát, éppen ő az, aki számomra egyszerre áldás és megtöretés; megbánt, de 
hozzá segít, hogy legyek. Az idegen után kiált a létem, mert ha nem így lenne, akkor a hozzám hasonlók 
közé zárna az élet, akik pont olyanok, mint én, egyenlőek velem, tükörképeim.  Vér és harc nélkül. 
Világunk széles és idegen. Sok ellenséges és fájó távolság van benne, sokszor idegen, furcsa és fenyegető. 
Mennyi erőszak és agresszivitás van minden távolság mögött! Mennyi fal, védekezés, fegyverkezés van 
minden ellenségességben! Milyen idegenné válunk egymás számára! Ez az idegenség háborúra késztet 
(Iz 2,4) és fájdalmasan eltávolít egymástól bennünket.  
 
AZ ISTEN FIA IDEGEN, IDEGEN FÖLDRőL VALÓ 
Az Úr Jézus ezt az idegenséget vette magára. Lehajolt hozzánk, bár sosem érthetjük meg, honnan jött és 
hová ment. Szavai és tettei magával ragadtak és kérdőre vontak bennünket.  Odament a szegényhez, az 
árvához, az özvegyhez, a bűnöshöz, az ellenséghez, akit mindenki kizárt, az idegenhez. Megmutatta 
nekünk, hogy milyen az Atya: a meglepetések Istene, aki a tőle legidegenebbet választotta magáénak: az 
embert! Idegen, folyton vándorló, helyet kereső Népet választott magának és megjelent az ember ajtaja 
előtt, hogy bebocsájtást kérjen; idegenként, idegen földön!… Jézus mindig is ilyen volt: vándor zsidó, 
kitaszított, meg nem értett, akit az övéi nem fogadtak be. Olyannyira nem, hogy a városfalon kívül 
kellett meghalnia, mint egy bűnözőnek; mint aki IDEGEN FÖLDRŐL VALÓ, mindenki számára 
IDEGEN. 
 
A BEFOGADÁS IKONJA: A MÁRIÁS ANYASÁG 
Mivel az idegen, az idegen földről való sorsát választotta, a hontalanét, Vendég volt ezen a barátságtalan 
földön. “Az ajtóban állok és kopogok” (Jel 3,20). Egy volt közülünk, neki is szüksége volt arra, hogy 
befogadják, megvendégeljék. Mindannyian vendégek vagyunk, szállást kaptunk a földön, az anyaméh 
fogadott be bennünket. Fészekben indult az életünk, ez tette lehetővé, hogy legyünk és éljünk. E nélkül 
a fészek, anyaméh, burok nélkül elpusztultunk volna a lét homoksivatagában. Az anyaságra igent 
mondó, a bennünket kívánó akarat nélkül, anélkül, hogy az életünket valaki magában hordozza, 
befogadjon, mint teremtményt, gyenge és mindig rászoruló kölyköt – enélkül a benne 
megtermékenyült apró sejt visszavonhatatlanul kudarcra lett volna ítélve. 
Ha valóban nem a halálé az utolsó szó (még az utolsó előtti sem), akkor az első és az utolsó szó az életé: 
a SZÜLETÉS. Isten magára vette, meglátogatta az emberi létet, beleSZÜLETETT! Hagyta, hogy 
befogadják, és minden szükségest egy Asszonytól kapott. Mária az isteni vendég első lakása. Tőle 
született, és arról tanított, hogy mi is az ember: élőlény, asszonytól született, aki lehajolt hozzánk, mint 



anya, befogadó edény, hogy lehetségessé tegye az életet, az életünket. Elfogadta és felkarolta végtelen 
sebezhetőségünket, a ránk jellemző teljes gyengeséget. Az emberi lét azért vált lehetővé, mert volt egy 
anya, anyaméh, hús-vér menedék, női test, meleg jászol.  
Mivel az emberi lét az anya ölén vesz lakást, így indul, ezért az Isten Fia Anya Fia volt. Benne fogant, ő 
hordozta méhében, világraszülte, szoptatta, átkarolta, védelmezte…, befogadta. Messziről jött, hogy 
meglátogassa azokat, akik távoli, idegen földön lakoznak, vagy akik idegenek voltunk akárhol is éltünk. 
Megrajzolta az emberi vendégszeretet útját, ami minden ellenségességet befogadássá változtat (Iz 
41,12). 
Elég a betlehemre néznünk, az élet kezdetére. Az Anya és a Gyermek az Isten által megígért jel (Iz 7, 
14). Azok kapták, akik keresték (Mt 2,9-11). Ők figyelmeztetnek, hogyan is kell élnünk egymással a 
világon, hogyan alakíthatjuk át ezt az erőszakos, gyűlölködő világot… Az Anyát és a Gyermeket 
szemlélve megértjük, hogy a nagy be kell hogy fogadja a kicsit; az erős a gyengét; aki önellátó, azt aki 
nem az; a tehetős a nincstelent; aki fent van, le kell, hogy hajoljon az alantasabbhoz; akinek van háza, 
nyissa meg és fogadja be a nincstelent (Mt 25, 31-46).  
Az Anya és a Fiú teológiai hely, ahol megértjük az Isten ember iránti szeretetét. Önmagát adó, felkínáló, 
a másik javára befogadássá váló Szeretet. Félretesz minden önérdeket. Szeretet, amelyben a nagyobb a 
kicsi felé fordul, lehajol hozzá, így virágzik.  
 
Szemléljük a betlehemet, Jézust Mária karján. Legyen nálunk is, mint az Atyánál, mint Máriánál 
Kivilágított Ház, Nyitott Ajtó, Terített Asztal, hogy befogadhassuk az Idegen Istent, aki távolról jött és 
kint kopogtat. “Az ajtóban állok és kopogok” (Jel 3,20). Az ő IGENje befogadta az Istent. Vendég volt 
saját otthonában. A mai világban, inkább mint valaha, meg kell gyújtanunk a fényt az otthonokban, ki 
kell nyitnunk az ajtókat, tüzet kell raknunk, meg kell terítenünk az asztalt – és várni, hogy eljöjjön Ő, 
vagy valaki más az Ő nevében.  
A másik, az idegen, a külföldi, a szegény, az özvegy, a bünös, az ellenség… befogadásából kell a mai 
világban utat vágni, hogy a gyűlölet befogadássá, az ellenségesség testvériséggé, a távolság közelséggé 
váljék. Nem hagyhatjuk, hogy az idegen ne kapjon helyet a szívünkben, a társadalmunkban, a 
közösséginkben, családjainkban, plébániánkon, településünkön. Nem hagyhatjuk, hogy ne találjon 
tejjel-mézzel folyó földet az ínségben szenvedő;  hogy  a tengerbe vesszen anélkül, hogy partot érne; 
hogy minden ajtót zárva találjon maga előtt; hogy kirekesztődjék biztonságos területeinken kívülre… 
Kezdhetjük a legközelebbiekkel, mert azon túl az egész világ várja, hogy ajtót nyissunk. 
Hogyan is élhetnénk egy napon majd Egységben, ha nem kezdjük a befogadással, egymás 
idegenségének és különcségének befogadásával? Márpedig ez az irány: A MÁSIKKAL VALÓ EGYSÉG 
FELÉ. Az Úr Jézus, aki most kopogtat, hogy ajtót nyissunk neki, aki születőben van Máriától, az 
Anyától, egy nap a jobbjára ültet majd az asztal mellett, ahol egyetlen hatalmas Kenyér lesz, megtörve, 
mindenki számára. Szemben ülnek majd ellenségeink, az idegenek, akiket Ő szeret, s akikhez sohasem 
közelítettünk, akiknek nem nyitottunk ajtót, akiket kelletlenül szolgáltunk. Ő fölénk hajol, megmossa 
lábunkat és akkor megnyílik majd a szemünk és megértjük, hogy hol is kell elkezdeni ahhoz, hogy hogy 
eggyé legyünk Ő benne, Ő vele, és Ő egy legyen velünk.  
 
Kint áll és kopogtat. Nyissunk ajtót és megszületik!  
Boldog Karácsonyt! 
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