Nyitóbeszéd
Mottó: Hűséges az Isten!

Vajon kikből áll Isten asztaltársasága, kérdezi e sorok írója is.
Nagy kérdés! A válasz azonban meggyőződésem szerint mégsem
nagyívű teológiai eszmefuttatás, briliáns okfejtések sorozata révén
hull ölünkbe. Elégséges szétnéznünk (poszt)szekularizálódott
világunkban és szomorúan tapasztalhatjuk, hogy (majdnem) „minden
Egész eltörött”, hogy az asztal mellé igyekvők társasága napról napra
egyre népesebb. Egyházunkon belül is sokasodnak a gondok, a ki nem
mondott igazságok, a ferdítés groteszk játékai, az „atombiztos” lelki
közösségek jajszóit messzire hallani már.
Ilyen körülmények között ez a kötet, amely a liturgikus B évre lát
el útravalóval, többszörösen is kérügmatikus evangélizáció. Tartalom
és forma egysége egyaránt szolgálja e nemes célt. Szerzőnk
meglehetősen szerényen csak biblikus gondolatoknak nevezi
írásműveit, de az olvasó látni és tapasztalni fogja, hogy a több mint
félszáz (52) szöveg messze túlmutat az eredeti szerzői szándék
keretein. Hiszen akárhányszor olvassuk újra, az adott szöveg újabb és
újabb tartalmakat „nyit meg”. Majd minden bekezdés jelzésértékű.
Feszes ívű, sodró erejű, friss írások ezek, éppen olyanok, amilyenekre
a hit évében szomjazunk. Ezért is indítottam nyitóbeszédem azzal,
hogy ez a kötet és ennek írásai valós igényt elégítenek ki gyakorlatias
igehirdetésük révén. Teszik ezt oly módon, hogy újak tudnak lenni a
szövegek tüzét, a gondolatfugák szenvedélyét tekintve, sőt
lendületükben és körülményeik tekintetében is. Éppen ezért nem
csupán az egyháziak és a katekéták, a püspöki megbízással rendelkező
hitoktatók
számára
válhat
hasznos
szöveggyűjteménnyé, hanem a „civilek” is haszonnal forgathatják.
Ugyanakkor ezek a biblikus esszék „megtalálhatják” nem csupán a
belső evangelizációra „szorulókat”, hanem azokat is, akik messze
vannak ebben az órában Jézus Krisztustól.
Sebestyén Péter írásai belső indíttatásra születtek, szerzőnk jól
tudja, hogy kötelesek vagyunk Krisztus örömhírét továbbvinni. Ez az
52 írás egyszerre szolgálja a nemrég lezárult szinódus, valamint a hit
évének alapkövetelményeit. Amikor fogalmaz, bármilyen témáról
legyen szó, nem csupán magánemberként tesz tanúbizonyságot és
hirdeti az evangéliumot, hanem az egyház nevében, hivatalosan is
teszi mindezt. A sorok mögül mindvégig kiérezni, hogy önmaga

evangelizációjával kezdi a munkát, önmaga önvizsgálatával is
szembesítve „keresztkérdéseket” szegez nekünk, olvasóknak, felmutat
és irányt javasol. Nem néma tanúságtevő, hanem vállaltan, tudatosan
hangos. Szövegein, esszé-elmélkedésein keresztül akar hatni,
állandóan tágítja a befogadói horizontot, a szív és az ész bugyrait
munkával látja el.
Számomra a kérdés csupán az, vajon hogy tud eljutni ez az
aktuális és üdvös tartalom Isten asztaltársaságához? Hogy jut el a
kirekesztettekhez, a megvetettekhez, a lenézettekhez, a szenvedőkhöz,
a magára hagyott emberekhez, a megfáradtakhoz, az életüket
eltékozlókhoz, az áléleteket élőkhöz, a „színészkedőkhöz”, a
szájhősökhöz és szájtátikhoz, a „politikát generálókhoz” … vagyis
hozzánk?
Önök, ti, akik olvassák/olvassátok e sorokat, ki-ki alapon
behelyettesíthetik/behelyettesíthetitek
önmagukat/magatokat.
Természetszerűleg nem a kereskedelem és nem a marketing oldaláról
közelítettem e kérdéssel, bár ez is jogos lenne, hanem arra vonatkozott
a kérdés, hogy érteni akarjuk egyáltalán, amit olvasunk? Mit olvasunk
és mit fogadunk be? Mi az, ami elindíthatja bennünk, lelkünkben
saját, belső újraevangélizációnkat?
Előző kötet előszóírója, Bodó Márta azon töpreng, hogy „A mai
felduzzadt könyvpiacon szinte nehéz már válogatni, annyi kiadvány
tölti be a polcokat.(…) Jó a bőség” (jegyzi meg), „Ám a bőség zavara
összekavarhatja a tájékozódásra képtelen embert”. Ugyanakkor mégis
jó szívvel ajánlja a kötetet, felszólítja az olvasót: „Kincskereső, tartós
kincsre vágyó olvasó, ne habozzon hát a szerzőt követni.”
Valami effélét kellene nekem is javasolni az olvasónak, mégsem
teszem, mert tudom, hogy ez a kötet is sajátos utat jár majd be. Új
barázdát szánt a gondviselő Isten jóvoltából. Ezt bizonyítja az az
átlagosan 1500-as leütésszám (némelyikük minden bizonnyal a 2000es határt is túllépi hamarosan), amellyel az eddig megjelent
(erdély.ma) írások rendelkeznek.
Sebestyén Péter hosszú évek óta töretlenül végzi sajátságos
katekézisét írásain keresztül. Szövegei, esszé-homíliái ilyeténképp
messze megelőzték a hit évének vatikáni dokumentumait, az azokban
foglalt javaslatokat. Szívemből kívánom, hogy ezek a hol megsirató,
hol nevettető, de mindenképp lelkünkben nyomot hagyó írások, a
kiváló példatárral ellátott, a székely életkedvből (is) fakadó belső derű
jelenlétében született mondatok, felismerések, a céltudatosan
megfogalmazott és felmutatott gondolatsorok kézenfogjanak és

visszavezessenek minden olvasót az Úrhoz, elvezessenek minden
keresőt a bizonyossághoz, fogodzót kínáljanak mindenkinek, aki
felismeri, hogy hűséges az Isten, és lelki táplálékul szolgáljon
mindazoknak, akik Mária köpenyébe akarnak kapaszkodni vész
idején. Ha mindez sikeredik, Isten asztaltársasága gyarapodni fog.
Hiszem, hogy így lesz!
Csíkszereda, 2012. november 11.
Balog László

Álom és éberség
Advent 1. vasárnapja
1. Urunk, te vagy a mi atyánk… a te kezed műve
vagyunk mindnyájan. (Iz 63,16–17. 64,1–3–8)
A Trito (harmadik) Izajásnak nevezett szerző drámai
erővel kéri Isten személyes közbelépését, hogy a fogságból
hazatérő nép újra életre találjon. E bűnbánati zsoltárként is
nyilvántartott fohász páratlan költői szépségével és gondolati
mélységével a keresztény advent megváltó-váró lelkületét is
jól jellemzi.

2. Semmi kegyelmet nem nélkülöztök, amíg
Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. (1Kor
1,3–9)
Szent Pál korintusiakhoz írt első levelének bevezetőjét
olvassuk ma. A szokásos levélkezdésekhez hűen az apostol
itt is örömét fejezi ki, hogy munkája nem volt hiábavaló, és
érzékelteti velünk, hogy földi történelmünk valójában a
Krisztus második eljövetelére való várakozás kegyelmi ideje.

3. Az idegenbe készülő ember… otthagyja házát,
és szolgáira bízza vezetését, mindegyiknek kijelöli a
maga feladatát, a kapusnak is megparancsolja, hogy
virrasszon. Legyetek hát éberek!… (Mk 13,33–37)
Nem csupán a színházak kezdenek új évadot, nemcsak az
iskolákba csengették be az új tanévet – függetlenül a naptári
év időmeghatározásától –, hanem egyházunkban is új
liturgikus év veszi kezdetét. Az Úrjövet, az advent szent négy
hete egyszerre előkészületi idő Urunk születésének
megünneplésére, és alkalom az Isten utáni vágyódás, a vele
való találkozás felszítására. Szent Márk evangélista
közlésében Jézus éber szolgákhoz, kapuőrökhöz hasonlítja

tanítványait és a benne hívőket. Az éjjeliőrnek is szüksége van
alvásra, de nem akkor, amikor ébernek kell lennie. Rá
feladatot bíztak: őrködnie kell gazdája vagyonán, védenie a
betörőktől, és ugrásra készen virrasztania, hogy bármikor ajtót
nyithasson, ha a gazda megérkezik. A mai őrök biztonságosan
elbóbiskolhatnak
a
méregdrága
riasztóberendezések
felügyelete alatt, őrző-védő kutyáik pedig távol tartják a
betolakodókat a szigorúan őrzött „objektumtól”. Erdély nagy
humoristája, a néhány éve megboldogult Bajor Andor író adta
egyik humoreszkje címének: Az éjjeliőr nem tud aludni…
Vajon mi miért tudunk nyugodtan aludni, amikor ébren
kellene lennünk? Miért vannak nyugtalan álmaink, nem csak
telehold idején?
Advent karácsony nagy vigíliája. A vigília virrasztást,
virrasztó
várakozást,
tevőleges
készenlétet jelent.
Sokféleképpen lehet várakozni. Ki unottan, ki türelmetlenül…
csak nézzünk szét egy váróteremben, akár a rendelőben, akár
egy hivatal előterében, akár egy pályaudvaron vagy
repülőtéren. S persze, az sem mindegy, mit vagy kit várunk?
Ugye más az esküvőre készülő pár várakozása, más az
örömszülőké, más a nyoszolyólányoké, s más azoké, akiknek
egyetlen gondja, mit vigyenek ajándékba, vagy éppenséggel
az, hogy mit vegyenek fel? Mutasd meg, hogy várakozol, s
megmondom, mire, kire vársz. S persze, azt is, ki vagy… –
írja egyik elmélkedésében Kiss Ulrich jezsuita.
Hogyan várjuk az Urat? Advent bűnbánó várakozás is.
Karnyújtás, segélykiáltás a felénk közeledő Úr után. Aki
nélkül nincs megváltás, nincs életöröm, nincs örök élet.
Amikor rettegünk a nemzet, a világ jövője miatt, amikor csak
e világ boldogító illúziójában ringatjuk magunkat –, advent
megállásra késztet. Kényszerít a befele fordulásra. Nem
vesztegethetjük időnket sem a gondtalan alvással, sem a
türelmetlen rohanással, hanem tudatosítjuk, hogy feladatunk
van: örömteli találkozásra készülünk. Ennek érdekében
történik életünkben a legnagyobb „beruházás”. Sóvárognunk,

vágyakoznunk kell a közelgő Jézusra. Ez nemcsak hitünk
„karbantartásával”, hanem lelki „edzéssel”, belső életünk
fejlesztésével is jár. Az adventi szokások, áhítatgyakorlatok
ezt célozzák meg. Innen nézve nyer értelmet a lemondás, a
jócselekedet, az adakozás emberi gesztusa. Fárasztó estéinket
ezért cseréljük fel a gyönyörű, frissítő hajnalokra, a kocsmai
haverokat a velünk találkozni akaró Úr Jézusra, a tévézést és
világhálós szörfözést az imádságra, a kevesebb csevegést a
több és mélyebb csendre, a másnaposságot az egész napos
lelki éberségre… Advent segít, hogy ne tévesszük szem elől
életünk legfőbb célját, hogy felélesszük az istenszeretet „első
szerelmének” tüzét lelkünkben és a ránk bízottakban
egyaránt. Jöjj el, Urunk, Jézus!

János, az útkészítő
Advent 2. vasárnapja
1. Egyengessetek ösvényt… Istenünknek! (Iz 40,1–
5.9–11)
Izajás próféta a történelmi eseményekben Isten szabadító
kezét látja meg. Isten hűséges népéhez. Az úttörés, az
útkészítés szerepét nekünk is vállalnunk kell, ahogyan
Keresztelő János is felismerte. A bűn okozta elsivatagosodás
helyett az erények, az értékek útját kikövezni, egész adventet
átfogó kihívás minden kereszténynek.

2. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni…, hanem
türelemmel kezel bennünket, mert nem akarja, hogy
bárki is elvesszen… (2Pt 3,8–14)
Adventben újra és újra időszerű kérdésre ad választ Péter
apostol második levele: miért kell annyit várni Urunk
eljövetelére? Tekintsünk el a világvégevárók hisztériájától,
amellyel a 2011-es és 2012-es évet tematizálták. Az apostol a
tévtanításoktól akar megóvni, amikor Isten végtelen türelmét

és irgalmát ajánlja figyelmünkbe. A tévtanítók ugyanis
tagadják Jézus istenségét. Különféle ezotériákkal és
áljóslatokkal hozzák összefüggésbe a hit dolgait, és gúny
tárgyává teszik. Ne essünk bele ebbe a csapdába. Inkább
munkáljuk megtérésünket és használjuk fel a jóra Urunk
türelmi idejét, hogy az a végső nap ne érjen váratlanul.

3. Készítsétek az Úr útját! (Mk 1,1–8)
Az út jelképszerűsége szorosan összefügg az emberiség
léttapasztalatával. Az útnak kezdete és vége van, kiindulási
pontja és végcélja. A Biblia is bővelkedik az út-gondolat
szerteágazó jelentéseivel: görbe út és egyenes út, bűnösök és
igazak útja, hazugság és igazság útja, Isten útja és az ember
útja – hogy csak néhányat említsünk.
Isten útján járni annyi, mint akarata szerint élni. Az
Újszövetség Istene is úton levő Isten. Úton van felénk. Jézus
Krisztusban nemcsak beszél az útról, hanem megmutatja
magát az utat: Én vagyok az Út, az igazság és az élet.
A taizéi ökumenikus közösség biblikusa, John testvér
egyik
könyvében többek között ezeket írja: „elválasztható-e a »kicsoda
Isten?« és »mit kíván az embertől?« két kérdése? Ami
azonban számunkra két kérdésként jelentkezik, az Istenben
egy. Amit velünk közölni akar, az ő maga. Egyetlen vágya,
hogy az ember közösségben éljen ővele… Amikor Isten szól
hozzánk, ember számára azt majdnem lehetetlen fölfogni.
Ezért tehát amikor Isten megszólít, inkább arra hív, induljunk
vele útra. Át kell alakulnunk, hogy megértsük és befogadjuk
őt… Az átformálódás nem megy minden nehézség nélkül és
nem mentes a zsákutcáktól sem. Ahogy a patak a
legkeményebb kőzeten is utat váj magának, úgy az Istenre
hangolódás folyamatát sem állíthatja meg soha semmi.”
Keresztelő János arról prédikál, hogy ha visszatérünk
Isten útjára, elnyerjük bűneink bocsánatát. Ez a
metanoia/megtérés. Az advent is erről szól. János a

pusztában, az új kezdet színterén egy erősebb valakinek az
eljövetelét hirdeti meg, akit utolsó eljövendőként vártak a
zsidók, de valójában az első: ő arra sem méltó, hogy szolgája
legyen. Akinek János utat készít, igazából a maga vágta
ösvényen jár, de az útkészítés mégis létfontosságú.
Vajon tudatában vagyunk annak, hogy útkészítők
vagyunk? Szülők, pedagógusok, tapasztalt felnőttek saját
magaviseletükkel, szerepeik betöltésével, szavukkal és
példájukkal mintául szolgálnak a következő nemzedéknek.
Gyermekeik útját egyengetik. Keresztelő János nem
megvesztegetéssel, ködösítéssel, sebtében betömködött
lyukakkal akar utat készíteni a Megváltónak, hanem
bűnbánattal. Meghirdeti az örömhírt, a szabadulást.
Gondviselésszerűen ráz fel minket is advent, hogy
felszítsa lelkünkben az Isten utáni vágyakozás, várakozás
tüzét. Ez több, mint egy szokványos szülinapra való
előkészület. Idei adventünkkel már közelebb kerültünk-e
hozzá? Érettebbek, jobbak, szentebbek vagyunk-e, mint
tavaly ilyenkor? Vele véglegesen találkozni ezt is jelentené…
Nem új utak kellenek Isten felé, hanem arra az útra ráállni,
amelyen ő elénk jött, hisz ő előbb van, mint a Keresztelő.
Az útépítés fáradtságos és sok pénzbe kerül. De a
karbantartás is. Mindez hiábavaló, ha nem járunk rajta.
Hatványozottan érvényes ez az Úr útjára, amely más, mint a
miénk. Azt megtalálni, azon maradni életművészet. Az ő
útjai nem az önzés, hanem a felebaráti szeretet útjai. Erről
kell elhordani a kevélység hegyeit, betömni az
elkeseredettség gödreit. Nem szakadékokat, elválasztó
vonalakat húzni egymás közé, hanem összekötni egymás
útjait. Nincs beérkezettség, nincs tökéletes ember. Egy
helyben állás sincs. Úton lévő zarándokok vagyunk.
Miközben készítjük az Úr útját, egy belső utat is végig
kell járnunk, ami nem más, mint az önmagunktól való
függőségek megszüntetésének, a rendetlen ragaszkodásoktól
való elszakadásnak, a lelkünk mélyén, énünk igazi

középpontjában ránk váró Isten megtalálásának az útja.
Ahogyan Keresztelő János mondaná: nekem kisebbednem
kell, neki pedig növekednie…

Egy hang a pusztában
Advent 3. vasárnapja
1. Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent
föl
engem…
(Iz 61,1–2a.10–11)
Izajás itt a prófétai lelkület eredetét lebbenti fel. Nem
hiába alkalmazta magára ezt Jézus Krisztus is, názáreti színre
lépésekor. A prófétákat az Úr lelke teszi prófétává, és
képessé arra, hogy életük árán is közvetítsék az isteni
üzenetet. A világ talán irtózik hallani a kemény szavakat, de
azok mögött mindig öröm húzódik meg: Isten hűséges, és
szüntelenül magához akar csalogatni. Ilyenkor, adventben a
megváltás örömhírének prófétai ereje van. Merjünk lázba
jönni tőle, és elindulni Isten útján.

2. Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok!
Mindenért adjatok hálát… (1Tessz 5,16–24)
Szent Pál a tesszaloniki hívekhez írt levelének végső
intelmeiben a keresztény ember olyan, talán legfontosabb
vonásait rajzolja fel, amelyek önazonosságunk tartozékai is.
Belső öröm, imádságos lelkület és hálás szív nélkül nincs
valódi lelki élet.

3. Köztetek áll az, akit ti nem ismertek. (Jn 1,6–
8.19–28)
Egy híres előadóművész vagy szeretteink hangját ezer
közül, látatlanban is felismerjük. Senki máséval össze nem

téveszthető, egyedi hangok. Keresztelő János szájából is ez a
több mint ezer éve várt prófétai hang lett újra ismerős az
izraeliták fülében. A próféta hangja, Isten hangja, mely
megrázkódtatja a jelent, beharangozza az újat, a szokatlant,
reményt ébreszt és vigasztalást ad.
Advent harmadik vasárnapját az öröm vasárnapjának is
nevezzük. Pont ezekért a vigasztaló szavakért. Szent János
evangélista teljesen más megközelítésben szerepelteti
Keresztelő Jánost és mutatja be Jézus Krisztust, az
eljövendőt. Biblikus szakemberek varratlan köntöshöz
hasonlítják evangéliumát, vagy egy olyan zenei
kompozícióhoz, amelyben témák bukkannak fel és tűnnek el,
hogy később más formában újra előkerüljenek. De az
evangélista sosem hanyagolja el a történetiséget csak azért,
hogy a lelki tartalmat kidomborítsa.
Így tesz Keresztelő János alakjával is, aki nem Illés, nem
Mózes, nem is próféta akar lenni, hanem csupán a pusztában
kiáltó hang, aki előkészíti a Szónak, az Igének eljövetelét –,
akiben Isten végérvényesen kinyilatkoztatja önmagát. A
teremtés csodája az emberi nemben érte el csúcspontját –
viszonylagos autonómiát is élvezve –, de a bűnbeesés miatt
hajlamos az önelégültségre, és mégis állandóan szomorú, mert
a földi élet véges. Szent János teológiájában ez kap főszerepet.
Jézus azért jött közénk, hogy megmentsen, hogy teljes életre
vezessen, hogy tanúságot tegyen az igazságról, amely
megszabadít a szorongástól. Ez a megváltás. Jézus
eljövetelével fény jött a világba, amely bevilágítja utunkat,
hogy ne botorkáljunk, és el ne vesszünk, hanem teljes életet
éljünk.
Ma sem az a kérdés, hogy vannak-e prófétáink, hanem
hogy hallgatunk-e rájuk? Kihalljuk-e szavukból Isten
hangját, aki sürget, hogy egyengessük a feléje vezető utat?
Azt az utat, amelyet mi magunk torlaszolunk el gondjainkkal,
minden tekintélyt és értéket megkérdőjelező hetyke
önhittségünkkel. A farizeusok is vitatni kezdték Keresztelő

János prófétai hitelességét. „Miért keresztelsz hát?” –
kérdezték tőle. Mi vajon miért keresztelünk? Amikor még
esküvő sem volt, de már megjött a gyerek… Hagyományból,
megszokásból, félelemből? Vagy azért, mert tanúságot
akarunk tenni a világ világosságáról, akit a keresztelő gyertya
lángja is jelképez?
Köztetek van, akit ti nem ismertek – halljuk a
Keresztelőtől. Húsvét és pünkösd után ez eléggé lesújtó
ítélet, amely folyton leleplezi hitünk hiányosságait. Nem
lehetünk csak a „magunk módján” vallásosak, nem
áltathatjuk magunkat azzal, hogy ha időnként templomba
járunk – mert hát karácsonykor illik –, meg ajándékozási
rohamunk támad, azzal szívességet tettünk Istennek.
Keresztelő
Jánosokként
inkább
tanúskodjunk
az
eljövendőről, aki köztünk lakik, aki át akarja formálni sebzett
énünket. Ne magunkat toljuk a karácsonykor közénk születő
Krisztus elé, hanem nyissunk utakat szívtől szívig,
egyengessük el csalódásaink, túlzott önbecsülésünk görcseit,
de úgy, hogy közben az eljövendőre figyelünk. Aki már itt is
van az ajtóban, és kopogtat.

Üdvözlünk téged, Mária!
Advent 4. vasárnapja
1. Házad és királyságod örökre fennmarad. (2Sám
7,1–5.8–12.14.16)
Dávid könnyíteni akar lelkiismeretén, s mivel az Úr
megbocsát neki, megígéri, hogy templomot épít. De Nátán
prófétán keresztül Isten maga közli sajátos terveit: a Messiás
az ő családjából származik.

2. Hatalmában áll megerősíteni benneteket
evangéliumomban…, amelyre ősidők óta csend
borult… (Róm 16,25–27)
Az ószövetségben csak sejteni lehetett, de a várva várt
megváltó Jézus Krisztus minden nép számára meghozta az
üdvösséget. Ezt az örömhírt hirdeti az egyház.

3. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az
Úr! (Lk 1,26–38)
Jézus születésének hírüladása kapcsán Lukács evangélista
olyan értesülések birtokában van, amelyeket csak a
Szűzanyától és/vagy a názáretiektől szerezhetett. Ezért is
értékes és sokatmondó az egész gyermekségtörténet, amelyet
egyedül csak Szent Lukácsnál találunk meg. Az evangélista
már azzal is fokozza az olvasók izgalmát, hogy az angyali
üdvözlet elé helyezi az öregedő papi házaspár, Zakariás és
Erzsébet gyermeke, Keresztelő János születéséről szóló
beszámolót.
Az Üdvözlégy Mária nemcsak a keresztények egyik
legrégibb Mária-köszöntő imája, hanem évezredek óta
költőket, művészeket, zeneszerzőket ragadott meg, szebbnél
szebb
Ave
Maria
megírására,
megrajzolására,
megkomponálására késztetve őket. Annyira ismerős nekünk,
hogy már-már nem érezzük szokatlanságát, újdonságát,
elsikkad a különös szavak értelme és súlya.
Pedig épp adventben akarunk bekapcsolódni az isteni rend
harmóniájába, és ezidőtájt lenne alkalmunk megdöbbenni az
élet fogantatásának szent titkán. Mária minden édesanya
ősmintája. Benne átminősül az előtte és utána élő nők anyai
hivatása, az isteni csoda, amiben az ember részesülhet.
Hányszor nyilatkoznak manapság is édesanyák nem várt
gyermekről. Keserves, stresszel teli tiltakozásuk, a „hát
mégis úgy maradtam” kezdetű kifakadásaikkal, hetekig tartó
töprengéseikkel elárulják bizalmatlanságukat az életet adó
Isten iránt. Ultrahangos vizsgálatok drámai felvételeken

mutatták ki, hogy a magzat is fél, tiltakozik és hárít, ha rátör
az életét kioltani akaró orvosi szerszám.
Mária életében is csoda készül. Mivel pedig Istennél semmi
sem lehetetlen, Jézusnak asszonytól kell születnie, hogy egy
legyen közülünk, de férfi beavatkozása nélkül, mert onnan
fölülről való… Micsoda bátorság kellett ehhez, a hitnek
micsoda ráhagyatkozó bizalma, hogy teljesen „odadobja”
életét Istennek. Nem tiltakozik a női emancipáció és jogok
címén, önálló karrierépítése ebben a pillanatban okafogyottá
vált. Vagy mégsem?… Hiszen minden nőnek legmélyebb,
legőszintébb vágya-hivatása, hogy az élet továbbadásában
vállaljon tevékeny szerepet.
Karácsonyváró készületünkben jó úgy viselkedni, mint
Mária: legyen nekem a te szavaid szerint! Legyünk készen
arra, hogy felismerjük Isten elvárásait. Mi is kegyelemmel
teljesek lehetünk, akárcsak a Boldogasszony, függetlenül
ügyetlenségeinktől, függetlenül attól, hogy olykor
eszköztelennek, gyengének, méltatlannak hisszük magunkat.
Mária az eszköztelenség esélyét ragadja meg az angyali
köszöntésben, és ezzel minden lelki gyermekét, majdani
Krisztus-követőt belesodor az Istennel együtt élés meglepő
kalandjába. Mária adventje így a mi karácsonyunkat
készítette elő.
Még ha nem is népszerű manapság az a tengermély alázat,
ami Máriában volt, merjünk belebocsátkozni ebbe az isteni
felkérésbe. Fogadjuk el Istent életünk partnerének, annak
minden következményével együtt. Ne kiszolgáljunk, hanem
szolgáljunk, ne kierőszakoljuk a dolgokat, hanem engedjük,
hogy történjenek velünk, és hagyjunk teret magunkban Isten
akaratának. Önbecsülésünk, önérzetünk ettől még nem sérül,
és jogaink sem csorbulnak. Legfeljebb nem teher lesz a
gyermek, hanem áldás, nem bizonytalan lesz a jövő, hanem
rajtunk nyilvánul meg Isten dicsősége.
Üdvözlünk téged, Mária, a karácsonykor közénk születő
Isten fiának édesanyja! Aki tudtad, hogy nem pusztán miattad

volt, ami az angyali üdvözletkor elkezdődött, és kilenc hónap
múlva nyilvánvaló lett. Hiszen egyetlen anya sem magának
neveli a gyermeket. Te a legkevésbé. Inkább ő nevelt téged,
miközben együtt kerestétek és tettétek az Atya akaratát.

Tulajdonába jött
Karácsony ünnepe
1. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt
hoz… (Iz 52,7–10)
(Másod)-Izajás a hazatérés örömének prófétája, a
szabadulástól fellelkesülve ír a közelgő, Úrról, aki mint
győztes király vonul be Jeruzsálembe. Érkezését hírnök
jelenti. A keresztény szentírás-magyarázat szívesen használja
ezt a prófétai képet a karácsonykor születő Istenfia
„beharangozására”. Könnyen felfedezhetjük benne Krisztus
királyunkat, aki a megtestesüléssel kezdi el uralmát a „lelki
Izrael”, a föld minden népe fölött. Egyházunk ezt hirdeti
azóta is, megszakítás nélkül: van szabadulás a bűnből, van
kiút a reménytelenségből.

2. Ezekben a végső napokban, Fiában szólt
hozzánk… (Zsid 1,1–6)
A Zsidókhoz írt levél szerzője már az első mondatokban a
legfőbb hírt jelenti be: az ószövetségnél messze tökéletesebb
és teljesebb az újszövetségi kinyilatkoztatás, mert
karácsonykor a Szentháromság második személye jelent meg
köztünk. Ő egylényegű az Atyával. Aki őt látja, látja az Atyát
is. Általa mindent tudunk, amit Istenről egyáltalán tudni
lehet. Krisztus, aki a megtestesüléskor emberi természetet
vett fel, a mindenség ura és örököse. Messze tökéletesebb,
mint az angyalok, habár addig az angyalokat tekintették a
legtökéletesebb teremtménynek. De Jézus Krisztus mint
istenember az angyalok fölött áll. Ezért hódolnak előtte a

karácsonyi éjszakában. A karácsonyi angyalok valóban
létező, tiszta szellemi teremtmények, akik Isten szolgálatában
állnak. A keresztények okkal és joggal várják az angyal
közvetítésétől a karácsonyi ajándékot, hisz a legszentebb
ajándék, a kisded megszületését is ők adták hírül.

3. Az Ige testté lett.(Jn 1,1–18)
Szent
János
mélyértelmű
teológiai
himnusza
tulajdonképpen
már
kulcsot
ad
evangéliumának
teológiájához. A görög szókészletet használja, amelyben az
Ige szót, értelmet, gondolatot is jelent. Krisztusra érti, aki
egyszerre Isten szava, tette, végső kinyilatkoztatása,
bölcsessége – Isten s egyszersmind ember is.
Így különbözteti meg az Atyától és a Lélektől, így igazolja
Jézus egyértelmű istenségét, pontosan azzal a tömör
nyelvtani formulával: testté lett! Ezen a ponton tetten érjük
karácsony titkát és lényegét. Karácsony az isteni misztérium
kinyilatkoztatása. Valósággá válik az ószövetség sejtése. A
bűn sötétségében botorkáló emberre Krisztusban, az örök
Igében ráköszönt az örök élet világossága. Mindazok, akik
ezt elfogadják, ettől az isteni élettől, amely a hit révén
beléjük árad, átalakulnak. Ezt hívjuk kegyelemnek, és emberi
életutunk különféle fázisaiban ezt éreztetik meg a kegyelem
csatornái, a szentségek.
Az örökkévaló Isten Jézus Krisztusban emberré lett, hogy
minket megváltson és üdvözítsen. A sajátjába jött, ahonnan
minden úton-módon ki szeretnénk ebrudalni. Kezdve azzal,
hogy kétségbe vonjuk létét – ember az Istenét, micsoda
badarság?… –, olybá vesszük egyházát, nem tartjuk meg
tanítását vagy éppen „tudományosan” küzdünk ellene. De
akik alázattal és nyitott szívvel várják és keresik, akárcsak a
pásztorok, Mária és József, azoknak megadatik az
istengyermekség élet- és látásmódja.
Ezen a szinten mellékes a karácsonyfa, a hó, a
száncsengők, a disznóvágás és a méregdrága ajándékok.

Talán azért rekedünk meg a külsőségeknél, a körítésnél, a
lágy érzelmeknél, mert mélységesen felfoghatatlan
titokcsodát ünneplünk. Jóllehet ez adja ünneplésünk értelmét,
alaphangját, okát és célját. Az istenember megtestesülése
teljesen és visszafordíthatatlanul megváltoztatta a világ, a
történelem menetét. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus
születésétől új polgári időszámítás vette kezdetét. Krisztus
születésében helyreállt a teremtő Isten édenkertben elképzelt
rendje, és a bűn ellenére valami hallatlan új valósult meg.
Isten elérhető, tapintható, megközelíthető – ehető. Velünk
van. Általa, neki köszönhetően van értelme emberi sorsunk
útvesztőinek, a bűnök, tévedések vargabetűinek, rajta
keresztül nyílik rálátásunk hús-vér életünk örök távlataira.
A mérhetetlen fölségű Isten végtelen szelídséget és
törékenységet mutat, amikor ártatlan, kiszolgáltatott
gyermekként közénk születik, örökre felveri sátrát köztünk,
hogy rábírja az embert: legyen vele boldog, mint gyermek
anyja ölén.

Áldjon és őrizzen téged az Úr!
Újév – Mária istenanyasága
1. Az ároni papi áldás (Szám 6,22–27)
Újesztendő első napján egyházunk a Számok könyvében
megtalálható gyönyörű papi áldást olvastatja fel, amelyet
protestáns testvéreink liturgikus áldásként is használnak.
Ezzel az imával áldották meg a papok az ószövetség népét az
istentiszteleteken. Az édenkertből kiűzött ember az ősbűn óta
vágyott ugyan Isten arcát látni, mégsem tehette, mert
szabadságában elfordította tekintetét teremtőjétől, s ezért a
belső fényt is elveszítette. Sőt, félt ettől a tekintettől, ezért
takarta be arcát, ha Istennel beszélt. (Földi István) De
Betlehem óta újra felragyogott a lefátyolozott istenarc,
kiáradt ránk Isten jósága, mi több, Jézus Krisztusban

szemlélhetjük őt, és Atyánknak szólíthatjuk. Nevének
ismétlése, arcának ragyogása, az általa ajándékozott
üdvösség mind azt hivatott kifejezni, hogy akiben Isten
kedvét leli, aki engedi, hagyja, és kifejezetten kéri – nevének
segítségül hívásával – Isten közreműködését, annak testi-lelki
jólétben, egészségben, harmóniában, kegyelemben lesz része.
Ezt a szerepet tölti be az áldás.
Újév kezdetén mindnyájan áldásban részesülünk. Jót
kívánunk egymásnak. Az újszövetségi pap is Isten áldását
közli. Már a keresztségben lehívták ránk az Úr nevét, vagyis
Isten tulajdonai vagyunk. Az áldással mindenek előtt
dicsőítjük őt, hálánkat fejezzük ki, ámbár nevének kiejtésével
mintegy igénybe is vesszük állandó szeretetét, amelyet
bőségesen kiáraszt azokra, akik kérik őt. Bene dicere – jót
mondani, áldani, jót kívánni. Minden jó forrása a legfőbb jó,
Isten. Áldott állapotban lenni, Istennel lenni. Milyen
szomorú, hogy nehezünkre esik már úgy köszönni: Isten
áldjon meg! Amikor az étkezés előtt a családfő áldó imát
mond, amikor keresztet karcol a kenyérre, mielőtt megszegi,
vagy gyermeke homlokára rajzolja iskolába induláskor,
gesztusaiban Isten áldó művét folytatja, teszi egyértelművé.
„Áldás az, ami nélkül a bőség fárasztó, üres…, a gazdagság
értelmetlen, és akár meg is lehet csömörölni tőle” – állítja dr.
P. Tóth Béla. Ahogyan nem eléggé sokat idézett mondásunk
tartja: hiábavaló az ember fáradozása, ha nincs rajta Isten
áldása. Az áldás hat, az átok nem. Az áldás Istentől jön, az
átokkal a gonoszt szolgáljuk. Ezekben a napokban nyer igazi
értelmet a régi magyar köszöntés: Isten tartson meg… az ő
kegyelmében!

2. Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született…
(Gal 4,4–7)
Micsoda létmódbeli különbség keresztényként Isten
gyermeke lenni. Nem szolgák vagyunk, a ház körül, hanem
örökösödési joggal felruházott családtagok. Atyánknak,

apukának szólíthatjuk Istent. Milyen jó felfedezni ezt az
örömteli tényt, ami istengyermekségi méltóságunk velejárója.

3. A Jézus nevet adták neki… (Lk 2,16–21b)
Szent Lukács evangélista beszámolóját a pásztorok
hódolatáról és Jézus körülmetéléséről szándékosan hozza
ezen a napon anyaszentegyházunk, mert ezzel két dolgot is
kifejez. Egyrészt azt, hogy Jézus már gyermekségében
alávetette magát a mózesi törvénynek, nem akart kivételt,
hogy így magára véve az ószövetségi törvényt minket
megszabadítson a törvény terhétől.
Másrészt a körülmetéléssel együtt járt a névadás is. Jézus
neve azt jelenti: Jahvé, az üdvösség. A világ benne nyeri
vissza az üdvözülés lehetőségét. Amikor Jézus nevét kiejtjük
– tisztelettel, áhítattal, imaként –, mindig üdvösségünket
akarjuk.
Ugyanakkor Szűz Mária Jézus anyja, azáltal, hogy világra
szülte Jézus Krisztust, az Isten fiát, olyan mély kapcsolatba
került vele, hogy méltán tarthatjuk őt istenanyának. Ahogyan
már az egyetemes zsinatok is nyilvános hittételként
kihirdették. Mária az első keresztény, aki szívévben őrzi Fia
szavait és élete eseményeit. Ő, aki először megtudja Jézus
nevét. Mária azt adta gyermekének, amit egy anya adhatott,
de énje szerint, személyisége titkában Jézus Isten. Ezért senki
sem léphet komolyabb kapcsolatba az isteni kegyelem
forrásával, mint ő, az édesanya. Istenanyai kiváltsága az
édesanyák előtt is felmutatja azt a tiszta, romlatlan
kapcsolatot, amely anya és gyermek között kialakul, és
amelyet őrizni, vigyázni kell. Mária fia nevére hajlik meg
minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban – mondja
az apostol.
Amikor baba-látni megyünk az újszülött iránti szeretetből,
nem hagyhatjuk figyelmen kívül az édesanyát, hiszen a
gyermek minden idegszálával, sejtjével hozzá (is) kötődik.
Amikor Jézust imádjuk, előtte hódolunk, nevére áldást

mondunk, és keresztet vetünk, értelemszerűen kapcsolódik
ehhez szent anyjának tisztelete is. Egyházunk immár kétezer
éve mintegy ráfeleli az angyal szavára: Asszonyunk Szűz
Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.

Az én Fiam! Őt hallgassátok!
Urunk megkeresztelkedése
1. Nézzétek a szolgám…,
lelkemet… (Iz 42,1–4.6–7)

kiárasztom

rá

Az Úr Szolgájának énekéből már az ószövetségben is a
Megváltó alakja körvonalazódik. A próféta felsorolja az
eljövendő tulajdonságait, hogy amikor eljön, mindenki
felismerje: nem hangoskodik az utcákon, a pislákoló
mécsbelet nem oltja ki, betölti őt a Szentlélek, ő az, akit Isten
kiválaszt. Jézusban nemcsak stimmelnek ezek a látomások,
hanem kezdettől fogva magára érti és veszi ezeket.

2. Valóban… Isten
(ApCsel 10,34–38)

nem

személyválogató…

Péter apostol Kornéliusz házában érti meg, hogy az
igehirdetés a pogányoknak is szól, és hogy Isten kiterjesztette
megváltását minden emberre. Minden nép fia helyet talál az
ő országában.

3. Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az
ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá… (Mk
1,6b–11)
„Az ifjú názáreti ács nem vett fel újabb rendelést – írja
Hajnal Róbert egyik elmélkedésében. A szerszámokat
összecsomagolta, a műhelyt bezárta, ajtajára kifüggesztette

az »Elutazás miatt zárva« táblát. Magára vette köpenyét,
kezébe fogta vándorbotját és elköszönt édesanyjától, aki egy
szóval sem tartotta vissza fiát…” Eljött a Jordán partjára,
beállt a sorba a bűnösök közé, és alámerült a jánosi
keresztség vizében.
A többi evangélista is említést tesz Jézus
megkeresztelkedéséről, de csak Szent Márk írja le konkrétan,
kifejezetten, hogy Jézus alámerült. Istenfiúi színrelépésekor
nem rendezett különleges látványosságot, nem csapott afféle
„kozmikus show”-t, hanem alámerítette magát a sodró
folyóba annak jeléül, hogy meg akarja járni poklainkat,
kezünkre/be adja, kiszolgáltatja magát nekünk, hogy
belemerítsük bűnben fuldokló életünkbe. Istentelenségünk
elhagyatottságát veszi magára, engedelmesen egészen a
kereszthalálig.
Nem a mai értelemben vett keresztelés volt ez, hanem
afféle beavató szertartás, amely az esszénusok kultikus
fürdőjének új értelmet adott. Beteljesítette és túl is haladta
János vonalát. Az evangélista ezért jelzi – habár a környezet
erről nem szerzett tudomást –, hogy itt teofániáról, Istenjelenésről van szó. Ezért is vált szét Urunk
megkeresztelkedése vízkereszttől. A Lélek, mint egy galamb,
az Atya szózata, mint az eget megnyitó hang szentesíti
jelenlétével ezt az isteni „ősbemutatót”.
Jézus megkeresztelkedése hitünk szent titka, egyben
biztos
történeti
tény.
De
itt
nemcsak
Jézus
megkereszteléséről van szó, hanem a miénkről is. A jánosi
keresztség más értelmet nyert. Jézus teljesen új üdvrendet
hozott. A mi keresztelkedésünk már nemcsak rituálé,
nemcsak anyakönyvi bejegyzéshez szükséges jelképes
gesztus, hanem isteni életet adó, bűn eltörlő cselekedet.
Szentség. Megváltottakká válunk.
Jézusnak ugyan bűne nincs, de azért jött, hogy elvegye a
világ bűneit, az enyémet, a tiédet – mindazokét, akik
hajlandók vagyunk kiszolgáltatni neki életünket. Akik készek

arra, hogy lelkük kemény páncélját előtte feltörjék, hagyják,
hogy nyíljék meg az ég, és maga az Atyaisten hagyja jóvá
életüket: te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik!
Milyen érdekes epizód, hogy ez a mennyei hang nem
nyilvános, különleges csodái idején hangzik el –
kenyérszaporítás, vihar lecsendesítése, gyógyítások stb. –,
hanem most, üdvösségünk hajnalán, amikor emberi
természetének leginkább szüksége van arra, hogy az Atya
megerősítse, s a Szentlélek felkenje megváltói küldetésére.
Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe lezárja a
karácsonyi ünnepkört. Mintegy záróakkordként ez már nem
édeskés, gyermeki fantáziával kiszínezett történet, hanem
fajsúlyos, üdvtörténeti esemény, amely döntésre késztet:
megtaláltam-e, megvallottam-e Jézusban a várva várt
Megváltót? Beállok-e a bűnösök sorába, hogy beköszöntsön
életembe az istengyermekség új korszaka? Sorban állok-e,
bizalommal várakozva a természetfeletti javakért, vagy már
csak a koncertjegyekre, vagy bankautomatánál vagyok képes
várakozni? Keresztelésemkor vagy gyermekeim, unokáim
keresztelésekor Isten szeretetét akarja most is kinyilvánítani.
Lélek-áradás történik. Megfürödtem-e már ebben a végtelen
isteni szeretetben? Büszke lehet-e rám Isten? Kedve telik-e
bennem? Ha van egyáltalán elvárás, amelynek meg kell,
amelynek érdemes megfelelni, hát az övé az.

Akiket a Mester hívott
Évközi 2. vasárnap
1. Sámuel meghívása (1Sám3,3b–10.19)
Sámuel nem állásinterjúra jelentkezett egy újsághirdetés
nyomán, hanem Isten választotta ki őt, hogy a méltatlanná
vált Éli főpap utódja legyen. Az Úr templomában aludt
Silóban, ahol ügyelnie kellett az örökmécsesre. De a
templomi szolgálaton túl a bibliai beszámoló szerint prófétai

küldetést is kapott. Ettől vált felnőtté és lett erős
küldetéstudata: Vele volt az Úr s nem hagyta, hogy egyetlen
szava is meghiúsuljon. (19. vers)
Már kb. 18 éves, amikor egyik éjszaka Élihez fut, mert
még nem tudja beazonosítani az Úr hangját. Lelkivezetőre
van szüksége. És Éli felvilágosítja, mondjad nyugodtan: –
Szólj, Uram, hallja a te szolgád! Mindannyiunkat alázatra
intő esemény ez, ahogyan a bűnös, és a szolgálatra méltatlan,
Istentől is jószerével elvetett, de azért a lelkiekben művelt
lelkivezető vezethet olyanokat az életszentségre, akik a
tökéletességben nála már magasabb fokon haladnak. Itt
találkozik Sámuel meghívása az evangéliumban szereplő
tanítványokéval és a miénkkel.

2. Testünk a Szentlélek temploma (1Kor 6,13c–
15a.17–20)
Assisi Szent Ferenc szerint: a test kolostori cellánk, a lélek
benne a szerzetes… Az apostol is azért buzdít a tisztaságra,
azért száll szembe a kicsapongás szellemével, mert tudja,
hogy tiszta életünkkel Istent dicsőítjük meg testünkben is.
Akik testi-lelki tisztaságban élnek, akik meg tudtak maradni
a halálos bűn nélküli érintetlenségben, akik a szent
egyszerűség és Isten-közelség sugárzó tanúi, azokat a mai
világ is nagyra becsüli és vágyódik a velük való találkozásra.
Az ilyen szent emberekben érintjük meg Istent.

3. Az első tanítványok (Jn 1,35–42)
Keresztelő János követői közül többen Jézus tanítványaivá
szegődtek. Erről számol be a szeretett tanítvány, János, az
evangélista. Annyira magával ragadó a Mester kisugárzása,
annyira meghatározó élményük ez a találkozás, hogy még
öregkorában is pontosan emlékszik az időpontra: a tizedik
óra körül járhatott.
Akárcsak a szerelem, az isteni meghívás is mély nyomot
hagy a lelkünkben. Sorsfordító. Visszaemlékszem, milyen

sokat jelentett, amikor tanító bácsink meghívott magához
almaszedni, vagy később teológiai tanáraink behívtak
szobájukba:
szigoruk
megenyhült,
távolságtartásuk
megszűnt, természetesen kezdtek viselkedni, és házigazdává
szelídültek...
Érthető, hogy az első tanítványok sem felejtik el azt a
pillanatot, amikor bátortalan, de mégis kíváncsi kérdésüket a
Mester nem elutasította, hanem komolyan vette, és meghívta
őket házába. S ennek az egyszeri vendéglátásnak
világtörténelmi következményei lettek. Megszívlelendő,
ahogyan András lelkendezve újságolja el testvérének,
Péternek: megtaláltuk a Messiást! Majd Jézushoz vezeti. A
másik tanítvány nem más, mint János, aki mindenkinek
tudtára adja a hírt: tanúságtétele maga az evangélium…
Nem csupán az apostolokat hívta meg Jézus. Minket is
hív. Jézust követni elkötelezettséget, odaadást jelent. Már a
születés meghívás. Aztán fokozódik, mélyül a keresztségben,
a
tudatos,
személyes
istenélményben, ami személyes döntést eredményez. A
hitben kell hozzámennünk és a hit látásával látni őt. Kérdés,
hogy tudjuk-e, hol lakik az Úr? Keressük-e? Akarjuk-e őt,
vagy csak adományai, a jóérzések kellenek? Követjük-e a
keskeny úton is, vagy csak dicsőségében sütkéreznénk?
Meghalljuk-e hívó hangját egy élményen, egy jó barátunk
szavában, szeretteink közvetítésével? Tudunk-e másokat
Krisztushoz vezetni?
A Mester példaképpé vált a tanítványok szemében. Egy
fiatal életét is döntően meghatározzák az olyan
eszményképek, akikre felnézhet, akikről megmintázhatja
majdani önmagát. Aki tekintéllyel és hitelesen képvisel egy
eszmét, egy hitet, egy szakmát. Aki lángra gyújtja őt, és
viszonyítási ponttá válik. Aki nélkül elkallódna, fejletlen,
szegény maradna. Így viszont valami új kezdődik el benne.
Az igazi vezető hagyja, hogy tanítványában kibontakozzék
az isteni csoda. Önállóságra neveli és nem féltékeny saját

nimbuszára. Nem alázza meg, akit vezet, hanem segíti, hogy
merjen másképp gondolkodni. Tiszteletben tartja a tanítvány
egyéniségét.
Pákozdi István paptestvérem mondja: „Ez a folyamat ma
is ugyanígy működik: Isten szólít, mi hallgatunk rá,
elindulunk a nyomában, és nála maradunk. Talán még az
órára is fogunk emlékezni, mikor vert föl álmunkból, mikor
szólított meg, mikor mutatta meg otthonát, mikor vont
minket szíve közelébe.”

Emberhalászok
Évközi 3. vasárnap
1. Kelj fel, és menj Ninivébe… (Jón 3,1–5,10)
Jónás, ha kelletlenül is, de engedelmeskedik az Úrnak, és az
elbizakodott niniveieket megtérésre szólítja fel. Az eredmény
nem marad el. Néha mi is Jónásként viselkedünk, akik legfeljebb
csak beletörődünk Isten akaratába, nehézkesen ismerjük fel
velünk kapcsolatos terveit. Miért pont engem hív?… De az
isteni ösztönzés elől nem lehet elmenekülni. Előle elbújni
képtelenség. Milyen más az a hívő, aki, miután felismeri
küldetését, örömmel veti latba minden képességét, és körülötte a
közösség is felvirágzik.

2. Az idő rövid… (1Kor 7,29–31)
Szent Pál apostol a földi idő rövidségének példájával
állandó készenlétre szólít fel. A készenlét viszont szüntelen
bűnbánatot feltételez.

3. Megpillantotta… erre otthagyták apjukat és
követték
őt…
(Mk 1,14–20)
Szent Márk evangélista – akinek evangéliuma ebben az
évben kalauzol – diadalmas felütéssel indul. Krisztus Jézusban
beteljesedett az idő, elérkezett közénk Isten országa! Isten
országa, jobban mondva uralma, nem elsősorban az égben van
– hisz ott csak az van –, hanem itt a földön, a hétköznapokban,
a világban, a mindennapi kapcsolatainkban. Ez nem utópia,
nem megvalósíthatatlan leányálom, hanem konkrét valóság
azok között, akik követik Jézus hívását. Ha az evangéliumot
egyben látjuk és
értelmezzük, Isten országának
„ellentmondásossága” is feloldódik. Jézussal egyfelől már
beköszöntött, másfelől még várat magára. Az Isten-adta
üdvösség most van, hiszen a múló időben már
megtapasztalhatjuk. De aki ezt a jelent visszautasítja, annak a
vele való szembesülés ítélet lesz. Prohászka Ottokár püspök
nagyszerű hasonlatával élve: „Aki a Napnak hátat fordít,
mindig saját árnyékába lép…”
A megtérés és az evangéliumban való hit a hívó szó
meghallásával kezdődik. Az evangélista ennek az isteni
országnak kezdetét két testvérpár meghívásával szemlélteti.
Jézus ránézett Simonra és Andrásra, majd Jakabra és Jánosra,
s azok követték. Elég egy pillantás, és tüstént követik. Isten
tekintete a szíveket vizsgálja. Kiválaszt és hív,
ellenállhatatlan erejével azonnal lekötelez, és rabul ejt. Mint
a világ teremtésekor: látta Isten, hogy ez jó. Mint amikor
Zakeust lehívta a fáról. Mint nagypéntek hajnalban, amikor
Jézus tekintete a Péterével találkozott és megtisztította azt.
Jézus meglátja bennünk a jót, kinézi belőlünk a lehetőséget,
az emberhalászat esélyét. Meghívása homlokegyenest
ellenkezik a manapság divatos fejvadászcégek és humán
erőforrás-menedzserek, edzők és producerek pszichológiai
teszteken alapuló, rafinált tréningjeivel. Igaz, ők nem is
emberhalászokat akarnak kiképezni. Jézus azonban ezzel az

amatőr módszerrel pont arra mutat rá, hogy Isten országát
hirdetni mindenki alkalmas. És nem kell ahhoz munkahelyet
váltani. Csupán szívbéli odafordulást, mentalitást. Isten
mindannyiunkba olyan értékeket helyezett, amelyet érdemes
felfedeznünk: házastársamban, barátomban, szomszédomban,
munkatársamban testvéremre találhatok. Vagy éppen ő lesz az
én emberhalászom. Jézus hívását meghallani és követni őt,
magyarán megtérni, lehet, hogy évekig tartó folyamat. Az
emberhalászat titka.
Kiss Ulrich SJ írja:
Persze nem csak ő veti ki hálóját. Kedves barátomat és
hittanosomat a Scientology csalogatja „tesztekkel”... Egy
másik nagyon jó barátom most koplal, és a világvégére
készül guruja utasítására. Egy harmadik kínai horoszkópot
készít nekem, és magáról azt vallja, hogy születése előtt
kinézte magának leendő szüleit. Nagy halászszövetkezet
megbolydult világunk! Sokan, akik „Istenért” se adnák fel
kényelmüket, rutinjukat, hirtelen, minden átmenet nélkül
követnek egy gurut, aki lelki „karriert” kínál. A környezet
méltatlankodik, csóválja fejét, és… tehetetlen. De, kérdezitek,
mi a különbség? Nem lehet, hogy Zebedeus ugyanilyen
bosszús volt, amikor magára maradt? Nos, a különbség csak
idővel derül ki. És ez a lényege: a guruval szakítani olyan,
mint leszokni a drogról, a cigarettáról, az alkoholról, egy
szenvedélyes kapcsolatról… Jézus nem drog. S még valami:
ha ott állsz majd – vagy ott áll fiad, barátod, valaki, aki
fontos neked –, összetörten a nagy kaland után, mindig
bekopoghat Jézushoz. Szemrehányás nélkül befogad.

Hatalommal tanított

Évközi 4. vasárnap
1. Prófétát támaszt neked az Úr. (Dt 18,15–20)
Prófétává az isteni küldetés teszi az embert. Az igazi
próféta szabaddá válik a tanácsot kérő kegyeitől és
elvárásaitól, még a pénzétől is, hiszen csak azt hirdeti, amivel
Isten megbízta.

2. Én pedig azt szeretném, ha gond nélkül
lennétek. (1Kor 7,32–35)
Nem a házasság és a szűzi életállapot összeugrasztása az
apostol célja, hanem annak érthetővé tétele, hogy a szüzesség
másfajta létállapot. Elővételezi a mennyországi állapotokat.

3. Úgy tanított, mint akinek hatalma van. (Mk
1,21–28)
A biblikus szakemberek tudni vélik, hogy az a kisfiú, aki
Jézus elfogatásakor ledobja ruháit és elfut, nem más, mint a
későbbi Szent Márk evangélista – akinek családi háza felső
termét „bérelte” ki az Úr az utolsó vacsora nagytermének
használva –, Péter apostol tanítványa, a későbbi Szent Pál és
Barnabás közvetlen munkatársa, a legrégibb és legrövidebb
evangélium szerzője. Ő a „B” év evangélistája minden
harmadik esztendő évközi vasárnapjain és hétköznapjain, mint
az idén is. A legegyszerűbb és legtömörebb nyelven íródott
evangélium egy olyan Jézust mutat be, aki nagyon is emberi
személy, de ugyanakkor Isten hatalmas fia, aki épp a gonosz
lelkek kiűzésével teszi nyilvánvalóvá isteni erejét.
Jézus a kafarnaumi zsinagógában ráparancsol a gonosz
lélekre és kiűzi a beteg emberből, akit azelőtt a gonosz még
összevissza rángat, és a földre teper. Nem vitába száll vele,
hanem utasítja. Az ördögűzés jelzi, hogy elérkezett az Isten
országa, és megtört a sátán uralma. Érdekes, hogy a démon
egyből felismeri Jézust. Tudja, hogy ő az Isten szentje.
Manapság könnyen az ezotéria, a horror vagy a mágia

csapdájába esünk, sőt inkább ezeket fogadjuk el, mint a sátán,
a személyes gonosz létét. Mindeközben lebecsüljük,
elpszichologizáljuk
ártó
hatását
és
elfelejtjük:
mindannyiunkban ott lapul a gonoszság. Még a
keresztényeknek is tudatosítaniuk kell, hogy a gonoszról szóló
teológiai vagy lélektani ismeretek önmagukban még nem
gyógyítanak
meg.
Lelkiismeret-vizsgálataink
megdöbbenthetnek, mennyi rosszindulat, aljas szándék,
számító trükközés húzódik meg egy-egy döntésünk,
cselekedetünk, szavunk mögött. Az értelem gőgje, titkos tudás
csak még kifinomultabbá teszi a gonosz munkáját, el egészen
a hatalmi-gazdasági szerkezetek, mechanizmusok káros
hatásáig. A pénz, az érdekek és politikai befolyások uralma
mindig a gonosszal való összekacsintással kezdődik.
Ezzel szemben áll Jézus ellentmondást nem tűrő hatalma,
amellyel nemcsak leleplezi, hanem elhallgattatja a gonosz
lelket, akinek Jézus előtt meg kell hátrálnia. A kafarnaumi
zsinagógában a megszállott, dühöngő emberből Jézus kiűzi a
gonoszságot, letiporja az ördögi erőt, és megszabadítja a
beteget megkötözöttségétől. Nem lehet ezt egyszerű
hisztériával vagy epilepsziás rohammal magyarázni, ezt a
történelem is bizonyítja. Itt valójában az örömhírről van szó,
amit az evangélista is kihangsúlyoz.
Jézussal elérkezett Isten országa. Nem vagyunk alávetve a
sötétség korlátlan uralmának. Ő megszabadíthat, vele
felülkerekedhetünk a sátán minden furfangján. Jézus
hatalmasabb minden más erőnél. Tanításának hatalma isteni
mivoltában rejlik. Isten igéje hatalmas, teremtő erő. Az egyház
is megkapta ezt a hatalmat mint ajándékot és feladatot. A jó és
igaz szóval teremthetünk, gyógyíthatunk, és érvényre juttatjuk
az igazságot. Környezetünkben legyőzhetjük a gonoszságot,
hogy a világot Isten országába vezessük. A prédikációban sem
az emberi bölcsesség érinti meg a befogadó hívő lelkét, hanem
Isten szavának hatalma. Pontosan akkor, amikor nem azt
halljuk, amit hallani akarunk… Amikor Isten szavát hallgatjuk,

kiszolgáltatjuk magunkat hatalmának, engedjük, hogy az akár
megváltoztasson minket (Stefan Kiechle SJ).
Nekünk is fel kell lépnünk a gonosz ellen. Isten szavával
kell lelepleznünk és elősegítenünk a jó uralmát. Amikor a
sátán minket is összevissza rángat kedvteléseink, nagyra törő
vágyaink, ösztöneink és szenvedélyeink hálójában, amikor
naponta földre terít önzésünk és rossz elleni kudarcaink
szemmel látható vereségei közepette, Jézus tekintélyébe és
isteni erejébe kapaszkodva kell újból és újból
ráparancsolnunk a gonoszra, és segítséget kérünk Jézustól,
mert magunkra túl gyengéknek bizonyulnánk.

Erre megszűnt a láza
Évközi 5. vasárnap
1. Katonasor az ember élete… (Jób 7,1–4.6–7)
A farsangi bálok idején szinte kontrasztként hat a
szenvedő ószövetségi szent, Jób példája, aki egy
szempillantás alatt veszíti el nyáját, gyermekeit, és bélpoklos
lesz. Még a születése napját is megátkozza. Jób az emberi
életet a legszerencsétlenebb sorsokhoz hasonlítja:
katonáskodás, napszámosság, rabszolgaság. Azóta még lenne
néhány ötletünk: hajléktalanság, menekült státusz, politikai
meghurcoltatások, kisebbségi lét stb.… Mi, keresztények,
már a megváltásban, a megváltásból élünk. Semmilyen földi
baj, trauma, betegség, katasztrófa miatt nem engedhetjük
meg magunknak a kétségbeesés kilátástalanságát. Ha
nincsenek is válaszaink a szenvedés alatt lelkünkből feltörő
miértekre, Krisztus keresztjében minden szenvedés értelmet
nyer.

2. Jaj
nekem,
ha
nem
hirdetem
az
evangéliumot!… Mindenkinek mindene lettem, hogy
egyeseket megmentsek. (1Kor 9,16–19.22–23)
Az igehirdetőnek nem lehetnek előjogai csak azért, mert
Krisztus hívására válaszolt. Annak ellenére, hogy
munkájából „él”, az sohasem lehet az evangélium
hirdetésének akadálya. Szent Pál idejében a rabszolgák
dolgoztak, a szabad emberhez méltatlannak számított a
szolgálat. Az apostol nem akarja a béres látszatát kelteni,
ezért lemond az anyagi juttatásokról. A belső szabadság
nagyszerű példáját adta ezzel a rábízottaknak és
munkatársainak egyaránt.

3. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált
nekik… (Mk 1,29–39)
Jézus, miután meggyógyította Péter anyósát, aki magas
lázban feküdt, meggyógyítja azokat a betegeket is, akiket
odahoztak, és akikben hitet tapasztal. Nem kampányszerűen
és nem is a kedvezményezetteket részesíti előnyben, hanem
ezzel Isten országának örömhírét szemlélteti. Keresetlen
egyszerűséggel állítja helyre az élet rendjét. Kiigazítja, ami
elromlott, természetes gesztussal fordul a szenvedő
emberekhez, kiűzi az ördögöket, aztán továbbhalad. Bár
sokszor szembesül az emberi nyomorúsággal, nem alapít
azonnal kórházat, nem ragad le „háziorvosi rendelőjében”,
mert neki sokkal nagyobb, több a küldetése…A
beteggyógyítások mindig a belé vetett hit, illetve a vele való
sorsközösség jelei.
Milyen érdekes, hogy egész este gyógyított, és amikor a
tanítványok hajnalban keresték, már egy elhagyott helyen
imádkozott. Fontosabb neki az Atyához fűződő személyes
kapcsolat ápolása, mint a tömeg lelkesedése vagy a
tanítványok otthonos vendégszeretete. Mintha azt akarná
sugallni, hogy ő nem szolgáltatást nyújt, nem a tüneteket
akarja megszüntetni, hanem az egész embert gyógyítja.

Üdvözítő munkája közben sem feledkezik meg a lényegről,
nem adja oda a nagyobb jót a kisebb jóért. Nem esik a
végletekbe. Meg tudja őrizni az egészséges egyensúlyt az
igehirdetés, a szeretetszolgálat és az imádság között. Jézus
Krisztust sokan ma is csodadoktorként kezelik. Jól jönne egy
kis gyógyulás, lázcsillapítás. Ha csodát tenne: megszűnne
betegségünk, kigyógyulnánk a rákból, visszanyernénk
egészségünket, mindenki boldog lenne. Az egyházat is
szolgáltató intézménynek tekintjük. Azért fizetünk adót,
hogy annak fejében a pap minket kereszteljen, eltemessen,
eskessen és imádkozzék értünk, netán helyettünk. Különvált
a test és a lélek. Sőt az utóbbi valami megfoghatatlan,
kiüresített mentálhigiénés, pszichés ködösítésbe torkollik.
Szakosodtunk. Szétválasztottuk a betegséget a bűntől. Pedig
mennyi bajnak valójában bűneink az okozói! Jézus a testet és
a lelket egyaránt gyógyította: csak azt engedte el
meggyógyultan, aki teljes emberségében egészséges lett.
Ki kellene gyógyulnunk abból a – sátán okozta –
kábulatból, hogy nincs bűn. Semmilyen fitoterápia,
gyógyszer és patika nem képes elvenni bűnünket. A betegség
nem annyira vegyi és fizikai folyamatok tünetegyüttese, mint
inkább a rend megbomlása bennünk. Jézus terápiája nem
alternatív gyógymód, hanem testi-lelki egészségünk,
üdvösségünk megmentésére, visszaadására szolgál.
Ne csodákat, rendkívüli isteni beavatkozásokat várjunk
tőle – amelyekkel egyszersmint letesztelnénk szeretetének
hatékonyságát –, hanem a szenvedés, a betegség keresztény
elviselésében, a vele együtt szenvedésben keressük életünk
jobbulását.

Akarom, tisztulj meg!

Évközi 6. vasárnap
1. A leprás… ameddig a betegsége tart…
tisztátalan…
(Lev 13,1–2,45–46b)
A Leviták könyvének írásakor – legkésőbb a Kr.e. 5.
század – a lepra a különféle bőr- és kiütéses betegségek
gyűjtőfogalma volt. Lelki lepráink, bűneink, rossz szokásaink
is úgy elhatalmasodhatnak rajtunk, mint ez a ragályos
betegség.

2. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást
tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére… (1Kor
10,31–11,1)
A középkorban Loyolai Szent Ignác szerzetesrendje, a
jezsuiták is ezt a páli elvet tették jelmondatukká. Valóságos
életprogram.

3. Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem… (Mk
1,40–45)
Leprásnak lenni az ókorban valóságos istencsapásnak
számított. A rabbik szerint négy dolog hasonlított a halálhoz: a
szegény, a leprás, a vak és a gyermektelen. A leprában
szenvedő embernek a gyász jeleit kellett viselnie –
megszaggatott ruhában, födetlen fejjel, betakart szakállal,
ápolatlanul kellett mutatkoznia –, tisztes távolságból kerülte az
emberi közösséget, csengettyűvel jelezve: vigyázat, ne
közelítsetek…! Az egészségére gőgös emberben is félelmet
keltettek: a csonka végtagok, a gennyes nyílt sebek, a
szemlátomást pusztuló emberi test látványa viszolygást váltott
ki a környezetből. Talán filmekből is fogalmunk lehet, milyen
borzalmas, amikor a gyilkos kór szétmállasztja, szétroncsolja
az embert. Úgy gondolták, az ilyen embereket Isten bünteti,
elhagyta… A leprásokat nemcsak a fertőzésveszély miatt

különítették el a közösségtől, hanem ez a megvetés, a
kitaszítás jele is volt. Az a leprás, aki Jézusnál gyógyulást
keresett, megszegte a szabályokat, és egészen közel
merészkedett Jézushoz. Hitt Jézus isteni hatalmában és bízott a
gyógyulásban.
Ma már gyógyítható a lepra. A történelem folyamán nagy
szentek is szeretettel vették körül a társadalom által
kitaszított betegeket, és életüket adták értük. Gondolhatunk
Árpád-házi Szent Margitra, Szent Erzsébetre, a Lázárlovagokra, vagy a híres belga származású misszionáriusra, a
44 évesen leprásként meghalt, 2009-ben szentté avatott
Damian de Veuster-re.
A tudomány és a gyógyszeripar megannyi próbálkozása
ellenére a betegséggel együtt kell élnünk. Korunk leprái – a
rák, az AIDS, a cukorbetegség, a depresszió, influenzavírusok és agyhártyagyulladások, az alkohol- és különféle
drogfüggőségek – ma is jelzik az ember kiszolgáltatottságát
és törékenységét. Mindannyian gyógyulásra szorulunk. Már
az is beteg, bűntől zavaros lelkünkről-gondolkodásunkról
árulkodik, hogy a médiában, a hírekben folyton a rosszra,
mások bűneire vagy bajára vagyunk kíváncsiak. A jó
eseményeknek nincs hírértéke… Betegségeinkkel nem
szoktunk dicsekedni. Csendben, szemérmesen hordozzuk
fájdalmainkat. A nyilvánosság nem is tesz jót a
gyógyulásnak. Isten beavatkozását is megnehezíti. Sokkal
hatékonyabb Jézus szeretete, aki előtt nem kell szégyellnünk
feltárni testi-lelki nyavalyáinkat. Isteni hatalma, végtelenül
tapintatos irgalma azt sugallja: ha leprás is vagy, akkor is
szeretlek!
Mutasd meg magad a papoknak – mondja Jézus a
leprásnak. Mintha ma azt mondaná: végezd el a
szentgyónásodat, borulj le vétkeiddel Urad előtt, hagyd,
engedd, hogy Isten gyógyító kegyelme megérintsen! Ne
mások bűneivel légy elfoglalva, hanem a te bűneidből
gyógyulj ki! Jézus idejében ha a pap igazolta a gyógyulást, a

leprást egészségesnek nyilvánította, bemutathatta érte a
hálaáldozatot és visszafogadhatta a közösségbe. Ez egymás
iránti felelősségünkre is figyelmeztet. Nemcsak a
lecsúszottakra, a peremre szorultakra nem figyelünk, hanem
egymásra sem.
Jézus emberi kapcsolatainkat is szeretné meggyógyítani.
Legyünk egymás papjai, a másik ember bűnből-betegségből
való szabadulásának kivitelezői.
Jézus nem tisztít meg beleegyezésünk nélkül. Akarnunk
kell a gyógyulást. Ő ma is megérint. Azért jött, hogy
megmentsen és meggyógyítson. Hogy érzékennyé tegyen a
bajban lévők iránt. Nem csodaváró hit szükséges a
gyógyuláshoz, hanem alázat és bizalom, legfőképpen
szeretet.

Mi könnyebb?
Évközi 7. vasárnap
1. Nézzétek, valami újat viszek végbe… (Iz 43,18–
19.21–22.24b–25)
A szakemberek a fogságvégi próféta, Másod-Izajás
könyvének egyik legszebb szakaszaként tartják nyilván ezt a
jövendölést. Ezek a félelmet elűző, vigasztaló szavak mint
balzsam hatnak a nép lelkére, amely a múlt bűneinek
foglyaként már nem is remélt irgalmat Istentől.

2. Isten valamennyi ígérete „igenné” vált benne…
(2Kor 1,18–22)
Az apostol szavahihetőségét a Krisztusnak odaadott élete
garantálja. A Szentlélek pecsétjét minden hívő elnyerte a
bérmálás
szentségében. Tehát hívő életünknek is egy nagy igenné kell válnia.

3. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték…
(Mk 2,1–12)
Szent Márk evangélista újabb gyógyításos történetében
már komoly vita is kialakul Jézus és az „ellenzék” között. A
béna meggyógyítása már-már provokálóan hat az
írástudókra, akik egyenesen káromkodással vádolják Jézust.
Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint Isten?
És Jézus isteni hatalmánál fogva kijelenti: mi könnyebb: a
gyógyítás vagy a bűnök megbocsátása? Nyilván az utóbbi –
mondhatnók. „Azok persze izzadtak. Gőzük sem volt arról,
hogy melyik volna a könnyebb, arról pedig még kevésbé,
hogy a kettő ugyanaz. Sunyítottak okosságuk csapdájában, s
nem merték emberként megélni a helyzetüket. Jézus azonban
végtelen türelemmel így szólt: Tudjátok meg tehát, hogy az
Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.
Megsúgta nekik tapintatosan, hogy a bénaságból és a
bűnökből való föloldás művelete ugyanaz. Ebben a
mondatban azt is megvallotta, hogy ki ő, sőt, fölkínálta nekik
önmagát: Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be,
üdvözül (Jn 10,9) Azonban választ nem kapott, a farizeusok
bénák akartak maradni: nem kérték bűneik bocsánatát, nem
kérték föloldozásukat. Milyen finom a szó: föloldozás a bűn
kötelékeiből” – fogalmaz frappánsan Czakó Gábor író.
S Krisztus Urunk ennek mintegy szemléltetéseként
meggyógyítja a bénát, aki egészségesen távozik. Jézus
gyógyításai csak jelei az elközelgett Isten országának, az új
égnek és új földnek, mely az ő „színrelépésével” már
megnyilvánult köztünk. Tanításának, szavának isteni ereje,
hatalma kizökkentette a hallgatóságot a régi sémákból. Bár
nem értették még az összefüggéseket, a csodás gyógyulások
láttán szemtanúi lehettek Isten megváltó beavatkozásának.
Isten nem pusztán gyógyít vagy csodát tesz Jézus által, hanem
újjáteremt, pazarló módon a kelleténél is többet ad:
megbocsát. Mi meg nem akarunk szabadulni elfojtott
bűntudatunktól, azt hisszük, minden nyavalyára van

gyógyszere a tudománynak. Ahány gyóntatószék ajtaját
becsukjuk, annyi szoba ajtaját kell kinyitni az
ideggyógyászaton. Lelki bénaságainkon nem tudunk
magunktól úrrá lenni. Gúzsba kötnek megalkuvásaink,
megfelelési
kényszereink,
a
körülmények
uralma,
kiszolgáltatjuk magunkat a pénznek, a becsvágynak és belső
rabszolgaságban sínylődünk. Ahogyan az orvos is oly gyakran
mondja: ha hamarább jött volna… idejében még lehetett volna
segíteni!
Lelki
gyógyulásunkat
isteni
orvosunk
ingyen,
kegyelemből adja. Csak törődnünk kellene lelkünk kegyelmi
állapotával legalább annyit, mint testi egészségünkkel. Akár
mások gyógyulásának is eszközei lehetnénk, ha hinnénk
Jézusban, és hozzá mennénk „kezelésre” – ahogyan a négy
barát, áttörve a tömegen, és kibontva a palesztinai ház náddal
tapasztott tetejét, odavitték hordágyon a beteget Jézus elé. Az
igaz barát kincset ér. Számtalan közmondás tanúskodik erről:
„ha nyitva tartod az ajtót a barátságnak, a segítség be fog
lépni rajta”, „ha barátaim félszeműek, profilból nézem
őket…” „Aki barát, az szeret, de aki szeret, nem mindig
barát”– tarja az ókori bölcs, Seneca. „A legjobb barát szid, mint
egy apa, érdeklődik, mint egy anya, kötekedik, mint egy nővér, irritál,
mint egy báty és jobban szeret, mint egy szerető.”

„A hordágyvivők talán csak hasaltak a tetőn, és az általuk
vágott lyukon figyelték az eseményeket… Nem vártak
elismerést, és arra sem tartottak igényt, hogy a gyógyult béna
fölkurjantson a padlásra: kösz pajtások!”(CzG)
Bárcsak lennének ilyen barátaink, lennénk mi olyan
barátai másoknak, akik nem félnek Jézustól, a tömegtől, s
amikor a testi-lelki gyógyulásról van szó, nem ismernek
akadályt, félretesznek önös érdeket, nem sajnálnak pénzt,
időt, fáradságot, és az igaz hit örömével, önzetlen szeretettel
mennek Jézushoz.

Negyven nap: vadállatok
és angyalok között
Nagyböjt 1. vasárnapja
1. Nézzétek a szövetséget,
veletek… (Ter 9,8–15)

amelyet

kötök

A vízözön után feltűnt, eget a földdel összekötő
szivárvány Isten és ember szövetségének jelképévé vált. A
természet erői Isten szövetségesei, amelyek még jobban
aláhúzzák az ember természetfeletti célját. A keresztény Nóé
bárkájában az egyház hajóját is meglátja, amelyet maga
Krisztus kormányoz az örök élet partjai felé.

2. Noé idejében Isten türelmesen várt… (1Pt
3,18–22)
Péter apostol első levelében a keresztség vizének megújító
hatását veti össze Isten türelmével, amelyet Noé idejében, a
negyven napos vízözön alatt tanúsított az ember iránt. A
veszélyben minden ember „hívővé” válik. Isten nem akarja,
hogy az ember elvesszen.

3. Negyven napig kinn maradt a pusztában,
közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt
együtt,
de
angyalok
szolgáltak
neki.
(Mk 1,12–15)
A negyvenes szám jelenti a teljességet, a hosszú időt, a
kegyelmi időszakot egyaránt. Negyven napig tartott a
vízözön, negyven napon át imádkozott a hegyen Mózes,
negyven évig bolyongott a nép a pusztában, negyven napig
menekült Illés a szent hegyig, a Hórebig. Ninive lakói
negyven nap haladékot kaptak a megtérésre, Isten negyven
ujjat számolt ki az egy testté lett emberpár számára, földi bíró

sem szabhatott negyvennél több botütést a törvényszegésért.
(A biztonság kedvéért csak harminckilencet mértek ki,
nehogy a végrehajtó elszámolja magát és megsértsék a
törvényt…). Jézus is negyven napot tölt a pusztaságban, ahol
vadállatok és angyalok társaságában böjtöl és imádkozik. Az
oroszlánok, rókák, hiénák, vadmacskák, sündisznók, kígyók,
viperák, baglyok és hollók hazájában ez a leírás nem is
annyira különös.
Krisztus a Lélek ösztönzésére vonult el a sivatagba, mint
ahogy a próféták is tették, hogy felkészüljön isteni
küldetésére. A negyven napos pusztai időzés önmagában is
próbatétel: vágyak, gondolatok, képek, ösztönök, kísértések
törnek elő, amelyekkel ő is szembetalálta magát. Ellene
mondott a sátánnak, a gonosznak, az önzésnek, és ezzel
helyreállította a teremtés rendjét. Isten és az ember
kapcsolata újra harmonikussá vált.
Nagyböjt szent negyven napja a lelkünk pusztaságába
történő be- vagy kivonulást jelenti. Mi is követjük a Lélek
sugallatait, és elvonulunk a csend, a belső összeszedettség
pusztájába. A böjt és imádság együtt jelenítik meg Istennek
odaadott életünket. Nem lehet hinni böjt nélkül, és böjtölni
sem érdemes hit nélkül. Az legfönnebb fogyókúrát jelentene.
A hívő ember nagyböjti, negyvennapos visszavonulása
egyfajta lelki edzés, lelkigyakorlat, az Isten iránti szeretet és
hűség szakítópróbája. Mielőtt egy acélhuzalt kiadnak a
gyárból, szakítási próbát végeznek vele. Mielőtt egy hidat
átadnak a forgalomnak, terhelési próbának vetik alá. Az
űrhajósokat hónapokkal a repülés előtt szoktatják a
súlytalanság állapotához, a magzatnak kilenc hónapra van
szüksége, amíg emberré formálódik az anyaméhben, a
gyermeknek is ki kell járnia az iskolát, hogy tudást,
mesterséget szerezzen, de még azután is gyakornokként
tapasztalatra van szüksége.
De talán a legfontosabb, amit a mai evangélium kijelent:
beteljesedett az idő! A nagy dolgok érést, hosszas

előkészületet, csendes elmélyülést igényelnek. Mi meg
rohanunk, semmire és senkire nincs időnk, tele a
határidőnaplónk, időpontok, minket felülmúló pénzügyi és
politikai döntések szorításában élünk, s közben talán soha
nem fogjuk meg- és átélni, megérezni és megérteni, mit
jelent, amikor betelt az idő…
Erre kapunk esélyt nagyböjtben: álljunk meg, szakítsunk
időt magunkra és Istenre… Hogy a kísértésekkel is
szembenézve, bukásainkkal is számolva térdre kényszerítsük
rohanó énünket, merjünk áttetszővé válni, hogy felemésszen
az isteni és a felebaráti szeretet.
Nagyböjt szent negyvennapja, hívő életünk pusztája, ahol
jó együtt lenni nemcsak a vadállatokkal – akiket lassanként
megszelídíthetünk –, hanem a Lélekkel és Isten angyalaival
is, akik segítenek megérteni Isten igéjét, amely
nélkülözhetetlenebb, mint a mindennapi kenyér. A böjtből
helyes önismeret, szívből jövő imádság fakad, ami aztán
tevékeny szeretetre ösztönöz, és felebarátaink felé fordít. A
testi-szellemi aszkézis egészséget, harmóniát szül, lelkileg
is megfiatalít, „formába ráz”, és újult erővel ünnepelhetjük
húsvét
szent
titkait.

Jó nekünk itt!
Nagyböjt 2. vasárnapja
1. Ábrahám hite (Ter 22,1–2. 9a.10–13.15–18)
Ábrahám a hit ószövetségi mintája. Rá mint az Istenre
hagyatkozás iskolapéldájára mindannyian felnézhetünk. A
valódi hit: amikor az ember már nem kérdéseket tesz fel
Istennek, hanem engedelmeskedik. Izsák feláldozásának
történetében egy kicsit az Atya „értelmetlen” szeretete

tükröződik vissza, amely Fia feláldozását is jelenti… Jézus
Krisztusban ez vált egyértelművé.

2. Isten saját Fiát sem kímélte, hanem
mindnyájunkért áldozatul adta. (Róm 8,31b–34)
Az apostol az isteni szeretet himnuszában a sokak által
idézett, klasszikussá vált kérdést teszi fel: ha Isten velünk, ki
ellenünk? A választ is megadja… Ha Isten ennyire szeretett
minket Fiában, Jézus Krisztusban, minden okunk megvan
arra, hogy bízzunk benne.

3. Urunk színeváltozása (Mk 9,2–10)
A Tábor-hegyi színeváltozást nem lehet mesterségesen
előidézni. S főleg nem tévé-rádió-számítógép, zaj, feszült
rohanás és stresszes tempó kíséretében. A szemlélődéshez
csönd, elvonulás, „hegyi környezet” és belső vágy szükséges.
Lehetetlen elmélyülni állandó telefoncsörgés és kapkodó
felszínesség közepette. A hegyről más a panoráma,
kirajzolódnak a megtett út kontűrjei, élesebb, frissebb a
levegő, átölel a csend, a tisztaság. A nagyobb léptékű
távolságok, távlatok látványa olyan összefüggéseket láttat
meg velünk, melyeket „ott lenn” nem lett volna módunkban
szemlélni. Öröm, béke istenélmény egyaránt betölti az
embert a hegyen.
Nyilván hétköznapjaink apró élményeiben is átragyoghat
Isten dicsőséges jelenléte. Érezhetjük, hogy velünk van. Egy
sugallat, egy fontos döntés, egy ajándék, egy jóleső
viszonzás, hála mások részéről – egyszóval örömteli
pillanatainkban. De az is lehet, hogy fájdalmas
tapasztalataink után villan át: itt Isten ujját fedeztük fel
életünkben! A töltekezés mulandó perceit érdemes
elraktároznunk. Milyen jó lenne ezeket az élményeket féltve
őrizni, és legalább szűk családi vagy baráti körben másokkal
is megosztani.

Jézus, a Golgota felé mintegy félúton, három kiválasztott
tanítványával egy magas hegyre vonul vissza, ahol
átváltozik, valóságos mennyei fényben tündöklik előttük.
Már az egyházatyák magyarázatai is jelzik, hogy szenvedése
utáni megdicsőülését akarta velük megkóstoltatni, már jó
előre. Hogy felkészítse és megerősítse őket. Nem
maradhattak ugyan ebben az állapotban, de életük végéig
elkísérte ez az élmény, amelyből táplálkozhattak.
A színeváltozás hegye az elcsendesedés, az Istennel való
eksztatikus találkozás élményét, állapotát jelenti. Az
imádságban, a nagyböjti pusztai elvonulásban ez is
bekövetkezik. Nem egyből, hanem fokozatosan. Az imádság
lényege, hogy teljesen Isten rendelkezésére bocsátom
magam. Elengedem vágyaimat, akaratomat, kiüresítem
magamból a képeket, gondolatokat és átadom magam a
jelenlétnek. Ez nem rendkívüli látomás vagy csoda, hanem a
szemlélődés gyümölcse lesz. Jézus arcának ragyogása
átragad ránk. Isten szemérmes. Csak azoknak tárja fel
megdicsőült arcát, akik készek vele szenvedni. Akik
kizárólagosan vele akarnak lenni De meg is erősít, pontosan
az ilyen élményekkel, hogy velünk marad a szenvedés idején
is.
Az arc a lélek tükre. Lelkünk-szívünk kegyelmi vagy
bűnös állapotát egyből elárulja. Az isteni jelenlét, az
imádságos együttlét pedig kisimítja a ráncokat. A másik
ember arcához is csak akkor és úgy érhetünk, ha az szívünk
szeretetét továbbítja. Csak ekkor lesz metamorfózisszíneváltozás bennünk és benne.
Uram, jó nekünk itt lenni – mondja Péter apostol
elragadtatásában. Megfeledkezik a földi keretekről.
Kikapcsolódik az időből. Állóképpé tenné a pillanatfelvételt.
A hegyről viszont le kell jönni. A Golgota hegye még hátra
van. De kaptak egy olyan beavatást az isteni állapotba, olyan
erőforrás birtokosai lettek, amely erőt adott nekik a passió
után is.

A keresztény böjtje nem kínkeserves koplalás,
éhségsztrájk, izzasztó fogyókúra vagy diéta, hanem örömteli
elvonulás az Úrral, kettesben. Neki jó az Úrral lenni, és nem
azért tesz eleget vallásos kötelességeinek, mert elő van írva.
Nem puszta jó érzéseket vagy megkönnyebbülést keres
Istennél, hanem válaszol a szerelmes hívásra. Együtt akar
lenni Jézusával. Azzal, akit szeret, akinek tekintetét lesi és
arcát kutatja, hogy akaratát teljesíthesse. Lemondásai,
önmegtagadásai csak velejárói annak a szeretetnek, amely a
szenvedésben, a keresztút állomásain is élteti és hajtja őt a
megdicsőülés felé.

Kufárok, kifelé!
Nagyböjt 3. vasárnapja
1. Én vagyok az Úr a te Istened… Senki mást ne
tekints Istennek, csak engem… (Kiv 20,1–17)
Látszólag a Tízparancs (vagy a Tíz Szó) – amelyet a
Bibliában a Második Törvénykönyvben is leírva találunk –
emberi, mondhatni természeti törvény. Más vallásokban is
fellelhető. Ami kinyilatkoztatott isteni törvénnyé teszi, az épp
a megindoklása: Isten ellen vét, aki a másik embert
megbántja. Isten a teremtés és a megváltás jogán adja
parancsba az ember alapvető kötelességeit. Őt bármivelbárkivel behelyettesíteni egyenlő a bálványimádással.

2. Mi azonban a megfeszített
hirdetjük… (1Kor 1,22–25)

Krisztust

A hívő ember számára hite, meggyőződése, egyházhoz
tartozása nem alku tárgya. Akkor sem, ha botrány, akkor
sem, ha balgaság a világ szemében. Jézus sem bocsátotta
áruba az Atya kincseit. Inkább engedte, hogy megfeszítsék.

3. Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! (Jn
2,13–25)
János evangélista első 12 fejezetét a jelek könyvének is
szokás nevezni. A szent szerző már evangéliumának elején,
közvetlenül a kánai menyegző után, tudatos teológiai
célzattal írja le a templomtisztítás történetét, amelyben Jézus
„szent haraggal” űzi ki a kufárokat. Prófétai tettével jelezni
akarja, hogy benne, általa új élet, új templom, új kultusz
veszi kezdetét. Az Újszövetségben a feltámadt Jézus az új
templom: ő gyűjti egybe a híveket, benne valósul meg Isten
igaz imádása, benne minden nép fia testvér, és Isten jelenléte
nem kötődik Jeruzsálemhez.
Nagy Heródes Kr. e. 20–19-ben kezdte újjáépíteni a
jeruzsálemi templomot. Jézus idejében ez a templom 46 éves
volt. A külső, ún. pogányok udvarában a kereskedők
különféle állatokat kínáltak eladásra, amelyeket a hívők az
áldozatok bemutatására szántak. Különösen a húsvéti
ünnepek alkalmával volt nagy a kínálat. Josephus Flavius
szerint ilyenkor mintegy 15 ezer bárányt áldoztak fel. A
zarándokok messziről jöttek, természetes volt, hogy itt
helyben, az árusoknál szerzik be a bárányt. Mivel a templomi
díjakhoz akkoriban csak tiruszi sékelt lehetett felhasználni –
hiszen a római pénzen a császár képe volt –, pénzváltók is
kellettek... Az evangélista kendőzés nélkül, szemtanúként írja
le, hogy Jézus dühbe gurult, felháborodott az egész zsidó
áldozati rendszer láttán, ami Atyja házát, a templomot
vásárcsarnokká tette. A templom szent, hisz Isten
„lakóhelye”, ezért nem fér össze méltóságával a vásári zsivaj.
Ő nem tűri a nyerészkedő kalmárszellemet.
Jézus jelzi, hogy személyével befejeződött az Ószövetség,
többé nincs helye a templomi kereskedelemnek. Az ő
személye túlszárnyal minden áldozatot. Mostantól nem kell
áldozati állatokkal megvesztegetni Istent, ő maga az
összekötő kapocs, a feláldozott húsvéti bárány.

Ha ma Urunk Jézus körbenézne templomaink,
kegyhelyeink környékén, bizonyára nemcsak a múzeummá
vált, turistazsivajtól hangos templomaink miatt lenne
felháborodva, hanem azért is, amiért nem egyszer
templomainkat és környéküket giccsek, értéktelen tárgyak,
haszontalan bóvlik árasztják el, amelyek árusításából
ráadásul még jól is élnek némelyek. Jeruzsálemben a
templomok óvárosa ma is egy nagy bazár.
Vigyázzunk templomaink szentségére! Emésszen minket
is az Úr házáért való buzgalom. Ne tűrjük el a kereskedő,
üzleti szellemet, amikor szent dolgokról, hitünkről, a
szentségekről, Isten titkairól van szó. Lelkünk templomát
mindig tartsuk tisztán. Ne próbáljuk Istent lekenyerezni, vagy
a hitet pénzre váltani. Templomjárásaink legyenek a
feltámadt Krisztussal való találkozás alkalmai. Hisz miatta
szent a templom. Ő trónol ott a tabernákulumban a testté lett
kenyér színe alatt. Benne Isten lakik köztünk. Miatta van
csend, fegyelem az Úr házában, és nem csak liturgia közben.
Mi, keresztények, a feltámadt Krisztus testét és vérét esszük
és isszuk, köréje épül fel egész istentiszteletünk. A
szentségek, az isteni kegyelem jelei és megvalósítói,
halálából és feltámadásából forrásoznak. Ezért nem
igazíthatjuk semmiképpen a modern piaci világ igényeihez,
hiszen akkor csúfot űznénk Isten szentségéből.

Éjjeli beszélgetések
Nagyböjt 4. vasárnapja
1. Aki megmenekült a kardtól, Bábelbe került
fogságba.
(2Krón 36,14–16.19–23)
Szedekiás (Cidkija) Júda utolsó királya volt (Kr. e. 598–
587). Nem hallgatott Jeremiás prófétára és bekövetkezett az

ország pusztulása, a 70 éves babiloni fogság. A büntetést
tehát Izrael megérdemelte. Csak a fogság alatt döbbent rá a
nép, hogy van szabadulás, ha visszatér az atyák Istenéhez.

2. Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét
irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket,
bűneinkben halottakat… (Ef 2,4–10)
A bűnből, a lelki halálból csak kegyelme eszközeivel, a
szentségekkel, jelesül a szentgyónás által tudunk új életre
támadni.

3. Jézus és Nikodémus (Jn 3,4–21)
Nikodémust, a tekintélyes farizeust jól ismerték
Jeruzsálemben. Csak Szent János számol be róla, annak
kapcsán, hogy többször is felkereste Jézust éjnek idején,
amikor Jézus Júdeában, valószínűleg az Olajfák hegyén
tartózkodott. Az evangélista teológiai célzattal ír részletesen
a kettejük éjszakai beszélgetéséről, hiszen a nagytanács
(szanhedrin) tagja csodálja Jézust, és Isten küldöttjét látja
benne. A nagypénteki kirakatperben is megvédi, és a
temetéséről is saját vagyonából gondoskodik. Kérdései az
akkori vallásos embert és a mait is foglalkoztatják: hogyan
juthatunk abba a vallási rendbe, amelyet Jézus képvisel?
Egyénileg hogyan juthatunk Isten országába? Még Luther
Mártont is ez foglalkoztatta a hitújítás kezdetén… Hogy
válok én megigazulttá Isten előtt?
Az izraeliták főembere a mai olvasóban is rokonszenvet
ébreszt. Olyan egyéniség, aki keresi az igazságot. És jó
helyen keresi. Mer lépni, kezdeményez, vállalja az igazság
kockázatát. Kész szembesülni az újjal, a meglepetésekkel.
Érdekli őt Isten országának titka, keresi a dolgok értelmét,
nem hagyja a maguk mentére. Úgy is mondhatnók, a lelki
nagykorúságra törekvő hívő mintaképe. Személyes
kapcsolatba akar lépni Jézussal. Nem elégíti ki addigi tudása,
rajongó vágyakozása, áldozatot is hoz azért, hogy Istennel

személyes kapcsolatba kerüljön. Eleinte ugyan még titokban,
de utána már nyíltan is vállalja Jézushoz, az Isten Fiához való
tartozását és elkötelezettségét.
Jézus a Nikodémussal való párbeszédben két dolgot tisztáz:
először azt, hogy aki be akar lépni Isten országába, annak újjá
kell születnie: Bizony mondom neked, aki nem vízből és
lélekből születik, az nem megy be Isten országába. Mintha a
jánosi előszó (prológus) szavai visszhangoznának: akik nem a
test és a vér vágyából, és nem is a férfi akaratából, hanem
Istenből születnek… Másodszor, Jézus az újjászületés
feltételét is tisztázza. Ez nem más, mint a benne (Jézusban)
való hit: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát
adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Ez a Szentírás egyik kulcsmondata.
A nagyböjti bűnbánati gyakorlatok sekélyessé válnak, a
felszínen maradnak, ha nincs mögöttük megtérési,
újjászületési szándék (metanoia). Jézus nem folytonos
reinkarnációról beszél, amit a keleti vallásokban látunk,
hanem a Szentlélek munkájáról. Isten erejéből és
kegyelméből leszünk új emberekké. Ő Atyja iránti
engedelmességével, halálával és feltámadásával megtörte a
bűn hatalmát. Ha hittel Jézusba kapaszkodunk, a bűn
rabságából is kiszabadulhatunk.
Már a Jézus név is azt jelenti: Isten megszabadít. Nincs
üdvösségünk senki másban. Az üdvösségnek nincs
alternatívája. Más út nem létezik, csak Jézus Krisztus.
Ahogyan a megijedt és rémült izraeliták a póznára tett
rézkígyóra tekintettek és megmenekültek a halálos kórtól,
úgy lesz üdvössége a hívő embernek is Krisztus megváltó
keresztje. Az ártalmas kígyót az ártatlan Bárány teszi
ártalmatlanná. Isten irántunk való szeretetének ez az
aranyfedezete. Hitbeli állásfoglalásunk, ha nem látszik meg
életünk alapdöntésein, stílusán, magunk ítéltünk magunk
felett, magunkat zártuk ki az üdvösségből. Túl nagy a tét
ahhoz, hogy félvállról vegyük vagy bagatellizáljuk örök

üdvösségünket. Isten emberré lett értünk, még Fiát is
odaadta, annyira szeretett.
Nagyböjti utunkon ez az örömhír: ennyire szeret engem az
Isten. Ennyire értékes vagyok az ő szemében. Az ő irgalma
felemel, talpra állít, tisztába tesz, újjászül engem.

Életadó halál
Nagyböjt 5. (fekete) vasárnapja
1. Új szövetséget kötök Izrael házával… (Jer
31,31–34)
A próféta Izrael helyreállításáról, a messiási időről
jövendöl, amely abban is különbözik a régitől, hogy Isten az
emberek szívébe írja törvényét. Ezt a szívünkbe írt
szövetséget nekünk sem szabadna soha megszegnünk.
Keresztségünk óta, kegyelme révén bennünk is ez az új
szövetség munkálkodik. Eszerint élni – ez a krisztushívő
küldetése.

2. Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje
szerint… (Zsid 5,7–9)
A Zsidókhoz írt levél szerzője valószínűleg Szent Pál
tanítványi köréből került ki. Írásának fő témája Krisztus örök
papsága. Melkizedekről a Teremtés könyvében találunk
utalást. Nem tudunk semmit származásáról, életkoráról,
haláláról. Még Ábrahám is elismeri papi méltóságának
fölényét. Ez a titokzatosság és időtlenség teszi Krisztus
előképévé.

3. Uram, látni szeretnénk Jézust… (Jn 12,20–33)
Ahogyan egyre beljebb kerülünk a nagyböjtbe, úgy
feszegetjük egyre behatóbban élet és halál misztériumait.
Elmélkedésünket János evangéliumának 12. fejezetével
folytatjuk, ahol az Üdvözítő a betániai vacsora után megrázó

mélységű vallomást tesz tanítványainak: elérkezett az óra… ha
a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad,
de ha elhal, sok termést hoz… Mit kezdjünk ezzel a
kijelentéssel? A megváltás szédületes titkáról csak dadogni
képes az emberi elme.
A természeti vallásokban ugyan ismerős a halál és az élet
ellentmondásos kölcsönhatása, egymást feltételező vagy épp
kioltó viszonya, mégsem tudunk napirendre térni fölötte. Már
Arisztotelész így fogalmazott: az egyiknek a halála a
másiknak a születése... Nem örök körforgásról van itt szó –
mint ahogyan sokan a húsvétot is szeretnék egyfajta
termékenységi ünneppé silányítani –, hanem Jézus Krisztus
megváltói haláláról, és annak egyetemes jellegéről. Az ő
halála odaadott, áldozattá lett halál. Ez ellen az értelmezés
ellen még az Ószövetség is hevesen tiltakozott. Azonban a
János-evangélium – a többiekhez viszonyítva sokkal
érettebben és egyértelműbben – nyilvánvalóvá teszi, hogy
Jézus tudta, mi vár rá.
Nagyböjt 5. vasárnapján, a szenvedés vasárnapján
egyházunk ezt az önmarcangoló, tépelődő jézusi lelkiállapotot
tárja elénk János evangéliumából. Hogy hitünk húsvéti titkát
már a húsvéti események leírása előtt fellebbentse, az
evangélista vadonatúj szemléletet hoz a szenvedéstörténetbe, és
ezt igazából Urunk vívódásán keresztül érthetjük meg. Jézus
nem kénytelen meghalni, kereszthalálát tudatosan, önként,
önfeláldozó lelkülettel vállalta. Nem elmenekült az Atya akarata
elől, hanem azonosult vele. Még megrendültsége is erről
tanúskodik: Mit is mondjak. Atyám, szabadíts meg ettől az
órától? Hiszen éppen ezért az óráért jöttem!…
Minden porcikánk fél a haláltól. Pláne az önfeláldozástól.
Nehezünkre esik vele farkasszemet nézni, és még inkább
elejébe menni. Fogva tartanak tárgyak, dolgok, életkor,
ragaszkodásaink, egyszerűen kitoljuk a halállal foglakozás
idejét későbbre. Annyira belénk ivódik a földi élet „kézzel
fogható” tapasztalata, hogy azt nem akarjuk feladni a

látatlanért. Miközben mégis folyton meghalunk egy kicsit: a
gyermekkornak, az emlékeknek, a múltnak, a szabad vagy
kényszerű választásaink eredményeképpen sokféle más
lehetőségnek, élménynek. A házastársak egymás szeretetéért,
szülők a gyermekekért. A lélekgyógyászok erre azt
mondanák: az elengedés művészete…
Jézus megváltói halálával megtörte a halál, a sötétség, a
sátán uralmát. Kihúzta a méregfogát. A paradicsomi átok
megszűnt. Az Atya megdicsőült: Most vettetik ki a világ
fejedelme…
Ehhez kellett a búzaszem áldozata. Jézus nem volt naiv,
nem tévedett. Bűneinkért elégtételt adó, helyettesítő halála
titkát Szent Pál így világítja meg: Ha egy meghalt
mindenkiért, akkor mindenki meghalt… (2Kor 5, 14), hogy
ne magunknak éljünk, hanem másokért, az ő dicsőségére.
A búzaszem halálát mi sem spórolhatjuk ki életünkből.
Mernünk kell szeretetből áldozattá válni már itt és most.
Apránként, egyre inkább meghalni, hogy ebből a halálból
élet fakadjon. Szenvedéseink és tudatosan vállalt halálunk
sem véletlen, nem a sors nagykönyvében volt megírva,
hanem a búzaszem sorsa, mely az Üdvözítő kereszthalálában
lett éltető halál, hogy megszülessék az örök élet.

A bevonuló Krisztus
Virágvasárnap
1. Harmadik ének az Úr szenvedő szolgájáról (Iz
50,4–7)
A Másod-Izajás könyvében szereplő éneket a kereszténység
kezdettől fogva Jézus Krisztusra vonatkoztatta. Mintha a
Getszemáni-kertben haláltusáját vívó Jézus fájdalma
hallatszana ki belőle. Urunk a rászakadó szenvedést megadóan
fogadja az Atya kezéből. Találóan fogalmaz Jelenits István
piarista: „nem mintha beteges módon örömét lelné abban,

hogy ütik, szakállát tépik, leköpdösik. Úgy adja át magát
gyalázóinak, mint aki meg van győződve arról, hogy ami
történik vele: Isten akarata. Ezért marad a köpések szennyét
törölgetve, az ütések közt is az, aki volt: Isten szavának
meghallgatója és közvetítője.” Hisz ő maga az Ige.

2. Kiüresítette magát (…) engedelmes lett
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig… (Fil 2,6–11)
A Filippiekhez írt levél himnusza a keresztény teológia
nyitja és magyarázata. Önmagában is felér egy hitvallással.
Jézus Krisztus alázata és engedelmessége keresztény
magatartásunk állandó mércéje.

3. Jézus Krisztus szenvedése Szent Márk szerint
(Mk 14,1–15,47)
Mi is énekkel és szentelt barkákat lengetve, körmenettel
köszöntjük Urunkat, Krisztust, akárcsak hajdanán a
jeruzsálemiek. Ma mi vagyunk a Messiást egykor pálmával
fogadó sereg, a bevonuló Krisztus társai, akik a pálmák
vasárnapján feldíszítjük a vőlegény nászházát, hogy méltó
hajlékban lakhasson.
Mielőtt belemélyednénk Jézus nagyheti szenvedésébe,
amelyet a liturgia már előrevetít, érdemes figyelni a tömeg,
az emberek viselkedésére is. Szinte már egyházi közhelynek
számít, hogy a virágvasárnapi hozsannázók nagypénteki
feszítsd meg-et kiáltókká válnak… Vajon ez pusztán téves
általánosítás? Az események egyoldalú leegyszerűsítése?
Vagy
ennél
bonyolultabb
emberi
jelenségről,
megmagyarázható, érthető lélektani folyamatokról van szó?
Jézus elfogadta az ünneplő tömeg dicsőítését, miközben
nem akart a rajongók bálványa lenni. Nem igyekezett a sokak
által elvárt délibábos politikai Messiás-képnek megfelelni. De
most ünnepeltként vonul be Jeruzsálembe. Osztozik az
egyszerű, tiszta lelkű emberek örömében, amúgy is joggal
vívta ki csodálatukat és tiszteletüket. Az igaz vallásosságot

érzi meg gesztusaikban és ünneplésükben. Szamárcsikó hátán
vonul be, mintegy beszédesen tudtul adva nekik, hogy nem az
erőszak az ő kenyere. Elfogadja az ünneplést, a jogos
elismerést és dicsőséget, amelyet feltámadása után a benne
hívők is méltán adnak meg neki.
De vajon ki tudunk-e tartani Krisztus mellett a
szenvedésben? Politikusok és a közvélemény előtt nagy
nimbusznak örvendő emberek mily hamar elveszítik
kegyeinket és elfelejtjük őket. Talán Isten is csak addig jó,
amíg segít nekünk, rajtunk? Mennyire hajszálon múlik a siker,
az elismertség. Mennyire vigyáznunk kell, hogy jól szeressünk
és ne legyünk ripacsok… A szenvedő Krisztus erkölcsi
mércéje leginkább nagyhéten, a passió elmélkedése közben
vizsgáztat le minden keresztényt. Szembesít mindnyájunkat
szalmaláng-lelkesedésünkkel, törékeny hitünkkel, izgága
hűségünkkel, kiállhatatlan, csapongó elkötelezettségünkkel, be
nem tartott ígéreteinkkel, szégyellni való önbecsapásainkkal.
Nemcsak a tömeg befolyásolhatóságáról van szó, nem
pusztán arról, hogy az ember a tömegben könnyen
arctalanná, önkontrollját elveszítő állattá vadulhat, hanem
sokkal inkább arról, mennyire vagyunk következetesek,
mennyire teherbíró a hűségünk, kiállunk-e a végsőkig a
minket szerető Isten mellett?
Akkor léptünk előrébb a lelki érettség útján, amikor nemcsak
a túlélésért leszünk képesek hajtani. Amikor erkölcsi
döntéseinkben nem a félelem, a pénz, az érdekek, a különféle
kényszerek hatalma diktál, hanem a Krisztus iránti szeretet. Péter
és Júdás példája egyaránt kijózaníthat. Egyházunk minden évben
mint egy szent drámát, lepörgeti előttünk a misztériumot. Szent
színjáték zajlik nemcsak a templomban, hanem életünkben is.
Mi magunk vagyunk a szereplők: hozsannázó tömeg,
félénk tanítványok, erősködő péterek, konjunktúra-lovag
júdások… Krisztus maga sodor bele szenvedésének
döbbenetes titkába, hisz lelkünk szentélyébe is be akar
vonulni. Az ő útja a megváltáshoz vezet. Az ő tekintete

feloldoz. Feltéve ha a hajnali kakasszóra tekintetünk
találkozik az övével, és könnyekre fakadunk. A bánat
könnyeire.

Sírkő és leplek
Húsvétvasárnap
1. Péter beszéde Kornéliusz házában (ApCsel
10,34a 37–43)
Pünkösd után az első pápa szembesül Isten meghívásának
nagylelkű egyetemességével, az újszövetség tágasságával.
Jézus Krisztus mindenkit megváltott. A hit által mindenkinek
helye van Isten országában.

2. Keressétek, ami odafönt van… (Kol 3,1–4)
A keresztény égre néző ember, miközben két lábbal a
földön járva észreveszi a föltámadás jeleit. Keresztelésétől
lelkében hordozza a mennyei élet csíráját. Ez ad okot
derűlátó életszemléletére. Értékskáláján a lelkiek és Isten
törvényeinek szempontjai mindig elsőbbséget élveznek.

3. Mária Magdolna… észrevette, hogy a követ
elmozdították a sírtól. (Jn 20,1–9)
A szentírástudósok is meg vannak arról győződve, hogy
az evangéliumi feltámadás-események leírásában szemtanúk
visszaemlékezéséről, tapasztalatáról van szó. A sírt elzáró kő
elmozdításához legalább négy megtermett férfi kellett volna.
A tolvajok nem hagyták volna ott a lepleket. Vagy legalábbis
nem összehajtogatva. Egyáltalán kinek állt volna
érdekében?… A főtanácsnak Jézus élve kellett, s mert „nem
bírtak vele”, kimondatták rá a halálos ítéletet – koholt
vádakkal –, miután pedig a kereszten meghalt, a dolgot
elintézettnek vélték. A katonák is jó pénzt kaptak a
sírőrzésért.

A hét első napján felgyorsulnak az események. Mária
Magdolnát a szeretet hajtja a sírhoz. Holtában is gondját viselné
Mesterének. A legnagyobb akadály azonban elhárult: valaki
elmozdította a követ. Döbbenete és meglepetése mégsem hozza
annyira zavarba, hogy ne tudná, ilyenkor mit kell tennie. Már
nem balzsamozni akar, hanem női ráérzéssel azonnal az
apostolokhoz siet, hogy megossza, továbbadja a hírt. Péter és
János pedig nem asszonyi szóbeszédnek veszik a tényt, hanem a
sírhoz futnak. Rablásnak nyoma sincs. Az üres sír, a gyolcsleplek
láttán megszületik bennük a hit: Jézus valóban az, akinek mondta
magát. Isten Fia, aki legyőzte a halált!
Képesek vagyunk-e olvasni a jelekből?
Azóta nemzedékek adják tovább egymásnak a feltámadás
jó hírét, és a pünkösdi Lélek-áradástól kezdve minden
eukarisztia erről szól. Ettől ünnep a vasárnap. Krisztus él,
velünk van. A megszületett egyháznak is ez a legfontosabb
feladata: hirdetni minden lehetséges kommunikációs
csatornán keresztül: Krisztus titka életünk kiteljesedése.
Találkozni a feltámadottal bárkinek lehetséges: az
apostolok közösségében, az istentisztelet drámájában, az
imádság vagy a felebaráti szeretet ölelésében. De talán akkor
válik igazán személyes tapasztalattá bennünk, ha levetkőztük
önhittségünket és hitetlenségünket, amikor már nem
menekülünk tévhitekbe és illúziókba, amikor tékozló
fiúkként megjártuk a szenvedés és bűnök poklát, vagy egy
súlyos betegség a halál kapujában kijózanított, és
megtapasztaltuk végső szegénységünket. Amikor semmink
nem maradt, csak a feltámadt Jézusba kapaszkodó hitünk,
reményünk és szeretetünk.
Az sem véletlen, hogy Krisztus Urunk a tavasz megújuló,
kirobbanó
élet-lüktetését
választotta
feltámadása
„időpontjának”. Isten titokzatos terveiben ez is üzenet!
Számunkra az igazi tavasz Krisztus feltámadása. A természet
újraéledése, a rügyek kipattanása, a kiscsibe tojástörő életereje,
a réten ugrándozó bárány, a szapora tapsifüles kedves

szimbóluma is a gondviselés csodálatos „dramaturgiájához”
tartoznak. Mégiscsak halvány jelek ahhoz képest, amit Isten ad
nekünk a feltámadt Jézusban. Húsvét újdonságához és mindig
időszerű üzenetéhez viszonyítva eltörpül a hírcsatornák
helyszíni riportjainak szenzációja, lám minden csoda három
napig tart, minden hírügynökség óránként cseréli a friss híreket.
Krisztus feltámadása ezzel szemben örökérvényű és
elévülhetetlen. Örök sorsunkat, életünk igazi értelmét, minden
sorskérdés valódi nyitját tárja elénk.
Ehhez viszont el kell végeznünk a „gyászmunkát” mint
Mária Magdolna, figyelni a jelekre, mint Péter és János. A
szívünkkel kell gondolkoznunk, hogy túlélhessük halálunkat.
Húsvét viszonylagossá teszi a földi árnyékvilágot. Ablakán
átszűrődik az örökkévalóság fénye, katarzissá szépül a
szenvedés, megtörik a halál uralma. Hiába ölték meg a
bárányt, a Lélekkel nem lehet bírni. A szeretet örök és
megölhetetlen.

Gyógyító sebek
Húsvét 2. vasárnapja
1. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt.
(ApCsel 4,32–35)
A jeruzsálemi egyház példája olyan, mint az ifjú házasok
mézeshetei. Állandó viszonyítási pontja a hit és a szeretet
tüzének. Elkötelezettségük konkrét tettekben nyilvánult meg.
Ez minden későbbi nemzedéknek eligazításul szolgálhat.

2. És ez a győzelem – győzelem a világ felett – a mi
hitünk. (1Jn 5,1–6)
Aki a hit szemével szemléli és éli életét, valójában már
győzött az elvilágiasodott életszemlélet felett. Hitünk oka és
megalapozója a feltámadt Krisztus.

3. Nyújtsd ki a kezedet… (Jn 20,19–31)
Szent János leírása szerint a húsvétot követő nyolcadik
napon Jézus újra „eljön”. A megszeppent várakozók
gyülekezetében, zárt ajtók mögött egyszercsak megjelenik, és
megmutatja sebhelyes kezeit és oldalát. Leheletével a
Szentlelket árasztja rájuk, békét hoz, és apostolaira bízza a
bűnbánat szentségét. E szokatlan feltárulkozással korántsem
akar semmit bizonygatni, inkább hitet ébreszt. Tamásban is.
Aki ki tudja miért, nem volt jelen az első húsvéti találkán.
Tamás a különutas. A maga módján hívő, durcás
keresztény iskolapéldája lemarad a találkozásról, és most saját,
testre szabott bizonyítékra tart igényt. Igaz, mai ésszel
mentegethetnénk: ő a karakteres, aki nem hisz el mindent oly
könnyen. Nem ad a kósza hírekre és pletykákra.
Ajánlatos kételkedni, ha van bennünk alázat. Helyénvaló
feltételezni, hogy megismerésünk állandó javításra szorul.
Aki fejlődni akar, állandóan frissíti tudását. De kételyünk
lehet önbecsapó is: ha a megismert igazság ellen tusakodunk,
ha különbejáratú csodát várunk, ha igazunkat igazságként
kisajátítjuk, s ettől nem tágítunk. Amikor félresöpörjük
mások tanúságtételét, megátalkodunk a gyanakvások, az
előítéletek és az általunk kialakított skatulyák börtönében.
A hit viszont bizalmon alapszik. A bizalmat a szeretet
élteti. Jézus nem zárkózik el Tamás kérése elől, de nem is
csinál rendszert belőle. Egy kicsit lepirítja „tamáskodó”
tanítványát, de a többieket is neveli. Hagyja, hogy Tamás
megérintse sebeit, hiszen azok gyógyító sebek, a megváltás
örömhírét hordozzák. Nem kellene félnünk a sebek, a vér
látványától, s akkor több hittapasztalatban lenne részünk.
Jézus sebei azonosságát igazolják. A folytonosságot, hogy
ugyanaz a Megváltó van köztünk, megdicsőülve, mentesen
az anyag törvényeitől, mint aki a kereszten értünk vérét,
életét adta.
A feltámadott nem lett újra a Föld polgára. Övéi között él
tovább a Szentlélek által. Jelenlétét itt a földön, az általa szent

leheletével létrehozott közösségben „tapogathatjuk ki”. Legyen
helyén az eszünk és higgyünk a saját szemünknek, hisz
egyházában mindenkit boldognak mond, akik vele nem
érintkezhettek úgy, mint Tamás és társai. Jézus nem tesz
különbséget azok között, akik vele együtt ettek és ittak, és azok
között, akik tanítványai szavára hinni fognak benne. Kegyelme
mindenkit képesít, hogy hite olyan szilárd alapokon álljon, mint
azoké, akik fizikailag is látták őt.
A mi hitünk sem kevésbé értékes, mint a Tamásé. Sőt.
Tulajdonképpen minden földi hitet mások tanúbizonyságán
keresztül kaptunk. Ugyanígy van a természetfelettivel is.
Emberi ész képtelen lett volna ilyet még kigondolni is, mint
amit Jézus feltámadása jelent: adva van a bizonyosság, hogy
életünk igazi értelme a feltámadás és örök élet! Nem
enyészünk el a halállal. Jézus feltámadása a miénknek is
záloga.
„Ugye, összerezzennénk, ha hallanánk hangját: Békesség
nektek! Mert a béke vágya erős azokban is, akik a
feltámadással mit sem tudnak kezdeni. Azokban is erős, akik
a napokban kellemes ünnepeket kívántak egymásnak és
nekünk. Egyáltalán nem kellemes ez a feltámadás! Felrúgja
egész kispolgári világunkat, szokásainkat, búfelejtő
ivászatainkat. Aki viszont közel engedi magához Jézust, azt ő
is egészen közel engedi magához, mint Tamást. Érinthető,
tapintható valóssággá válik” – írja keserédes humorral Kiss
Ulrich jezsuita.
Amikor sebeket és halált látunk, hívjuk a feltámadottat,
aki bennünket is vár a nyitott templomajtón belül. A
közösségben, ahonnan Tamás is hitét kapta. Ne hagyjuk,
hogy a kényelem, a félelem legyőzzön, otthon tartson, hanem
legyünk mások apostolai, és kiáltsuk világgá: feltámadt,
alleluja!

Rémület és öröm

Húsvét 3. vasárnapja
1. Az élet szerzőjét megöltétek, de Isten
feltámasztotta őt a halálból. (Ap Csel 3,13–15.17–19)
Szent Péter, miután a jeruzsálemi templom Ékeskapujánál meggyógyítja a bénán született koldust, beszédet
intéz az összegyűltekhez. A Lélektől átjárva meggyőző és
megindító szavakkal áll ki a feltámadt Jézusba vetett hite
mellett, s ezzel már el is indítja az egyház misszióját.

2. Van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az
igaz… (1Jn2,1–5a)
A szeretett tanítvány levele tulajdonképpen teológiai
szózat Isten szeretetéről. Arra biztat, hogy ne vétkezzünk,
mert ha szeretjük Istent, akkor megtartjuk parancsait.
Krisztus megváltása megóv attól, hogy a bűntudat
kétségbeesésbe sodorjon bárkit is.

3. Örömükben még mindig nem hittek, és csak
csodálkoztak…
(Lk 24,35–48)
Lukács evangéliuma három jelenetben foglalja össze
Jézus feltámadásának eseményeit. Az asszonyokról ír, majd
az emmauszi tanítványokról, aztán a harmadikban – amely a
mai evangéliumi szakaszunk – a meglepett tizenegyről,
akiknek a feltámadt Jézus a zárt ajtók mögött megjelenik. Az
apostolok
még
fel
sem
ocsúdnak
társaik
élménybeszámolójából, még össze sem rakják a látottak és
hallottak mozaikkockáit, Jézus egyszerre csak „ott terem”
közöttük és rájuk köszön: Békesség nektek!
Több ez a mondat, mint egyszerű köszönés. Nemcsak egy
szokványos jó napot héber megfelelője. Nem udvariassági
formula vagy köszöntés, hanem a teremtés rendjéből fakadó
béke és teljesség. Az, amit az arám szó (sálám, shalom) is

jelöl. A lét teljessége, Isten uralma: nem tűzszünet, nem
fegyvernyugvás. Sokkal inkább egészség, igazságosság,
áldás. Jézus békéje a ránk lehelt Szentlélek birtokában eget
és földet békít ki, és szívünkben is megszülethet, ha
ajándékként befogadjuk.
Az apostolok rémületükben és örömükben nem is hiszik,
amit látnak és hallanak. Mintha az öröm is útját állná a
hitnek. Ezért Jézus szemük láttára eszik néhány falatot, majd
beszélni kezd hozzájuk. Emlékezteti őket, hogy mindennek
így kellett történnie. A történelem eseményei, a próféták
jövendölései szerves részei a megváltás isteni művének.
A feltámadt Jézus nem az apostolok érzelmeire, inkább
érzékeire akar hatni. Lehetővé teszi, hogy érzékeikkel
(tapintás, látás) és értelmükkel is meggyőződjenek a
feltámadásról. Ő ugyanaz a Jézus, akit keresztre feszítettek és
meghalt. Nem szellem, nem különleges látomásban vagy
érzéki csalódásban van részük, szenvedése és halála nem
látszólagos. Az étkezéssel jelzi, hogy nem kísértet,
megdicsőült embersége valóságos.
Az ókori görögöknek, egyiptomiaknak, de még a
rómaiaknak is több, sokszínű, túlvilági léttel kapcsolatos
mítoszuk alakult ki. A zsidók korai hite szerint pedig a
halottak a Seolban, az alvilágban alszanak. Nem szabad őket
bolygatni, felkölteni, szellemeiket bűbájos fortéllyal
megidézni… Jézus feltámadása viszont gyökeresen új
„helyzetet” teremt. A keresztre feszített és föltámadt
Üdvözítő egyszer s mindenkorra „átvérzi és átragyogja a
történelem szövetét” (Kuklay Antal). Mindezt pedig a
szemtanúk mondták el az utókornak, mint hittapasztalatot.
Maga Jézus tette tanúkká apostolait.
Kezdve azzal, hogy megmagyarázta nekik az írásokat.
Elszállt a félelmük, a Szentlélek által az Írásból reményt,
bizalmat, bátorságot kaptak. Tanúivá lettek valami egyszeri
és megismételhetetlen, valami egyedülálló és végtelenül
fontos eseménynek. Amit ők megtudtak, tudnia kell minden

embernek az egész világon. Jézustól is erre kaptak parancsot,
de amúgy is képtelenek lettek volna erről hallgatni… Tőlük
terjedt el a hír az akkori világban és jutott el hozzánk is.
A Szentlélek, a vigasztaló pedig minden kor
keresztényével megértette az Írások jelentését, ahogyan a
templom színes ablakait is csak az átszűrődő fény
segítségével értjük, látjuk, élvezzük és csodáljuk. Ha
belépünk az Írások isteni világába, a Lélek világossága
felragyogtatja a húsvéti csoda jelentését is.
Feltámadásban hinni annyi, mint hinni, hogy: az írások, a
történelem és a hit Krisztusa ugyanaz! A tanítványok
megértették az első bibliaórát. Vallomásaik, az asszonyok, a
több mint 500 testvér egybehangzó tanúságtétele minden
kétséget kizáróan igazolja értelmünknek is azt, amit Urunk
Jézus tanított és megtett: Isten a megváltással, a húsvéti
„közkegyelmével”, a gyónás „rehabilitációjával” győzött a
bűn, a sátán fölött. Meghozta nekünk az örök élet
üdvösségét.
Lehetnek szemünknek optikai csalódásai, fülünkkel
hallucinálhatunk, filmek ravasz trükkjei becsaphatnak,
elcsavarhatja a fejünket a bulvármédia, de a mindenható és
szerető Úr Jézus ajándéka abszolút biztos. Gyermekeink
vagy a következő nemzedék számára mi is a feltámadás
tanúivá válhatunk. Nincs okunk a félelemre. Fölösleges a
felmelegedéssel, kihalással, atomháborúval ijesztgetnie vagy
az üres síron borongania bárkinek: Megváltónk feltámadt és
él!

Pásztor vagy menedzser?

Húsvét 4. vasárnapja
1. Hát tudjátok meg mindannyian, hogy annak a
názáreti Jézus Krisztusnak nevében, és akit Isten
feltámasztott
a
halálból…
(ApCsel 4,8–12)
Péternek és társainak az volt a „bűnük”, hogy a
templomban tanítottak. Ezért állnak a főtanács előtt. Jézusról
beszéltek, akinek a nevében meggyógyították a sánta koldust,
és lelkének erejével bátran hirdették az örömhírt. Péter
apostol nyíltan kifejezi, hogy senki másban nem lehet
üdvözülni, csak Jézus Krisztusban. Nyílt beszéde egyúttal a
zsidóság vezetőinek „tetemre hívása” is, amit nem szabad a
mai értelemben vett kollektív bűnösség elvével azonosítani.
Az apostolok igehirdetése tanúságtétel személyes
tapasztalatukról és Krisztus istenségéről.

2. Isten gyermekeinek hívnak minket, s azok is
vagyunk…
(1Jn 3,1–2)
Krisztus megváltása visszaszerezte az istengyermekséget
minden hívőnek. Általa egymás testvérei és az Atya
gyermekei lettünk. Leginkább ez bizonyítja Isten szeretetét.
Az istengyermekség kezdetét éljük a földön, az igazi
beteljesedést az örök boldogságban tapasztaljuk meg.

3. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja
juhaiért...
(Jn 10,11–18)
A jó pásztorról szóló példabeszéd harmadik részét
olvassuk ma. Ez a legegyértelműbb utalás megváltói művére,
és egyúttal a hasonlat magyarázata is. Nem minden pásztor
jó, nem mindegyik törődik a nyájjal, nem mind terelgeti
önzetlenül a juhokat. De Jézus a jó pásztor.

Mik a jó pásztor ismertetőjegyei? Talán ma, a
vezetőtanácsok, team-ek, kuratóriumok világában idejétmúlt
már a kérdés felvetése is. Korunk embere nem szereti, ha
birkának nézik. Nyájszellem, nyájas olvasó, atyáskodás,
túladagolt anyai szeretet, már csak a diktatúrák rossz emléke
miatt sem cseng jól fülünknek. Bár meg kell adni, nemcsak
digitális bennszülött fiataljaink, mi magunk is keressük a
hiteles mestereket, példaképeket, akikre felnézhetünk,
akiknek szava eligazít, akik „bevállalósak”, teherbíróbbak, és
kitapossák előttünk az utat. Menedzser-képző tanfolyamokon
sok szó esik ugyan a kreatív kezdeményezőkészségről,
kapcsolatteremtő, feladat leosztó, tárgyaló meg egyéb
nélkülözhetetlen vezetői jellemvonásokról, de még egy
apróhirdetés sem toborzott olyan cégvezetőt, akinek életét
kellene adnia a rábízottakért. Akik az ő barátai, testvérei.
Nem alkalmazottak, nem cselédek, nem szolgák, nem
egyszerű munkások vagy beosztottak, hanem családtagok…
Egy dél-francia község néhány éve pályázatot hirdetett a
községi legelő pásztori állására, és mindenki nagy
meglepetésére százával jelentkeztek a jelöltek, csak épp nem
feleltek meg. Volt köztük egyetemi tanár, operaénekes és
katonatiszt, de persze az állatokhoz nem értettek, és az
állatorvos meg túlkvalifikáltnak tűnt. Mindnyájuknak
romantikus elképzelései voltak, vagy „dropout”-ok, akik a
civilizáció elől menekültek volna, vagy munkanélküliek, akik
kétségbeesésükben mindenhova jelentkeztek: hátha...
Az önkormányzat úgy vélhette, ezek mind „béresek”, és
akik nem a bérért, hanem önmaguk „kiteljesítése” végett
vállalták volna a feladatot, talán még a pénzért vállalkozónál
is alkalmatlanabbak! A második fordulóban aztán
jelentkezett az igazi, a tapasztalt pásztor. A korabeli
újságcikket nem őriztem meg, és így valójában nem tudom
elmondani, mi is állhatott az újabb hirdetésben. Az aligha,
hogy életét kelljen adnia a juhokért! – írja Kiss Ulrich.

Jézus korában megvetett volt a pásztori foglalkozás.
Péternek mégis azt mondja: legeltesd juhaimat! Innen veszi a
pap a bátorságot, hogy magát lelkipásztornak nevezze. A mai
evangélium elsősorban őt szembesíti az eszménnyel. Jó
pásztor vasárnapján minden papnak, lelkésznek a jó pásztor
tükrébe kellene néznie. Vajon tényleg egyetlen és legfőbb
hivatása, hogy felébressze az emberekben az Isten utáni
vágyat? Valóban az köti le minden idejét-energiájátfigyelmét, hogy a Mester lábánál üljön, Isten szívdobogását
hallgassa, hogy az isteni szeretetet által megbabonázott,
„megfertőzött”, „együgyű” ember legyen, ki fáklyaként
mutatja a világ világosságához vezető utat? Mert ha így –
akár cseppenként is, az ész határain túl is – életét adja a
rábízottakért, ha nemcsak vigyáz rájuk, hanem állandóan
friss, jóízű lelki kenyérrel táplálja juhait, akkor a jó pásztor
nyomdokain jár.
Jó pásztor vasárnapján azonban mindannyiunknak el kell
töprengenünk: családjaink, közösségeink, társadalmunk
elősegítik-e az „igen” kimondását az isteni szeretet
vonzására? Kiimádkozzuk-e a papi és szerzetesi hivatások
megszületését, szárba szökkenését? Ébresztői vagyunk-e
mások hivatásának?…

Életáramlás
Húsvét 5. vasárnapja
1. Saul megtérése (ApCsel 9,26–31)
Saul különleges megtérése a feltámadt Jézussal való
találkozásnak, az isteni kegyelemnek köszönhető. Kezdetben
az apostolok is ódzkodtak őt befogadni. Gyanakvással
tekintettek rá, beépített ügynöknek vélték. Nehezen feledték
múltját, keresztényüldöző előéletét. Isten szeretete azonban
győzött, és Pál az egyház egyik legnagyobb apostolává,

hithirdetőjévé vált. Megcsodálhatjuk bátorságát, halált
megvető elszántságát, amellyel minden erejét a Krisztusban
felismert Úr szolgálatába állította. Belőlünk, akiket
gyermekkorunkban
megkereszteltek,
akik
magától
értetődőnek tartjuk hitünket, vallásunkat és egyházunkat –
hiszen nem szenvedtünk meg érte –, talán éppen ez a
pálfordulás hiányzik... Csodálatra méltó a keresztény
közösségek viselkedése is, akik a nehéz körülmények között
sem hagyják magukra, hanem segítik egymást, és
összetartanak.

2. Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se
nyelvvel, hanem tettel és igazsággal… (1Jn 3,18–24)
A tettek nélküli szeretet hazug. A hit cselekvő szeretet
nélkül meddő, üres. Isten kezdeményező szeretete erre az
örök bizonyíték.

3. Jézus az igazi szőlőtő (Jn 15,1–8)
Urunk egyik legszebb hasonlatát az utolsó vacsorai
búcsúbeszéd keretében mondta el, amelyet Szent János
evangélista őrzött meg. Valószínűleg ezért nem foglalkozik a
vacsora részletes leírásával. Ezek a szavak már a mindenkori
egyházhoz szólnak. Jézus nem pusztán jogi kereteket ad
közösségének, hanem arról biztosítja övéit, hogy akik hozzá
szegődnek, azok a Szentháromság életében részesülnek. Ő
nem egy vallásalapító a sok közül, hanem maga az üdvösség.
Ezt – „én vagyok” – senki emberfia nem merte elmondani
magáról sem előtte, sem utána… A mennyország nem más,
mint közösség a szentháromságos Istennel. Ezt fejezi ki a
szőlőtőke és a szőlővesszők közti egység.
A palesztinai szőlőültetvényekről vett hasonlat
kézenfekvő Jézus számára, hisz a termést nem hozó ágakat a
szőlősgazda lemetszette és eltüzelte. A száraz venyigék
egyébre nem valók. Tavasszal még az egészséges vesszőket
is visszametszette, hogy dúsabb, gazdagabb termést

hozzanak. Gyökössy Bandi bácsi híres megfogalmazása
szerint: „az Isteni Szőlősgazda vagy lemetsz, vagy megmetsz
minket.”
A Jézussal való állandó kapcsolatunk létfontosságú.
Belőle áramlik az élet. Így teremjük meg életünk
gyümölcseit. Az istenes élet „nedveit” csak Jézusról, a közös
tőkéről szívhatjuk. Rajta, benne maradni annyi, mint
szüntelenül befogadni szavát és kegyelmét, rá hallgatni, és
belőle élni.
A keresztség által mindnyájan beoltódtunk ebbe a tőkébe.
Úgy hozzátartozunk Jézushoz, mint szőlővessző a tőkéhez.
Ezzel a hasonlattal Jézus mintegy beazonosítja magát, és
közli velünk sajátos identitásunkat. Ugyanaz a nedv kering
bennünk is, mint benne… Az igazi megmaradáshoz nem elég
csak a hagyományok ápolása vagy egészségünk megőrzése.
Nem elég leragadni gyermekkori élményeinknél. Az sem
megoldás, ha csalódásainkat kivetítve megszakítjuk a
kapcsolatot vele is, hisz menten elszáradunk… Aki leszakad
Krisztusról, lelki halottá válik. Az örök tűz is ezt a lelki halált
teszi végérvényessé. De már a földön, ha engedjük, ha
hagyjuk, ha kérjük, maga Krisztus képesít arra, hogy
kegyelmével benne maradjunk. Ebből az életközösségből
látható eredmények, gyümölcsök is származnak.
Folyton belőle kell táplálkoznunk, újra meg újra felszítani
a kezdeti kegyelem-áramlást, hogy a nehézségek és
változások ellenére is kitarthassunk, helytállhassunk az „első
szerelem” mellett. Nem elég csak élvezni az éltető nedvet,
hanem termést is kell hozni. A terméketlen szőlővessző
előbb-utóbb elszárad, és tűzre kerül. Ezért jó néha
lenyesegeti száraz ágainkat, és megtisztítani lelki életünket is
a vadhajtásoktól. A fizikai vagy lelki szenvedések, a kísértés,
a kétely, az Istentől való elhagyatottság érzései, a próbák és
nehézségek megannyi „metszés”, amelytől még többet
kellene teremnünk.

Mennyire termékeny az én életem? Lelki-szellemi-anyagiközösségi-nemzeti értelemben megtermem-e a gyümölcsöt,
vagy csak elszívom a tőke nedvét?…
Nekünk, vesszőknek ugyanazon tőke az életadónk. Tehát
egy közösséghez tartozunk. Nincs értelme a magánhitnek, az
egyháztalan, maga módján vallásos életformának. Az
hiteltelen és gyenge. Ahogyan lakva ismerszik meg az ember
egy házastársi kapcsolatban, a családban is, a hívő életnek
ugyanígy elengedhetetlen feltétele, élettere a közösség. Ezt
egy keresztény nem spórolhatja ki életéből. Ellenkezőleg:
másokkal együtt, egymás terhét hordozva, egymást
„helyzetbe hozva” válunk egy közösséggé. Így fordul
termőre életünk.

Jézus barátai
Húsvét 6. vasárnapja
1. Kornéliusz százados megkeresztelése. (ApCsel
10,25–26.34–35. 44–48)
A Szíriában állomásozó római zászlóalj parancsnoka
addig is „istenfélő” volt, de most, Péter apostol missziója
nyomán jut el a hit teljességére. Az apostol ezért ad hálát
Istennek és nyilvánítja ki azt, hogy megszűntek a korlátok,
Isten nem személyválogató. Ő mindenkit üdvözíteni akar.

2. Isten a szeretet. (1Jn 4,7–10)
A szeretet nem humanizmus, hanem Isten „képessége”
bennünk. Ha szeretjük egymást, a szerető Isten tanúivá
válunk.

3. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit
hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek…
(Jn 15,9–17)
A szőlőtőről szóló hasonlatot kibontva Jézus új parancsát
olvassuk ma. Ez nem más, mint a szeretet, amelynek mértéke
maga Jézus. Úgy szeretni, hogy életünket adjuk egymásért.
Úgy élni, hogy méltóak maradjunk Isten szeretetére. Míg
Lukácsnál azt olvassuk, hogy – ha mindent megtesztek is,
csak haszontalan szolgák vagytok –, itt Jézus a barát
fogalmát használja tanítványai helyzetére. A szolga még nem
ismeri ura belső életét, „csak” engedelmességből hűséges, de
Jézus barátainak mond minket, mert beavat Isten titkaiba.
Az eredeti, görög nyelvű evangéliumokban két külön szó
is jelöli a barátságot: a hetairosz és a philosz. Előbbi értelme
nem jelent föltétlen szeretetkapcsolatot, inkább a társra utal:
bajtárs, lakótárs, bűntárs, cellatárs stb. Jézus szavai nyomán,
amelyeket Júdáshoz intéz (barátom, mi végre jöttél?…),
vagy ahogyan a példabeszédbeli nagylelkű gazda hűti le a
hőzöngő
elsőket
(barátom,
nem
vagyok
veled
igazságtalan…), inkább negatív, ellenszenves, lepirító
felhangja érezhető ki.
Ezzel szemben amikor János evangéliumában, a
búcsúbeszédnél olvassuk, ott már a phülosz/filia szerepel
mint olyan bensőséges emberi kapcsolat, amely a
szerelemnél is erősebb és értékesebb. Bizonyos mértékig már
egy házasságban is fellelhető: szeretlek, mert társam vagy,
számíthatok rád, akkor is, ha nem mindenben értünk egyet.
Ebben az értelemben a baráti szeretet maga az intelligens
szeretet, vagyis amikor „fejben” is szeretjük egymást. Közös
az érdeklődési körünk, tudunk együtt dolgozni, játszani,
támogatjuk egymást az élet apró-cseprő dolgaiban is…
Amikor azonban Jézus barátainak nevez minket, azt akarja
érzékeltetni, hogy az ő barátsága ingyenes ajándék. Nem
lehet kiprovokálni, kikövetelni, bennfentes járandóságként
kiérdemelni. Ahogy az üdvösséget sem. Isten Krisztusban

olyannyira lehajolt hozzánk, hogy egészen barátja lett az
embernek. Föl akart emelni a bűn sötétségéből.
A jézusi barátság feladat: barátaim vagytok, ha szeretitek
egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Tehát nemcsak azért,
mert ő beavatott minket Isten titkaiba, hanem mert ez életünk
„projektje”… Ha van valami, aminek igazán meg kell
felelnünk, az Jézus barátsága, mellyel egy életre lekötelezett
minket. Az ő barátsága végtelenül többet jelent egy emberi
barátságnál. Mégsem zárja ki a kettő egymást, hiszen egy
őszinte emberi barátság is az ő ajándéka.
Jézus belevon minket az isteni barátság mindent felemelő
és mindent magába foglaló teljességébe. Ezen a szinten már
nemcsak az alkotás, az életmű lesz számunkra fontos,
nemcsak azért akarunk élni, hogy valami nyomot hagyjunk
magunk után, hanem elsősorban és mindenek felett Jézus
barátai akarunk lenni és maradni.
Hitünk örömhíre ezért nagyszerű, mert – bár nem vagyunk
méltók rá – Isten Jézusban mégis barátaivá nyilvánított
minden benne hívőt…
Tán mindenkinek van legalább egy jó barátja. Akivel
mély, életre szóló kapcsolat köti össze. Márai Sándor A
gyertyák csonkig égnek című, megrendítő, méltán világhírű
műve is erről szól. Ahogyan a Füves könyvben is a
követezőket írja: A szerelmes mindig akar valamit, a barát
nem akar önmagának semmit. A gyermek mindig kapni akar
szüleitől, túl akarja szárnyalni atyját, a barát nem akar
kapni, sem túlszárnyalni. Nincs titkosabb és nemesebb
ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és
áldozatkész barátság. S nincs ritkább… Minden szeretet
gyanús, mert önzés és fukarság lappang hamujában. Csak a
barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek
játéka. A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a
legnagyobb emberi próba és szerep.
Ide kívánkozik Gajdó Ágnes vallomása is: a barátság
gyógyír, hiszen dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz,

nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem lelkiszellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor
rádöbbensz, hogy embertársad hisz és bízik benned… Ne félj
hát kinyújtani kezedet, s légy bátor elfogadni a simogató
szavakat, vagy az együttérző ölelést…
Jézus örömteli életre, a vele való barátság élvezetére hív
meg. Kitágítja szűkös szívünk határait, hogy szeretetéből
éljünk, s éltessünk másokat is.

Végrendelet Jézustól
Húsvét 7. vasárnapja
1. A sors Mátyásra esett…(ApCsel 1,15–17.
20a.c–26)
A mennybemenetel és a pünkösd közötti időben az
apostolok a Szentlélek eljöveteléért imádkoztak. Az
Apostolok Cselekedetei leírja, hogy Péter mint az apostoli
testület vezetője azzal a céllal nyitja meg a gyűlést, hogy
Júdás helyét betöltsék. Az egyház isteni jelnek tekintette a
sorsvetést, amely a második jelöltre, Mátyásra esett.

2. Aki nem szeret, az nem ismeri az Istent, mert
Isten
szeretet.
(1Jn 4,11–16)
Az apostol itt az isteni erényről ír, amelyre a bennünk lakó
(Szentlélek) Isten képesít minket.

3. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is
őket
a
világba.
(Jn 17,11b–19)
Megdöbbentően húsvéti a barátaitól búcsúzó Jézus
„végrendelete”. Már a nagypénteki véres áldozat előtt

kicsordul belőle az öröm: teljesítette az Atya akaratát. Az
újszövetség örök főpapja a kereszten áldozatot mutat be
Atyjának az emberiségért. A főpapi ima így ünnepélyesen
kibővíti a Miatyánkot…
Jézus, miután mindent elmondott övéinek, amit ők
képesek voltak felfogni, elkezdi nagy imáját, amellyel még
egyszer
mindent
összefoglal.
Jean
Laplace
SJ
megfogalmazásában
„átsegíti
tanítványait
a
lelki
olvasmányból az imádságba”. Az ószövetségi főpap
imádkozó mozdulatával égre emeli tekintetét, hogy jelezze,
milyen szoros a Fiú és az Atya kapcsolata, s hogy neki
minden mondanivalója oda tartozik…
Ebben az imában benne van a jelen és a jövő egyháza,
egyszersmint az új üdvrend, amelyet Jézus hozott, s amit
övéitől, műve folytatóitól, a legszűkebb baráti körétől, a hit
tanítóitól megkövetel. Az evangélista hármas beosztásban
idézi fel. Ebből a mai liturgiában az ima gerincét, a
tanítványokért végzett imát olvassuk.
A búcsú pillanatában Jézus a következőkért könyörög:
a) – „tartsd meg őket a nevedben” (11. vers)
b) – „hogy egy legyenek, mint mi” (11. vers)
c) – „hogy örömöm teljesen az övék legyen” (13.
vers)
d) – „óvd meg őket a gonosztól” (15. vers)
e) – „szenteld meg őket az igazságban” (17. vers)
a) Isten neve azon felfoghatatlan és végtelen
tulajdonságok foglalata, amelyek által Isten kijelentette
magát az embernek. Isten neve ő maga. Legfőképpen mint
Urunk
Jézus
Krisztus
Istene
és
Atyja
(Róm 15,6). A csipkebokorban elhangzó ismeretlen Vagyok,
aki vagyok Jézusban végtelenül közeli, megszólítható Atya
lett. A név az egész személyt hordozza. Ha valakit nevén
szólítunk, azt jelezzük, hogy ismerjük. Aki nevünkön szólít,
ismer minket, belénk lát, személyes kapcsolatba lép velünk.

A név a személyesség miatt telik meg tartalommal. Amikor
tehát Isten nevét kiejtjük, elsősorban az Atyára gondolunk.
De fiában „értük tetten” atyaságát, mert ő nyilatkoztatta ki. Ő
vezetett be a titokba. Jézus ezt a bensőséges atya-fiúi,
gyermeki kapcsolatot, ezt a bizalmas viszonyt akarja
megosztani mindazokkal, akik felismerték benne Isten
szeretetét. Fiú nélkül nincs Atya-ismeretünk. Tőle szereztünk
tudomást arról, hogy az Atya és a Fiú a Lélekkel egységben
valójában köztünk és bennünk tevékenykedik. Ha elutasítjuk
a bennünk lakó Istent, nevéből is kiestünk…
b) A keresztény egység gyökere ez a krisztusi fohász.
Minden keresztény közösségnek ehhez a forráshoz, ehhez a
főhöz kell visszatérnie. Ez a szőlővesszők és a szőlőtő
egysége.
c) A gonoszon aratott győzelmi örömnek Krisztusról a
tanítványokra is át kell terjednie. Húsvéti békénk és örömünk
oka az, hogy Krisztus megszabadított az örök haláltól.
Bármilyen ellentmondásos, hitünk örömét kell megélnünk és
továbbadnunk. Ha nem lenne örök élet, ha nem lenne húsvét
– amilyen mulandóak földi örömeink –, búskomorságra
lennénk kárhoztatva… Aztán meg végképp örömre ad okot
Isten barátsága. Ez az újszövetség lényege. A barátok
egyenrangúak. Akkor is, ha az egyik koldus, a másik király.
Jézusban a király koldussá lett, hogy mi, koldusok, királlyá
lehessünk…
d) A világ jánosi értelemben a Jézust elutasító világ,
amely ellenségnek tekinti a keresztényeket is. Jézus nem kér
világvégét, hogy mentesítsen a küzdelemtől, hanem az Atya
kegyelmét, amely segítségünkre lesz. Ez az a
kohéziós/összetartó erő, amibe kapaszkodhatunk, ami miatt
testvérek vagyunk. Mindenféle összefogásnak, kalákának,
együttgondolkodásnak ez képezi alapját. Mi sokszor
megfeledkezünk arról, hogy ő már legyőzte a világ
fejedelmét. Több bátorságra, elszántságra, derűre és
lelkesedére volna szükségünk, hisz Istennel „karöltve” sokkal

erősebbek vagyunk a mindent és mindenkit legyőzni akaró
gonosznál. Nem engedhetjük meg magunknak a gyengeséget,
hogy eluralkodjék bennünk vagy rajtunk a rossz. Minden
elesés, kudarc után összeszedni magunkat, megfogni a másik
ember kezét, utánanyúlni az elesettnek és a lemaradottnak, a
közösség gyámolítását megéreztetve új életet lehelni belé.
Ezt adja meg a Lélek is, akit Jézus küld, csak kérnünk kell és
hinnünk benne.
e) Csak Krisztus az igazság. Az Atyától származó igaz
tanítás. Ige. Minden körülmények között ebben kell
megszentelődnünk. Isten maga a szent, a háromszor szent,
világtól teljesen különböző, transzcendens lény. Minden más
szentség annyira valóságos, amennyire vele kapcsolatba
kerül. Az ő igazsága pedig Jézus Krisztusban vált
nyilvánvalóvá. Akkor szentelődünk meg, ha emberi
igazságainkat, igazunkat is mindig hozzá mérjük. Az
áligazságokat, a csúsztatásokat, a megtévesztő vagy felszínes
információkat mind-mind Krisztus igazságához kell
mérnünk. Akkor kiderül, mi mulandó és mi maradandó.

Az Igazság Lelke
Pünkösd vasárnapja
1. A Szentlélek eljövetele (ApCsel 2,1–11)
A pünkösdi események leírását az Apostolok
Cselekedeteiben találjuk. A félénk, bezárkózott tanítványok a
Szűzanyával együtt Isten lelkének különleges hatása alá
kerültek. Prófétai módon élték át, értették meg Jézus tanítását
és Isten valóságos jelenlétét. Ahogyan Benyik György
biblikus fogalmaz: „ez a közelség bennük hihetetlen örömet
váltott ki, és olyan emberi energiákat mozgósított, amelyeket
pszichikai ráhatások nem tudnak kiváltani. Meggyőző erejük

megsokszorozódott,
munkabírásuk
megnövekedett.
Hallatlanul élesen meg tudták különböztetni a jót a
rossztól…” Az egyház azóta is szüntelenül átéli a pünkösd
felkavaró és megújító eseményét, hiszen Isten lelke nem
szűnik meg éltetni mindazokat, akik kérik őt.

2. A Lélek gyümölcsei (Gal 5,16–25)
A Lélek gyümölcseit pontosan az különbözteti meg a
sátáni sugallatoktól, hogy a jóra, Isten és a felebarát
szeretetére irányulnak. Lelkigyakorlatos könyvében a
„szellemek megkülönböztetését” fejtegetve Szent Ignác is
erről ír.

3. A Lélek elvezet a teljes igazságra (Jn 15,26–27,
16, 12–15)
Jézus utolsó vacsorán elhangzott búcsúbeszédének itt
közölt részlete leginkább pünkösd napján érthető meg és
állítható párhuzamba az Apostolok Cselekedeteiben leírt
eseményekkel. Az apostoli egyház bölcsességét dicséri, hogy
különválasztotta, s az ötvennapos időszak külön-külön
napjaira tette a húsvéti idő gazdag tartalmának három
jelentős mozzanatát: Jézus feltámadását, mennybemenetelét
és a Szentlélek kiáradását. Valószínű, hogy ezzel
ellensúlyozni is akarta a zsidó naptár húsvét utáni 50. napját,
amit Izrael fiai aratóünnepként, később pedig a Sínai-hegyi
szövetségkötés emlékünnepeként ültek meg. Mintha
összecsengene a két emléknap megannyi képe: szélzúgás,
lángnyelvek,
nyelvcsoda…
A
bűnbeesett
Ádám
széttöredezett képét pünkösdkor rakja össze a Szentlélek: az
egyház már az első naptól egyetemesen, katolikus módon
indul. Minden nyelven „beszél”, minden néphez szól, kinő a
zsidó nacionalizmusból. „Nem az egyházak szövetsége,
hanem azok anyja. Nem baráti kör, nem klub, nem egy
nemzet
vagy faj,
társadalmi
osztály elszigetelt

csoportosulása, hanem a Szentlélek »ikonja«” – mondja XVI.
Benedek pápa.
János apostol szerint Jézus már húsvét napján rálehelt az
apostolokra, kiárasztotta rájuk a Lelket. Ahogyan a
teremtéskor az Úr az ember orrába lehelte az élet leheletét.
Nyelvi érdekességnél sokkal több és mélyebb jelentésű, amit
magyarul is olyan szemléletesen adhatunk vissza: lelkesedik,
lélektelen, lélekvesztő, lélekjelenlét, akárcsak ősi szavunk
megannyi származéka.
A lélek sokkal többet jelent, mint a Kazinczy óta használt
szellem kifejezés. Mennyivel felszínesebb a szellemes a
lelkesnél… A Szentlélek nem valami hűvös szellem, hanem
Isten éltető Lelke bennünk. Isten a Lelkét is kitette értünk,
hogy általa és benne éljünk! A keresztségben vízből és
Szentlélekből születtünk újjá.
A Szentlélek a feltámadt Jézus húsvéti ajándéka. Nincs
róla képünk, nem megfogható, csak hatásaiban ismerhetjük
fel. Nélküle nincs Jézus, kinyilatkoztatás, Biblia, egyház,
hívő
közösség.
Ahogyan
emberi
szeretetünk
a
hétköznapokban is általában rejtve marad, ugyanúgy
vagyunk a Lélekkel, akit belélegzünk mint Isten leheletét.
Ahogyan a kenyér zamatát, a forrásvíz ízét sem érezzük a
nagy rohanásban, mégis magától értetődőnek vesszük, hogy
táplálnak és életet adnak. Rejtett módon, a dolgok
egymáshoz
kapcsolódásában,
megérzéseink
és
jó
gondolataink, inspirációink és meglátásaink mögött,
felismeréseink révén, a szeretet önfeledt találékonyságában
ugyanígy, újból és újból kis és nagy pünkösdöket élhetünk át.
Amikor lelkünkben a félelem helyét elfoglalja az öröm,
amikor a hit szemével kezdjük látni a világot, amikor adni
akarunk, és nem elvenni, amikor alkotni vágyunk, és nem
fogyasztani, amikor lelkünk mélyén ráeszmélünk a valódi,
isteni igazságra, amikor túllépünk az intellektuális
megismerésen, és a Szentlélek által szerzett bölcsesség szól
belőlünk, akkor feltörnek a zárak, gátlások, és bátor

tanúságtétellel osztjuk meg másokkal is az örömhírt.
Hétköznapi hasonlattal élve annyiban különbözik például a
puszta emberésszel szerzett ismeret, tudás a Szentlélek általi
bölcsességtől,
mint
a
festett
virág
az
élő
virágtól…
Az Igazság lelke nemcsak a sátán támadásaitól véd meg.
Olyan éleslátással is felvértezi a hívőt, amellyel mindig
rátapint az igazságra, sőt kínzó kérdései is válaszra találnak.

Hármasság és Háromság
Szentháromság Vasárnapja
1. Tudd meg hát, hogy az Úr az igaz Isten…
(MTörvény 4,32–34. 39–40)
Mózes első búcsúbeszédének befejezése arra világít rá,
hogy csak egy Isten van, aki személy, aki a világ ura. Ezért
ábrázolhatatlan.

2. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai…
(Róm 8,14–17)
Az apostol a rokoni hasonlattal érzékelteti a Szentlélek
titokzatos, de annál hatékonyabb működését, amellyel Jézus
ajándékozta meg a hívő embert.

3. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevére…(Mt 28,16–20)
Hallatlanul mély titok, emberi ésszel fel nem fogható
kinyilatkoztatás tanúi vagyunk. Isten mégsem blokkolja
értelmünket, hanem elénk jön, felénk nyúl, hogy Jézusban
magunk is szavakba öltöztethessük belső életének
misztériumát. A Szentháromság hittitka hitünk középpontjába
vezet. Jóllehet a pünkösdi Lélek-jelenlét folyamatosan áthatja
az egyházat, mégis közel ezer évnek kellett eltelnie, hogy

hivatalosan is nyilvános ünneppé váljon. A liturgiatörténet
kutatásai szerint már Stephanus lüttichi püspök ünnepelte
egyházmegyéjében (+920), de a pápák – épp a szentmise
szentháromságos vonatkozásai miatt – vonakodtak különálló
ünnepként elrendelni. Míg aztán az avignoni fogság megérlelte
XXII. János pápát, aki 1334-ben, kiemelt ünnepként
világszinten is bevezette.
Bár hitbeli, Istenre vonatkozó felismeréseinket is logikai
úton, ok-okozati módon – ezúttal visszafelé – próbáljuk
megérteni és kikövetkeztetni, világi tapasztalataink is léptennyomon hármasságokba botlanak. Múlt-jelen-jövő, gyökértörzs-ágak, reggel-dél-este, születés-élet-halál, gondolat-szótett, apa-anya-gyermek, tér-idő-anyag, forrás-folyó-torkolat –,
hosszasan folytathatnánk ezen hármas mozzanatok kusza
szövevényeit, de valójában az alapok, az összefüggések
közösek. Ezek az életből vett valóságok mintegy modellezik a
titokzatos,
megfoghatatlan
isteni
lényeget.
Közös
tulajdonságuk, hogy mindennek van kezdete, fennállása és
befejezése. Semmi nincs öröktől fogva és semmi nem tart
örökké.
Valahol innen ered hitbeli sejtésünk is, hogy az örökkévaló
Isten is hármas szeretet, személy egységében „él”. Jézus
Krisztus kinyilatkoztatásából már azt is tudjuk, hogy nem
pusztán háromféle isteni megnyilvánulásról, hanem három
isteni személyről van szó, akik egymást átjárják. A keresztényt
az különbözteti meg a más vallásútól, hogy nem egyetlen
istent, és nem is három istent hisz, hanem egy Istent három
személyben. Az Atya az ősforrás, aki küldi a Fiút, és
pünkösdkor kettejük szeretete mint titokzatos, csak hatásaiban
tetten érhető Lélek mutatja magát személyként, aki nélkül
semmit sem értenénk, aki nélkül nem volna teljes az isteni
kitárulkozás. Nem három vágányon futnak egymás mellett
párhuzamosan, hanem megfoghatatlan egységben. Ahhoz
hogy Jézust értsük, kell a Szentlélek, ahhoz, hogy tudomásunk
legyen az Atyáról, kell Jézus. „Minden kezdet az Atyára,

minden fenntartás a Szentlélekre, és minden befejezés a Fiúra
utal.” (Sánta János)
Emberi világunkban is csak akkor lesz harmónia, rend, ha az
isteni személyek arányosan és kölcsönösen átjárják döntéseinket,
tetteinket. Ha az Atyától megtanuljuk az irgalmat, a
kitárulkozást, a gondoskodást, az ingyenes szeretetet. Ha a Fiú
mintájára önmagunkat odaadó szeretet-áldozatokká válunk, ha a
nem lélektelenül, hanem a világot átlelkesítve törekszünk a
türelemre, a bölcsességre és az igazság szerinti életre. Liturgikus
és egyéni imádságaink minden keresztvetése, szentháromságos
dicsőítése erre akar rávezetni. Jézus Isten szentháromságos
szeretetébe kódolt bele mindannyiunkat. Így vagyunk képesek
megismerni, hinni és szeretni.
Szentháromságos
életünk
egészen
hétköznapi
kapcsolatainkra is kihat. Szeretni nem lehet magányosan.
Isten belső természete is szeretetközösség. A másik személy
– férj, feleség, gyermek, szomszéd, munkatárs… – családtag.
Amikor valaki búcsúzik a hosszú út előtt, nemcsak
feladatokat, pénzt vagy emlékeket ad át hagyatékként, hanem a
találkozás reményében, könnyekkel küszködve megölel,
megcsókol, és csak ennyit mond: szeretlek! Ezt teszi a búcsúzó
Jézus is apostolaival, velünk. Szíve-léte, istenemberi valósága
legmélyebb vallomását hagyja ránk. Egyházára rácsókolja a
Szentlelket, hogy általa bennünk maradjon, és vele kiteljesedjék
szeretetünk.

Rejtve növekedni
Évközi 11. vasárnap
1. Én is veszek hajtást… és elültetem… (Ez
17,22–24)
Ezekiel, aki megérte Jeruzsálem bukását és a babiloni
fogságot, a messiási időkről beszél. Prófétaként látja, hogy

ami emberi szemmel katasztrófának tűnt, Isten tervében új
kezdetet jelent.

2. A hitben élünk… (2Kor 5,6–10)
Szent Pál a földi életet a vándorlás, a hit próbaidejeként éli
meg. A keresztény sem veszítheti el reményét semmilyen
rossz hatására.

3. A mag pedig kisarjad… maga sem tudja,
hogyan… (Mk 4,26–34)
C. H. Dodd angol biblikus megfogalmazása szerint a
példabeszéd „a természetből vagy a mindennapi életből vett
metafora vagy hasonlat, amely eleven és különös, és ezáltal
megragadja a hallgató figyelmét. Pontos jelentését illetően
kétséget hagy az értelem számára, hogy ezzel aktív
gondolkodásra késztesse”. Más bibliakutatók egész elméletet
gyártottak a Szent Márk által lejegyzett példázatok alapján,
miszerint ezek a talányos beszédek valójában elrejtik az
igazságot. Mert lám, Jézusnak még a legszűkebb körben is
meg kellett azt magyaráznia. No meg azért is, mert az
evangélista mintha azt sugallná, hogy Jézus szándékosan
beszél képekben, nehogy a farizeusok és a nép vezetői
megértsék…
A példabeszédek első századbeli világa üde, friss
szellőként érint meg ma is. Kihallatszik belőlük az újdonság,
amellyel Urunk Isten országát megközelíti. Ezek az életből
vett hasonlatok továbbgondolásra valók, töprengésre
késztetnek.
A ma idézett – az alvó földművesről és a növekedő
vetésről szóló – példabeszéd épp azok számára lecke, akik
azt hiszik: szabályozni, erőltetni tudják Isten országának
megnyilvánulását. Isten jelenléte, meghívása – kegyelem.
Ahogyan az elhintett magot vagy a kiszökkenő vetést sem
lehet húzogatni, nógatni, hogy hamarább nőjön tetszésünk
szerint, az igazi nagy dolgok is csendben, a maguk rendje

szerint alakulnak, fejlődnek, végül kiteljesednek. A
megfogant magzatnak is kilenc hónapra van szüksége, amíg
készen áll a születésre. Ugyanígy a vetésnek is majdnem
ennyi időre van szüksége. A növekedés időigényes. Nem a
látható munka befektetése dönti el a végeredményt, mert a
termés igazából titok és csoda. Jézus itt nem a földműves
lustaságát vagy nemtörődömségét hangsúlyozza, az ő
munkája itt másodlagos. Emberi munkájának közreműködése
nyilván fontos. „A mag növekedését, fejlődését, érlelődését
jelentő erők azonban elrejtőznek a földműves tekintete és
tevékenysége elől.” (Joachim Gnilka). Ahogyan az
időjárásnak, úgy ennek a láthatatlan és mégis valóságos
irányításnak alázattal alá kell vetnie magát. Hiábavaló az
ember fáradozása, ha nincs rajta Isten áldása – tartja a
mondás. Ezen a szinten a segíts magadon, s az Isten is
megsegít – inkább a jó lelkiismeret nyugalmát jelenti,
semmint a túlzott aktivizmust… Jézus sem a munkát, hanem
a nélkülözhetetlen isteni áldást emeli ki.
Milyen szembetűnő modern emberünk „szélmalomharca”
a természet erői ellen, amikor maga akarja meghatározni,
hogy mikor essék az eső, hogy mikor teremjenek a fák…
Mindent irányítani szeretnénk. Fejlett iparunkkal és
technológiánkkal túlszabályoztuk a növények, állatok
viselkedését, télen friss, nyári zöldséget fogyasztunk, talajtólidőjárástól független, egyforma, szép, ízetlen, egészségtelen
zöldségeket és gyümölcsöket „állítunk elő”, belepiszkálunk a
teremtés rendjébe, befolyásoljuk a természet törvényeit,
mohóságunkban és kapzsiságunkban Istent is letaszítanánk
trónjáról…
Jézus egy másfajta gondolkodást kér. Isten országának
újszerű törvényeire utal, ahol a növekedést, a termést Isten
adja. Mi lényegesen nem befolyásolhatjuk a folyamatot. Csak
megrendülve, hittel szemlélhetjük a tényt, hogy az ő
beavatkozása nélkül nincs áldás, nincs élet.

Jézus példabeszéde felvilágosítást ad a kegyelem
működéséről. Ahogyan a vetés észrevétlenül, a maga
természetességében növekszik, Isten kegyelme sem csap zajt
maga körül. Csendben végzi lelkünket megtermékenyítő,
pótolhatatlan munkáját. A jó, az evangélium szelleme is
ugyanilyen rejtett, de hatásos módon járja át a hívők által
világunkat, a világot.
A mustármagról szóló példabeszéd is ezt tanítja. A
parányi veteményből valóságos fa nő ki. A felnövekedett
mustárcserje magassága a Genezáreti-tó partján megközelíti
a három métert ma is.
A számunkra megszokott kimutatások, teljesítmény és
nagy számok elvei a hit belső törvényeinél mellékessé
válnak. A tizenkét apostolra támaszkodó jézusi közösség is
egyházzá terebélyesedett a történelem folyamán. Nem kell
tehát félnünk pillanatnyi pozíciónk vagy kevés
„befolyásunk” miatt. Sokkal többet nyom a latban, hogy
Isten országa túléli az időt. A parányi kezdetből pedig
ellentmondást nem tűrően kibontakozik uralmának
teljessége.

Háborgó tenger és alvó Jézus
Évközi 12. vasárnap
1. Ki zárta el kettős kapuval a tengert? (Jób
38,1.8–11)
A szenvedő Jób emberi kérdéseire Isten mindenhatósága
és bölcsessége a válasz. Az ember nem vonhatja felelősségre
a végtelen Istent. A titkokat majd a vele való mennyei
közösségben értjük meg.

2. Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek,
ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük
meghalt és feltámadt… (2Kor 5,14–17)
Nemcsak örök üdvösségünk titka, de életünk nagy
kérdéseinek a titka is az értünk meghalt és feltámadt Jézus
Krisztusban nyerte el értelmét. Úgy élni, mint Krisztus,
másokért-mindenkiért, ez a leginkább keresztényhez illő
hivatás.

3. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs
bennetek
hit?…
(Mk 4,35–41)
Azzal, hogy Jézus alszik, lehetőséget ad úszni tudó és
viharhoz szokott tanítványainak, hogy megmutassák,
mekkora a hitük. És hogy ismerik-e: kicsoda ő? Hiszen
ekkorra már a Mester oktatásában részesedve tanúi voltak
megannyi csodás gyógyításnak és ördögűzésnek. Ebben a
vihar-jelenetben az tűnik ki, hogy hitük kudarcot vallott.
Márk evangélista nagyon finoman érzékelteti azt is, hogy
Jézus akár gyógyít, akár a tengert csendesíti el, valójában a
gonosz lélek hatalmát töri meg. Még a szófordulatok, a
kérdések is ugyanazok, mint a kafarnaumi megszállottságtörténetben.
A vihar lecsendesítése után Jézus megrója apostolait
gyávaságuk és hitetlenségük láttán. Mintha azt sugallná: ő
akkor is velünk van, ha alszik… Bátorságot kér, a hit
bátorságát, amely nem zárja ki ugyan a szent istenfélelmet –
sőt feltételezi azt –, de nem ad helyet a csüggedésnek és a
kétségbeesésnek. Amiért nem kel védelmünkre azonnal,
látványosan, attól még ő a természet ura, és igenis törődik
velünk.
Nyugtalan személyiségünk a bűn következtében
kettészakadt. Szeretnénk uralni a természetet, de minduntalan
határainkba ütközünk. Kiengedtük „a szellemet a palackból”, s
közben rettegünk a folyton váratlanul érő árvizektől és

földrengésektől. Önzésünkkel és nagyzási mániánkkal
megbolygattuk a Föld egyensúlyát, mi több, már a világűrben
is összekuszáltuk a rendet: működő műholdjaink belebotlanak
a kimúlt és még vissza nem hullott műhold maradványokba.
Lelkipásztorként magam is gyakran meglepődöm egy-egy jó
szándékú, már évtizedek óta hívő ember pánikszerű
kiakadásán, amikor szinte felelősségre vonná Jézust: ez nem
történhet meg vele… Hol van ilyenkor Isten? Alszik?
Mi ez a kettős félelem, vagy éppen annak hiánya? Az
apostolok először a vihar miatt esnek pánikba, utána meg Jézus
isteni hatalma tölti el őket rettegéssel. A kettő összefügg. Mert
ha lenne bennünk üdvös félelem, az Isten fiának kijáró tisztelet,
hódolat, akkor nem „görcsölnénk be” egy váratlan eseménynél,
csak azért, mert ő alszik. Jézus Isten atyai szeretetét hozta
örömhírként. Tehát már nem kell szolgai félelemmel
rettegnünk tőle. Sokkal inkább Isten hiányától kellene
félnünk…(Kiss Ulrich)
Viszont azt sem várhatjuk el tőle, hogy bűneink
következményeit csak úgy eltüntesse. Arról nem is szólva,
milyen magától értetődő a „szélcsend”, milyen jó, ha velünk
van, s nem történik semmi baj. Milyen könnyen megszokjuk
nélküle és „elaltatjuk” őt, hogy mi „szabadok” legyünk,
minden bűntudat és lelkifurdalás nélkül… Lelkünk háborgó
tengerét pedig mindenféle pszichológiai meg „tüneti
kezeléssel”,
zsibbasztókkal
próbáljuk
ideig-óráig
megnyugtatni. Aztán egy vészhelyzet, betegség, egy nem
várt tragédia sokkoló ereje felébreszti alvó lelkiismeretünket,
érzéketlen
énünket
rádöbbenti
kicsinységünkre,
törékenységünkre, és megmutatja Isten erejét. Ilyenkor
hirtelen belénk hasít a felismerés: Szent Isten, mekkora a te
hatalmad, milyen kicsiny vagyok én, s mégis milyen jó, hogy
számíthatok rád!
A hitetlenség ott kezdődik, amikor gyávaságból vagy
félelemből nem vagyunk képesek Jézussal és a többi
emberrel megosztani a veszélyes helyzeteket, amikor

elaltatjuk lelkiismeretünket, és lelkünk háborgó tengerén nem
akarjuk követni Krisztust a szenvedés sötétségébe. Pedig ő
alászállt a poklokra és megmentett minket.
A hitben nincs félelem. A hit bizalomteli ráhagyatkozás a
szerető Isten jelenlétére, amit minden nap, mindenütt
megtapasztalhatunk.

Ne félj, csak higgy!
Évközi 13. vasárnap
1. Hisz Isten nem alkotta a halált, és nem leli
örömét az élők vesztén… (Bölcs 1,13–15.2,23–24)
Az Ószövetség időben legutoljára keletkezett, legfiatalabb
könyvét a Kr. e. 1. század első felében írták. A szerzőt itt
valójában a lelki halálról ír. A halál nem annyira Isten műve,
mint inkább a bűn következménye.

2. Ezért ahogy mindenben kitűntök… Tűnjetek
ki ebben a jótékonyságban is… (2Kor 8,7.9.13–15)
Szent Pál a misszióban sem feledkezett meg az általa
alapított közösségekről. A korintusi híveket a jeruzsálemiek
megsegítésére bíztatja. Már önmagában is sokatmondó, hogy
nem koldulni akar, nem használja a gyűjtés kifejezést,
helyette a tettekben megnyilvánuló szeretet olyan szavait
használja, mint: osztozás, szolgálat, bőség, áldás. A
rászorulókat segíteni valódi Krisztus-követést jelent. A
másokra való odafigyelés a szolidaritást, az összetartozás
tudatát is elmélyíti.

3. „Talita kum! – vagyis: Kislány, mondom
neked,
kelj
föl!”
(Mk 5,21–43)
Jairus leányának történetébe beágyazódik egy másik
történet is, a vérfolyásos asszony gyógyulásának leírása. Az

evangélista szerkesztői zsenialitását dicséri, ahogyan
összeköti a kettőt, ahogy az olvasót észrevétlenül átvezeti
egyik eseményből a másikba. Bizonyára jó oka volt együtt
szerepeltetni a két gyógyulást, hisz mindkettőben a 12 év
fordul elő (az asszony 12 éve beteg, a leány 12 esztendős),
mindkét beteg helyzete reménytelen, mindkét esetben a
gyógyulás feltétele a hit és a Jézusba vetett bizalom, mindkét
esetben fontos szerepet játszik a fizikai érintés és a
személyesség.
A történetet olvasva, abba magunkat is belehelyezve,
szembeötlik a Jézusban mint gyógyítóban hívők és a
szenzációt kereső tömeg viselkedése, hangulatváltozása. A
csodavárók, a kíváncsiak, a különlegességre vágyók tolongnak
Jézus körül, de a siratóasszonyok és a ház lakói ki is nevetik a
Mestert, amikor azt állítja, hogy a lány nem halt meg, csak
alszik. Mai párhuzamként – pl. egy úrnapi körmenet
alkalmával – sem nehéz ráismerni, ki hogyan viselkedik, kiben
milyen reakciókat vált ki Isten jelenléte. Vannak, akik áhítattal
leborulnak, elcsendesednek, keresztet vetnek magukra, mások
felpörgetik
motorjaikat,
nem
éppen
szalonképes
megjegyzéseket téve rágyújtanak egy cigarettára, vagy unottan
elfordulnak, és tovább kacarásznak, mintha mi sem történt
volna…
Útban Jairus felé, a tömegben, egy vérfolyásban szenvedő
asszony – aki már minden pénzét az orvosokra költötte, mégis
egyre rosszabbul lett – félve, de elszánt hittel megérintette
hátulról Jézus ruháját, és meggyógyult. Nem törődött bele
kilátástalan helyzetébe, nem adta föl a reményt, hanem
átfurakodott a tömegen, asszony létére férfias bátorságról tett
tanúságot. Jézus a maga emberségében nem láthatta, ki volt az,
mégis érezte, hogy erő ment ki belőle, ezért megkérdezte: ki
érintett meg? Az asszony ekkor vallotta be „tettét” és lett a hit
és a bizalom példaképe.
Jézus már csak azért is „szóvá teszi” ezt a lopva érintést,
mert nem szeretné azt elhitetni bárkivel, hogy ő varázsló,

mágus. A gyógyuláshoz őt magát mint Isten fiát kell
elfogadnunk. Másfelől meg nem lehet lopva hinni sem. Nem
mindenki gyógyul meg azok közül, akik Jézust érintik. Ma is
sokan ki- és felhasználnák Jézus csodatévő erejét, de Jézus
nélkül és egészen más célokra, mint ahogyan ő adja.
Bármilyen egyházias vagy keresztény mázzal öntenénk le
önzésünket és hatalomvágyunkat, Jézustól függetlenül nincs
gyógyulás. Ahhoz vele is közösségben és egyetértésben kell
lennünk.
A kislány feltámasztásával a család, az apostolok és a
tömeg még egy leckét kapnak. Jairus előkelő,
közmegbecsülésnek örvendő zsinagógai elöljáró, ráadásul
abból a fajtából, aki a legilletékesebbtől, Jézustól kér
segítséget haldokló lányának. Arra viszont már ő sem képes,
hogy felfogja Jézus halál fölötti hatalmát. Valószínűleg az
apostolok is majd a feltámadás után emésztették meg igazán,
és értették meg, hogy Istennél a halál csak elalvás.
Feltámadni annyi, mint felébredni…
Amikor az élet bonyolultsága és gondja, a kisebb-nagyobb
tragédiák lehangolnak minket, amikor lelombozódunk
kudarcaink és gyengeségeink, betegségeink és a halál árnyéka
közelében, Jézus ma is azt mondja, mint Jairusnak: Ne félj, csak
higgy Istenben! Ő életet hoz ki még a halálból is.

A próféta becsülete
Évközi 14. vasárnap
1. Emberfia, elküldelek
nemzethez…! (Ez 2,2–5)

téged…

a

pártütő

A Jeruzsálem pusztulását kétszer is megélő Ezekiel
próféta
a
Kr. e. 6. században működött. Ebben a részben
meghívásának történetét mondja el. A prófétaság, ha Isten
Lelke irányítja, akkor is értelmet nyer, ha visszautasítják, ha

keserű tapasztalatokkal jár, hiszen a próféta egész valóját,
énjét kiszolgáltatja az isteni szónak, és tudatában van annak,
hogy küldetést teljesít. A próféta nem lehet megalkuvó,
hiszen akkor megbízóját csapná be.

2. Legszívesebben…
gyöngeségeimmel
dicsekszem…, mert amikor gyönge vagyok, akkor
vagyok erős. (2Kor 12,7–10)
Szent Pál frappánsan fogja meg a kegyelem és a küldetést
teljesítő személy találkozását. Isten emberének nem saját
képességeiben, teljesítményeiben van az ereje. A kegyelem
titka sokszor épp gyengeségeinkben mutatkozik meg. Hogy
ne váljunk önhitté, néha fogyatékosságainkon keresztül is
átsugárzik az isteni jelenlét. A Krisztus követségében járó
apostolnak nehezére esik saját megvalósításaival dicsekedni,
de ha a helyzet kikényszeríti, magával Istennel dicsekszik.

3. Nem az ács ez…? És megbotránkoztak
benne… (Mk 6,1–6)
Márk evangélista arról tudósít, hogy Jézus hazamegy
Názáretbe. A Tibériástól mintegy 30 km-re, nyugatra fekvő,
350–400 m tengerszint felett elhelyezkedő település akkoriban
inkább egy jelentéktelen falucska volt. Helytörténészek szerint
Kr. u. 67-ben a rómaiak Jaffával együtt lerombolták, s csak
később épült újjá. Ezért is nem említi az Ószövetség.
Jézus szülőhazájában misszionál. Szombat lévén bemegy
a zsinagógába, ahol gyermekkora óta rendszeresen
megfordult, ahol a rabbik írni-olvasni tanították. Megragadja
az alkalmat, és beszédet mond: tanít Isten országáról, amely
vele érkezett el. Falusfelei csodálkoznak és álmélkodnak az
időközben híressé vált földijükön, de végső soron
megbotránkoznak rajta. Nem azt mondja, amit szeretnének
hallani… Már „befutott” rabbiként tér haza, mégsem hisznek
benne. Egyszerűen nem veszik komolyan, mert ismerik…
Azt hiszik, ismerik őt, hiszen az ács József és Mária fia. A

rokonság is ott él. Leragadnak a kezdeti tapasztalatoknál.
Nem nézik ki az ács fiából, hogy Isten fia. Honnan vette
ezeket – kérdik? A felkínált üdvösség ajándékát elutasítják, a
csoda lehetetlenné válik.
Sokszor pontosan azok nem vesznek minket komolyan,
akik azt hiszik, a legjobban ismernek… Talán büszkék ránk,
talán jólesik a velük való kivételezés, netán az anyagi
segítség, de hamar helyre szeretnének tenni, és nincs előttük
tekintélyünk. Az emberi ismeretség nagyon törékeny. A
másik gyöngéjét kitapogatva az a benyomásunk, nem kell
„meghatódnunk” tőle, hiszen egy szállal sem különb, mint
mi. Nem csak papoknak vannak erről keserű tapasztalatai.
Előítéletekkel, furcsa elvárásokkal, felületes ismeretekkel
skatulyázunk be embereket – vezetőket és prófétákat
egyaránt –, magának Istennek is megkötjük a kezét. Pont ő
beszél?…
A názáretieknek Isten földi „származása” jelentette a
botrányt, a hit akadályát. Jézust övéi is félreértik. A
zsinagógában az imént bölcs mester egyszer csak eltávolodik
tőlük. A tanítványokat is meglepi Jézus elcsüggedése. Az
evangélista meg is jegyzi: elcsodálkozott a názáretiek
hitetlenségén. Nem is tehetett köztük csodát. Mi ez a kemény
ellenállás az emberben, amely a kegyelem erejét is megtörheti?
Lehet ugyan „védekezni” csalódással, rossz tapasztalatokkal,
hitelvesztéssel, az önjelölt próféták és guruk elszaporodásával,
de a hit akkor is befogadókészséget kíván. Ha elzárjuk előle
magunkat, Isten nélkül szánalmasan szegényebbek leszünk és
magunkra maradunk. Káros előítéleteink, kaptafára gyártott
képzeteink és csőlátó közhelyeink boldogságunkat gátolják.
Holott az emberi gyengeségek dacára hagynunk kellene egy kis
rést az isteni kegyelemnek, hogy azon magát átverekedve,
akaratunkkal találkozva, felragyogjon életünkben is a csoda.
Isten itt van köztünk. Őt is lakva ismerjük meg… Ne
megbotránkozzunk Jézus szavain. Tudjunk olvasni a prófétai
jelekből, állandóan mélyítsük hitünket, hogy Isten meglepetései

is beleférjenek. Engedjük be Istent életünkbe prófétáin
keresztül. Mert ha elzárkózunk, ő „tehetetlen” marad, és még a
port is lerázva lábáról, továbbmegy, mint Jézus Názáretből.
Oda, ahová befogadják.

Pihentető szeretet
Évközi 16. vasárnap
1. Jaj a pásztoroknak, akik szétszélesztik legelőm
nyáját… (Jer 23,1–6)
Az önálló Júdea utolsó prófétájának (kb. Kr.e. 627–587
között működött) sorsában népe tragédiája is tükröződik.
Jeremiás a pásztorok hanyagsága ellenére is bizakodó. Látja
Isten ígéretét, amely az eljövendő messiáskirályban,
Szedekiás leszármazottjában megvalósul. Isten mindig ad jó
pásztorokat nyája élére.

2. Ő a mi békességünk… (Ef 2,13–18)
Szent Pál szerint Krisztusban, az új emberiség fejében
zsidók és pogányok egymásra találnak. Krisztus vére árán
békített össze minden embert, és hozta el az üdvösséget
minden népnek.

3. Annyian felkeresték őket, hogy még evésre sem
maradt idejük… (Mk 6,30–34)
A rövid márki beszámoló Jézus és az apostolok mélyen
emberi igényéről tanúskodik. Jézus látja fáradt tanítványait, és
elmegy velük egy elhagyatott helyre, hogy maguk legyenek.
Nem érzéketlen főnök, aki nincs tekintettel munkatársai
teherbírására, nem állandó teljesítményfokozásra kényszeríti,
hanem finom tapintattal észreveszi emberi igényeiket. Nekik is
szükségük van csendre, a magányban együtt töltött
„lelkigyakorlatra”, de az evangélista szerint az emberek folyton
zaklatják.

Papi életemben számtalanszor előfordult, hogy épp
ebédeltem vagy reggeliztem, amikor csengettek. Amikor már
enni sem hagytak nyugton. Nem is említem a folyton csörgő
telefont, az alkalmatlankodó kéregetőt, az egyházi
szolgáltatásokat rendelő, váratlanul betoppanó, égből
pottyant „vasárnapi híveimet.” Ilyenkor az ember felteszi a
kérdést: Uram, te küldted őt? Te jöttél hozzám ebben az
emberben? Lehet-e magánéletem, nélküled?… És
bosszankodó
emberi
természetem
lecsillapodik.
Lélekbúvárok szerint személyiségünk fontos jegyeiről
árulkodik, ahogyan váratlan helyzetben viselkedünk:
higgadtan vagy pánikszerűen, derűsen vagy bosszúsan.
Jézusnak megesik a szíve a tömegen, mert olyanoknak
látja őket, mint a pásztor nélküli juhokat, és tanítani kezdi
őket.
A nyári vakációk, szabadságolások idején jól megérdemelt
pihenésre vágyunk. Szeretnénk „bezárni a boltot”, szegre
akasztani a kulcsot meg a gondokat, és elutazni,
kikapcsolódni, egészen más élményeket szerezni, mint a
pörgős, túlhajszolt hétköznapi robotban. Magukra valamit is
adó cégek, intézmények is rendszeresen otthagyják napi
teendőiket, csapatépítési tréningnek nevezett zártkörű, lazító
együttléteket szerveznek, hogy tagjaik felfrissüljenek,
testben-lélekben új erőre kapjanak. És még tanuljanak is
valamit.
Jézus példája láthatóan azt sugallja, hogy – bár tudja,
szükségünk lenne rá – vannak helyzetek, amikor sem ő, sem
tanítványai nem érnek rá „pihenni”. Amikor nem mondhatjuk:
engem nem érdekel… Amikor a szeretet elsőbbséget élvez a
jogoknál. Akkor is, ha az emberek csak szolgáltatást,
problémáik megoldását várják övéitől, és akkor is, ha úgy
érezzük, nincsenek tekintettel határainkra, normális emberi
igényeinkre, akkor is, ha elfáradtunk a becsületes munkában,
Isten nem mehet szabadságra. Pihenés ürügyén nem
hanyagolhatjuk el lelki kötelességeinket, a felebaráti szeretet

tetteit, az irgalmasság egy konkrét helyzetben megnyilvánuló
jeleit. Csak Jézussal pihenhetünk, nem nélküle. Elsősorban a
szívünkben éljük a szabadságot, azt a felszabadult élményt,
hogy ő itt és most velünk van, feltölt kegyelmével és
megsokszorozza erőinket. Naponta megesik rajtunk a szíve.
Felemel és lelket önt belénk. Kárpótol egy „elszalasztott”
csendes hétvégéért vagy szórakoztató kiruccanásért. Ne
sajnáljuk tőle az időt, a figyelmet, az összeszedettséget. A nyári
szünidő idején is ápoljuk magunkban a szeretetre való
érzékenységet, tartsuk ébren a szent nyugtalanságot az örök
élet, a megváltás, a szeretetével hozzánk hajló Isten után. Ne
csak kiengedjük a gőzt és lazítsunk, szórakozzunk magunkról
megfeledkezve, hanem keressük minden helyzetben Urunk
akaratát. A tengerparton vagy a hegyekben, az autópályán vagy
a hétvégi házban egyaránt legyen ő a legfontosabb. Jelenléte
szabadságunk biztosítéka. Úgy gondoljunk magunkra, jogos
igényeinkre, hogy vegyük észre a felénk forduló Istent minden
emberben. Tanuljunk meg jól pihenni, hogy a megnyugvás és
felfrissülés Jézussal való találkozást is eredményezzen.

Isten asztaltársasága
Évközi 17. vasárnap
1. Elizeus kenyeret szaporít (2 Kir 4,42–44)
A Kr. e. 9. század közepén Izraelben élő prófétát, Illés
utódját, legendás történeteinek köszönhetően az Ószövetség
Szent Ferencének becézik. A kenyérszaporításról szóló
beszámoló meg egyenesen Urunk Jézus előképévé teszi
Elizeust. A történetből kicsendül Isten gondoskodó szeretete
és az, hogy mindenhatósága ellenére nem tesz semmit szabad
teremtményei közreműködése nélkül.

2. Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet
kaptatok… (Ef 4,1–6)
Az apostol a hívek lelki egységéért száll síkra, mert a
Lélek által mindnyájan egy testet alkotnak Krisztusban: az
egyházat.

3.

A kenyérszaporítás (Jn 6,1–15)

Jóllehet a szinoptikusoknál – így Márknál is – találunk
leírást a kenyérszaporításról, egyházunk mostantól öt
vasárnapon át János evangélistát veszi alapul, mert egyedül
nála lelhető fel az eukarisztikus beszéd. Szent Jánosnál
hiányzik ugyan az utolsó vacsorának az oltáriszentség
alapítására vonatkozó beszéde, mégis a „jelek könyvében” (evangéliumának első 12 fejezetében) a kánai
menyegző, a Nikodémussal való találkozás, a szamariai
asszonnyal való mély beszélgetés előkészíti a „terepet” a
csodálatos kenyérszaporításhoz és a mennyei kenyérről szóló
tanításhoz.
Jézus naphosszat tanítja az igazságra, a jó szóra kiéhezett
tömeget. Hatalommal és meggyőző erővel fejti ki a vele
elérkezett Isten országának hallatlan újdonságát. Az emberek
elemi ösztöneikről, éhségükről megfeledkezve, ámulva
csüngnek szavain. Galilea füves lejtőjén, a Tibériás-tavának
szomszédságában érzik, hogy nem kampánybeszédet
hallgatnak, hanem a Messiás van köztük. Jézus pedig szánja
a pásztor nélküli juhokat, és Isten igazságára csillantja fel
szemüket. Távol áll tőle, hogy „cirkuszt és kenyeret”
jelszóval kábítsa tudatukat, hogy olcsó frázisokkal
„beetesse”, inkább Isten önmagát adó és örömébe hívó
szeretetét kínálja fel. Miközben tudja, hogy „nemcsak
kenyérrel él az ember”, testi éhségükről sem feledkezik meg.
Amikor az emberek megéheznek, apostolai bevonásával,
kis csoportokban letelepíti őket. Egy fiú öt árpakenyerét és
két halát megszaporítva több mint ötezer ember éhét veszi el.

Nem szűkmarkú, hiszen, még tizenkét kosár maradékot
szednek össze a tanítványok.
A megmagyarázhatatlan isteni beavatkozás mögött
felsejlik életünk-kenyerünk ajándék mivolta. Vajon eljut a
tudatunkig, hogy Istennek az én kevés kenyeremre,
szeretetemre is szüksége van? Akárcsak a pályázatoknál az
önrészre…
Isten nem lebecsüli, hanem felértékeli gyarló emberi
természetünkből
fakadó
jóságunkat,
szeretetünket,
talentumainkat. Azt a „keveset” szaporítja meg, és táplál vele
jóllakásig másokat is. Nem mondhatjuk: én nem tehetek
semmit… Kegyelmi indíttatása a szerény tehetségből is
ragyogó teljesítményt képes kihozni. Épp ez a tudat segíthet
önbecsülésünkben. Bátorságot adhat olyan helyzetekben,
amikor emberi erőfeszítéseink, képességeink látszólag
kevésnek bizonyulnak. Az édesanyák a tanúi a mindennapi
csodának, ahogyan kezük között szaporodik meg a kenyér, az
étel, és jut a családban mindenkinek…
Mi hajlamosak vagyunk túl könnyen feladni: ha nem
sikerült az érettségi, ha tönkrement egy vállalkozás, ha
krízishelyzet adódik a házasságban. Pedig nem kellene
feladnunk. Ha csak egy százaléknyi esély is van a túlélésre, a
megmaradásra, arra, hogy felülkerekedjen az élet, a szeretet,
küzdenünk kell. Mint ama koldus Böjte Csaba példájában,
akinek a körfűrész levágta a kezét, s aki azt a fűrészkorpából
előkotorva még 300 kilométert utazott, és mindent megtett,
hogy az orvosok visszavarrják. Legyőzte a félelmet, a
kétségbeesést, újjászületett, és most kezet foghatunk vele…
Vajon közösséget teremt a családi asztal, a lakodalom, egy
kirándulás asztaltársasága, vagy csak kényszer szülte
együttlét, ahol mindenki maga elé meredve zabálja
kiporciózott menüjét vagy szendvicsét?… Születnek-e új
barátságok, felismerések, megtérések egy közös ebéd,
lakoma élményéből?
Ott van-e Krisztus családi ebédünk asztalfőjén?

Hálásak tudunk lenni mindennapi kenyerünkért – amit
megsütött a pék, amit áruvá züllesztettünk, és csak úgy
leemelünk a polcról –, amelyért megdolgoztunk ugyan, de
voltaképpen mégiscsak ajándék? Embertársaink verejtéke és
Isten titokzatos áldása folytán került az asztalunkra. Észleltük
már, hogy amit igazán önzetlenül, hátsó szándék nélkül
tettünk
másnak,
az
megszaporodik
kezünkben,
környezetünkben? Kivirágzik a jó, megnyilvánul Isten
dicsősége.
Köszöntük meg az Úrnak esténként, lefekvés előtt, hogy
minden fáradozásunk ellenére, itt a földön igazából
kegyelemkenyéren élünk?
A természeti erőkön keresztül, egyházában, szentségeiben,
a szeretet megnyilvánulásaiban állandóan osztogatja
ingyenes kegyelmét, ezt az isteni erőforrást. Töltsön el ez a
tény nagyfokú biztonságérzettel és reménységgel, hiszen neki
gondja van mindazokra, akiket teremtett. Nagylelkűsége
késztessen minket is tettekre, önzésünk legyőzésére. Vegyük
észre közösségeinkben a szükséget szenvedőt, akinek még
annyi kenyér sem jutott, mint nekünk.
Az örök élet kenyerében már most mindent megkapunk
tőle – annak sokszorosát, amit adtunk –, amire szükségünk
van. Amit Jézustól kapunk, az nem fogy el. De nem
félretenni, elraktározni kell, nehogy ne jusson holnapra,
hanem minden nap frisset enni, hogy a vele való kapcsolat
tartson életben. Ő nemcsak emberi szükségleteinkről akar
gondoskodni, hanem sokkal nagyobbat, fontosabbat ad:
önmagát.

Belzebub vagy a Szentlélek?

Évközi 10. vasárnap
1. Az Úristen hívta az embert: „Hol vagy?” (Ter
3,8–15)
Szabadságunk következményeit is viselnünk kell. Néha
hajlamosak vagyunk elbújni, letagadni, gondolván:
megússzuk. De a szenvedés, a halál a földi élet velejárói.
Tetteinkért pedig számadással tartozunk.

2. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra
fordítsuk figyelmünket… (2Kor 4,13–5,1)
A Krisztus-követő ember Krisztus sorsában osztozik
nemcsak evilági életében, hanem a mennyeiben is. Feltámad
és megdicsőül, ha kitart a hitben.

3. Ha valamely ország meghasonlik magával, az
az ország nem állhat tovább fenn… (Mk 3,20–35)
Márk evangélista leírása alapján úgy tűnik, mintha Jézus
rokonai és a farizeusok összefogtak volna. Vádjaik egymást
kiegészítik. A rokonoknak kellemetlen az „eszement” rabbit
védeni, a vallási vezetők egyenesen az ördöggel való
lepaktálás képtelen vádját fogalmazzák meg. Könnyebb
beskatulyázni valakit, mint megérteni, ne adj’Isten követni…
A biblikus szakemberek szerint Beelzebul, Beelzebub –
jelentése a szemét ura, vagy a legyek ura – eredetileg a
filiszteus Akron város istenségének gúnyneve volt (Baal a
fejedelem, Baal a ház ura), és nem annyira ördögnév. Az
ellentábor átvitt értelemben Jézust mint Emberfiát akarja
ezzel kigúnyolni, de saját ellentmondásába gabalyodik bele.
Jézus erélyes és higgadt válaszában ezt a képtelen és
logikátlan vádat leplezi le. Ha a sátán saját maga ellen
támad, meghasonlik és elpusztul. Már csak ezért sem áll meg
az írástudók hamis érvelése, hiszen a sátán nem bolond saját
maga ellen támadni. Aki az ördöggel szövetkezik, az

legfeljebb gonosz varázslatra, mágiára képes, semmi esetre
sem az egyén és a közösség javát szolgálja. Nem Isten
országát építi. Bármennyire is hatásosan és divatosan állítja
be ezt a nyilvánosság előtt, bármilyen hatásosan is téveszti
meg a naiv embert, csak olyan, mintha... Az eredmény is
azonnal megmutatkozik: az álarc lehull, a hazugság
lelepleződik. A sátán nem alkot, csak rombol, nem egységre
törekszik, hanem bomlaszt. Ha a pénzt, hatalmat, csillogást,
tudást a sátán szolgálatába állítjuk, látszatra haladunk ugyan,
de közben süllyedünk és zuhanunk a szakadék felé… A
gonosz lélek élősködő, a Szentlélek Teremtő.
Jézust Isten Szentlelke töltötte be, nem a gonosz lélek
szállta meg. Tanítását is csak az érti meg, aki személyesen is
csatlakozik hozzá. Ő legyőzte a sátánt, fölötte nincs hatalma
az ördögnek. Isten azonban tiszteletben tartja az ember
szabad akaratát, azon az áron is, hogy az ember ellene szegül
és megátalkodik. Bizony mondom nektek, aki a Szentlelket
káromolja, az nem nyer bocsánatot. Évszázadokon keresztül
nagy teológusok is töprengtek e jézusi kijelentés helyes
értelmezésén. Voltak, akik a haragvó Istent emelték ki, de
olyanok is akadtak, akik mindenhatóságát vonták kétségbe.
Ugyanis ha egy bűn megbocsáthatatlan, arra következtettek,
hogy akkor Isten mégsem teljesen mindenható. Ha viszont az
ember szabadságát, annak tiszteletben tartását vesszük
figyelembe, eme gordiuszi csomó könnyedén elvágható. A
Szentlélek elleni bűn pontosan a bűnbánat hiánya. Nem lehet
ott bűnt megbocsátani, ahol nincs bűnbánat. Akkor követünk
el bűnt a Szentlélek ellen, amikor lelkünk nem hajlandó
engedelmeskedni az isteni kegyelemnek. Ha ellenállunk a
Lélek sugallatainak, ha szívünk megkeményedik a rosszban –
ami lehet akár vélt igazunk is –, ha az isteni szeretet
ösztönzései ellenére elutasítjuk Isten feloldozó, hazaváró
szeretetét, irgalmát. Nem a tudatlanságból vagy
gyengeségből fakadó bűnben maradásról van szó, hanem
inkább a gonoszságról: amikor valaki élete végéig kitart

szíve keménységében. Ez már igenis ördögi kör, amelyből
saját erőnkből nem vagyunk képesek kimenekülni. Rá kell
hagyatkoznunk Isten szeretetére. Ő küld olyan embereket,
eseményeket életünkbe, akik elvezethetnek hozzá.
Barsi Balázs OFM írja: „Hihetetlennek tűnik, de eljuthat
az ember oda, hogy a saját szemével is látott, tagadhatatlan
csodát valami ördögi okoskodással úgy állítja be, mint
szemfényvesztést… Mindaddig megbocsáthatatlan ez a bűn,
míg e körből ki nem lép az ember… A Szentlélek legelső
ajándéka, hogy ránk bizonyítja a bűnt. Ez a megszégyenítő
leleplezés megszabadulásunk, üdvösségünk kezdete”.
Isten nem hagyja abba a megbocsátást. Életünk utolsó
pillanatáig küldi jelzéseit, segítségét, hogy ne a kárhozat felé
tegyünk lépéseket, hanem örök üdvösségünk útján kezdjünk
járni…

Tarisznya és erszény nélkül
Évközi 15. vasárnap
1. Az Úr meghívott engem… menj, prófétálj
népemnek… (Ám 7,12–15)
A Kr. e. 750 körül működő Ámosz júdeai pásztorként
Izraelben külföldinek számított. Szociális prófétaként is
emlegetik, mert bátran, félelem nélkül hirdeti a szegények
jogait. Ezért is utasítják ki az országból. Ő a hithirdetők
példaképe.

2. Kiválasztott minket őbenne a világ teremtése
előtt… (Ef 1,3–14)
Szent Pál efezusi levele nagy himnikus prédikáció, amely
Isten örök, eddig rejtett üdvtervét hozza nyilvánosságra.
Jézus Krisztusban Isten minden embert kiválasztott,
meghívott az üdvösségre.

3. Meghagyta nekik, hogy az útra a vándorboton
kívül semmit ne vigyenek: sem kenyeret, sem
tarisznyát,
sem
pénzt
az
övükben…
(Mk 6,7–13)
A Szent Jakab útját kétszer is megjárt barátom mindössze
hét és fél kilós hátizsákján kívül egy botot, némi pénzt és egy
könyvecskét vitt magával lelki segélynek. Minden fölösleges
kacat mellékessé vált. Mint mondja, a legfontosabb tárgyi
kellék maga a bakancs. Balás Béla (alias Beton) kaposvári
püspök visszaemlékezésében leírja, hogy annak idején,
káplánkorában, püspökei felső nyomásra olyan gyakran
helyezgették, hogy zsolozsmáján és fogkeféjén kívül más
egyebet már nem vitt magával új állomáshelyére.
Csak akkor tudunk igazán Istenre hagyatkozni, amikor
semmink sincs, amikor már semmihez sem ragaszkodunk.
Mihelyt egy nehéz út, egy döntés, egy baleset következtében
kiszolgáltatottakká és tehetetlenné váltunk, amikor már nem
mi irányítjuk az eseményeket, akkor érezzük és éljük át, hogy
valójában milyen a gondviselés.
Márk evangéliumában Jézus vándorprófétaként küldi
tanítványait.
Megszabja,
mit
hirdessenek,
hogyan
viselkedjenek. Kettesével küldi őket, de a boton és a sarun
kívül semmijük sem lehet: sem kenyér, sem váltóruha, sem
pénz. Maroktelefonos, bankkártyás világunkban, ahol a
térképet elektromos helyzet-meghatározók segítik, ahol
mindenféle segédeszközzel és előzetes információval
bebiztosítjuk magunkat a hosszú út előtt, képtelenségnek tűnik
Jézus parancsa. Pedig csak arról beszél, hogy milyen gazdag
az evangéliumi szegénység és egyszerűség. Amikor különféle
rejtett kényszerek és függőségek miatt nem kötődünk
semmihez e világban. Hiszen a koporsónak nincsen zsebe. A
belső szabadság felszabadító öröme ez, amellyel teljesen
kiszolgáltathatjuk magunkat a rólunk gondoskodó Istennek, és
nem ragaszkodunk körömszakadtáig a tárgyakhoz. Ennek
radikális formáját ma is láthatjuk a szerzeteseknél. Különösen

a ferenceseknél és a karthauziaknál. Ők a legtöbb használati
tárgyat ma is maguk készítik, és minden anyagot
hasznosítanak. Nem dobnak és nem cserélnek le semmit csak
azért, mert van újabb. Ha egy új eszközt kell beszerezni, amire
tényleg szükség van, olyat választanak, ami sokáig tart, ami
hosszú ideig szolgál…
Nekünk is missziónk van a világ felé. Az internet, a
pénzügyi rendszerek, a média és az anyagelvű fogyasztói
szemlélet közepette is meg kell mutatnunk az evangélium
friss, átütő erejét a maga újdonságával. Merjünk Isten
szegénykéi lenni, hisz küldetésünk lényege változatlan. Ne a
tárgyakba,
intézményekbe,
propagandaeszközökbe,
anyagiakba kapaszkodjunk, hanem Krisztus ölelésre tárt
karjába.
A tarisznya, a megtakarított pénz, az előre elraktározott
kenyér nélküli védtelenségben szolgálni Isten országát. Így
egyszerűsödik le életünk, amelyben Isten mindent megad,
amire szükségünk van, s amit nem adott meg, az annak a jele,
hogy az üdvösség szempontjából elhanyagolható. Így mutatjuk
meg az egyház életerejét, Lélekben megújult fiatalságát,
legyőzhetetlen
hitét.
Székely
János
püspök
megfogalmazásában: „a tanítványság részesedés Krisztus
húsvéti titkában, annak titkában, akit megöltek, de mégis él.
Minden meghívásban és küldésben, minden papi és szerzetesi
hivatásban ez a húsvéti győzelem folytatódik.”
Ne keserítsenek el a sikertelenségek, ne szegje kedvünket
az ellenséges magatartás, a nem mindig szívélyes fogadtatás,
hisz életünk megtartó erejét Istenben találjuk meg.
Maradjunk nyitottak a világ, az élet és a küldő Jézus felé.
Nyugodt szívvel, ragyogó arccal hirdessük az örömhírt,
tegyünk jót másokkal, s csak azt tartsuk meg magunknak,
ami az ő ajándékozó szeretetének jele. Azzal is országát
szolgáljuk.

Veszendő eledel

Évközi 18. vasárnap
1. A manna (Kiv 16,2–4.12–15)
A manna csodálatos égi kenyér volt, de fontosságát a nép
eltúlozta. A zsidók emlékezetében égi eledelként maradt
meg, olyannyira, hogy holmi jézusi kenyérszaporítást már
nem tartottak akkora csodának.

2. Új élet Krisztusban (Ef 4,17–20–24)
Régebben a pap az efezusi levél mai szakaszát imádkozta,
amikor a karinget felöltötte. Már a keresztségben beöltöztünk
az új, kegyelmi életbe, amelyet Krisztus hozott el nekünk
megváltása árán.

3. Ne veszendő eledelért fáradozzatok… (Jn
6,24–35)
A kenyérszaporítást követő napon az emberek tódulnak
Jézus után, mert ettek a csodás kenyérből, és szeretnék, ha a
csoda megismétlődne. Eszükbe jut, amikor Mózes idejében
Isten mannával táplálta népét. A manna azonban nem adott
örök életet.
Jézus önmagát nevezi élő kenyérnek. Meglepő és
felfoghatatlan egyszerre. A kafarnaumiak eddig a mélységig
nem jutnak el. „A klasszikus történet – amelyet Kerényi
Lajos idéz – szerint amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe,
négy férfi beszélgetett az egyik utcasarkon. Egyre közeledett
a hozsannázó tömeg. Az egyik beszélgető elcsukló hangon
rebegte: nézzétek, jön az áldott. Ő gyógyította meg a
leányomat. Hozsanna. A másik azt mondta: Én is ott voltam
a lakodalomban, amikor elfogyott a bor. Ő, Jézus a vízből
csodálatos bort varázsolt. Éljent kiáltok, ha ideér. A
harmadik férfi azért magasztalta a szamárháton érkező
messiást, mert ott volt az ötezer között, és evett a
megszaporított kenyérből. A negyedik sötét arccal csak
ennyit mondott: Én pék vagyok. Nagyszerű ember az a Jézus.

Láttam saját szememmel, hogy halottat támasztott fel, én
mégsem halleluját fogok kiáltani, hanem hogy feszítsék meg.
Mert ha ő kerül uralomra, nem fogom tudni eltartani négy
gyermekemet és feleségemet. Ő a semmiből ad kenyeret.”
Jellemző racionalista, Istentől elszakadt világunk
gondolkodásmódjára, amely még az egyházba is minduntalan
beszüremlik… A 90-es évek elején Erdély-szerte emlékszünk
a hirtelen pálfordulásokra, amikor a nyugatról érkezett
segélycsomagok miatt, később meg a magyar igazolványok
miatt egyszerre csak megteltek a templomok. Sokan addig
maradtak hívők, amíg hasznuk volt belőle.
Vannak, akik ma is szemfényvesztésnek, csalásnak ítélik
meg Isten csodáit, kegyelmi segítségét. Azt mondják, nem
kell komolyan venni, mert lefokozza az emberi
alkotóképességet. Mások meg azért lesznek újra vallásosak,
mert azt hiszik, könnyebb lesni a potyát, és önzésüket
vallásos mázzal önthetik le. A mindenkori lelki
haszonlesőket, konjunktúra-lovagokat képviselik, akik az
égből pottyant mannát „éhezik”, pedig a manna csak a
pusztában volt érvényes… Az ilyen emberek szeretnek
szerepelni egyházi rendezvényeken, fontoskodnak, lelkiznek,
és jó pénzért biztos tippeket adnak életvezetésből. Még az
egyházi szolgálattevőket is könnyen utolérheti a kísértés,
hogy a felelősséget a gondviselésre hárítsák. Észre sem
veszik, hogy az egyedüllét elmagányosodást, az elmélyült
csend kényelmességet szülhet… Olyanok is bőven vannak,
akik nem érzik a lelki értékek súlyát: ha amúgy is ingyen
van, az egyház tegyen velük kivételt, kössön
kompromisszumot. Kialkudnák a minél olcsóbb lelki
szolgáltatást, hogy akár leszállított áron is hozzá lehessen
jutni, hiszen a papot ezért fizetik…
Az ilyen és hasonló gondolkodású emberek elmennek a
lényeg mellett. Összetévesztik az ajándékot az
ajándékozóval, Istent és kegyelmét csak segédeszköznek
vélik, amely jól jön a szerencséhez és a boldoguláshoz.

Jézus egyszerre „kiábrándít” és tanít. Azt akarja, menjünk
hozzá, őt éhezzük és szomjazzuk. Tisztázza gondolataink és
szívünk téves indítékait. A kenyéren és a földi eledelen túli
mélyebb mélységet, a belénk teremtett Isten utáni vágyat
szólítja meg és tölti be. Amikor végre megértjük, hogy igazi,
tartós, méltósággal teli boldogságot, valódi életet csak benne
és általa élhetünk. Amikor kenyérré válunk mások számára.
Ahogyan ő ehető, éltető kenyérré válik bennünk. Igéje és
feltámadt-üdvözítő teste révén az eukarisztiában. Általa
leszünk képesek önmagunkat adni a szeretetben, a
megbocsátásban, a halálig tartó önzetlenségben, hogy mi is
életet fakasszunk, mint egy szelet kenyér.
A mindennapi betevő falat utáni rohanás címén nem
egyszer olyan eledelek, dolgok után törtetünk, amelyekre
nincs is szükségünk. Jézus viszont arra figyelmeztet: ne
legyünk konzum-idióták. Ehelyett inkább alakítsuk ki a
Jézusból élő lelkületet kis és nagy közösségeinkben egyaránt.
Nem önmagában a fogyasztás miatt, hanem hogy életünk
legyen. Mert ő örök manna, a szentáldozásban már miénk
lett. Egyszerre táplálék és ígéret.

Mennyből alászállt kenyér
Évközi 20. vasárnap
1. A bölcsesség lakomája (Péld 9,1–6)
Egyházunk a megszemélyesített bölcsességben mindig
Krisztust látta. A bölcsesség lakomája pedig Jézus eukarisztikus
lakomáját vetíti elénk.

2. Ügyeljetek arra, hogyan éltek… ne mint
esztelenek, hanem mint bölcsek… (Ef 5,15–20)
Szent Pál népe üdvét akarja, s ezért óv a részegeskedéstől.
A keresztény ember a Szentlélektől megittasodva mindenben
Isten akaratát keresve végzi kötelességét, és használja fel a
földi időt örök üdvösségének munkálására.

3. Én vagyok az élő kenyér…, ha nem eszitek az
Emberfia testét…nem lesz élet tibennetek. (Jn 6,51–
58)
A Kafarnaumban elhangzott eukarisztikus beszéd annyira
fennkölt és kiélezett, hogy a biblikus szakemberek szerint ez
inkább az evangélista húsvét utáni egyházának hitét sűríti
magában. Amikor az első keresztény közösségek már
szembenálltak a zsidósággal vagy legalábbis vitatkoztak vele. A
kenyérszaporítás csodája pedig kedvező alkalmat adott a Szent
Jánosnak a téma kifejtésére – állítja Benedikt Schwank
egzegéta.
A zsidóknak a vér fogyasztásának tilalma miatt is botrány
volt Jézus „emészthetetlen” szavait hallgatni. Ő mégis
nyilvánosan, nyíltan, mindenki füle hallatára jelenti ki, hogy
az ő teste valóban étel. Sőt csak az üdvözül, aki testét és vérét
mint eledelt eszi és issza. Ezzel mintegy elvágja az utat azok
felé, akik valamiféle ezoterikus szekta titkos tanítására
gondolnak, és egy teljesen új értelmezés lehetőségét nyitja
meg. A keresztény úrvacsora alapjait rakja le. A hitetlen,
zúgolódó és vitatkozó tömegnek (hogyan adhatja ez testét
eledelül nekünk?) Jézus nem magyarázkodik. Nem ijed meg
attól, hogy sokan eltávoznak vagy elpártolnak a kemény
beszéd miatt. Nem fél attól, hogy félreérthetik kifejezéseit,
nem akar kiegyezni hallgatóságával, hanem az Atyaistentől
indult Emberfiaként, a világ üdvösségéért valóságos emberré
lett megváltóként be akar emelni az isteni életbe. Most már
nem pusztán tanítása a fontos, nemcsak azt kell
meghallgatnunk, nemcsak szavakkal fordul felénk, hanem az ő

húsát-vérét, emberfiúi testét-lelkét adja táplálékul. Újra és újra
ennünk és innunk kell őt, teste és vére valóságos, megrágható
és lenyelhető táplálék, amely isteni élettel tölt el. Isteni élet
nélkül nincs örök élet.
Manapság az emberek jó része újra kezdte fölfedezni a
valódi, természetes alapanyagokból készült élelmiszerek,
ételek ízét. Reneszánszát éli a bio-életmód. A sok műanyag,
méreg és mesterséges színezékkel felturbózott étel-ital árt az
egészségnek, fogyasztási mániába kerget, hízlal, és beteggé
tesz. De lelki-szellemi téren is nagy a fertőzésveszély. A
hiteles keresztény közösségekben, példaképekben pedig az
addig közömbös vagy a világtól megcsömörlött hívő is érzitapasztalja a Krisztushoz tartozás éltető erejét, az eukarisztia
tápláló jó ízét. A „teljes kiőrlésű” jézusi kenyér
energiatartalma messze felülmúlja az utánzatok és piacos
külcsínű divatos lelki kenyerek színvonalát. Csak hit, alázat
és őszinte étvágy szükséges hozzá…
Az eukarisztia titka a mi életünk, föltámadásunk záloga.
Jézus Krisztus, a föltámadt és örökkön élő Krisztus van jelen
a hit által megélt úrvacsorában. Az ő húsvéti diadala a mi
győzelmünkké
válik.
(B. Schwank) Abban a pillanatban, amikor Krisztus testét
magunkhoz vesszük, vagyis áldozunk, egyetlen „most”-ba
sűrítve „esszük” Krisztus egész életét, halálát és
feltámadását. Tehát minden szentáldozás tudatos, sorsfordító
döntés!
Bizonyára más lenne, több lenne az életünk, ha ezzel a
hittel részesülnénk a szentáldozásból. Ha úgy vennénk
magunkhoz az eukarisztikus kenyeret és bort, mint Krisztus
testét és vérét, hogy az Úr az ő jelenlétével töltsön el. Ha
olyasfajta személyes kapcsolat alakulna ki köztünk, hogy
azzá válunk, akit megeszünk…
Az eukarisztia, az oltáriszentség a Krisztusban maradás
szentsége. Isten a maga teljességében akar minket. Ezért a
maga teljességében adja önmagát nekünk a kenyér és a bor

színe alatt. Azt akarja, hogy az eukarisztia hatása teljesen
átjárjon: életünk fizikai-lelki-erkölcsi vetületét egyaránt.
Minőségi változást, fejlődést, mélyülést szeretne előidézni
bennünk. Felkészíteni az örök lakomára, ahol az emberiség
nagy családja, az üdvözültek közössége egy asztalhoz ül.

Ti is el akartok menni?
Évközi 21. vasárnap
1. Szövetségmegújítás Szichemnél (Józs 24,1–
2a.15–17.18b)
Szichem már a pátriárkák korában kultikus helynek
számított. Józsué könyve, amely tulajdonképpen lezárja
Mózes öt könyvét, arról ír, hogyan újítja meg az Úr
szövetségét
népével.
Az
egyszer
megkötött
szeretetszövetséget is rendszeresen meg kell újítanunk –
Istennel, szeretteinkkel –, hogy kapcsolatunkat mindig a
kezdeti lelkesedés, elkötelezettség, belső tűz szítsa és
erősítse. A kezdetekre való emlékezés mindig jó „ajzószer”
hűségünk megújításához.

2. A házastársak kötelességei (Ef 5,21–32)
Az apostol ebben a levélben az újszövetség egyik
legszebb és gyakran használt hasonlatát vezeti be: a
házastársak kapcsolata Krisztus és az egyház kapcsolatát kell
hogy megmintázza. A házastársak nem maguknak élnek,
hanem szeretetükön keresztül átragyog Isten szeretete. Ezért
szentség a házasság. Ezért lehetetlen boldog családi élet
szentségi házasság nélkül. Amint Krisztus is életét adta
egyházáért, úgy kell a házastársaknak is életüket adniuk
egymásért.

3. Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó
tanítás. (Jn 6,61–70)
Szent János evangélista arról számol be, hogy a
kenyérszaporítás csodája csak jele volt annak, hogy Jézus
étele, kenyere akar lenni övéinek. Isten szeretetének, földre
„jövetelének” legmélyebb titkát tárta fel, s most az emberek
válaszát várja. De szomorúan kellett megállapítania, hogy az
emberek inkább megbotránkoznak, megrökönyödnek,
elbizonytalanodnak. Akik a megsokasodott kenyérrel és
hallal jóllaktak, már nem kíváncsiak az annál nagyobb
szeretetre. Még a tanítványok is, akik ettek a „rendes”
kenyérből, és lelkesedtek, most az élet kenyeréről szóló
tanításból már nem kérnek. Kemény beszédnek tartják. Nem
tudják követni mesterüket az isteni mélységek és magasságok
felé.
Jézus eukarisztikus tanításának mélységét húsvét után sem
könnyű felfogni. Bár a Lélek munkálja bennünk a hit
kegyelmét és megélését, ma is sokan visszahúzódnak a
Krisztus-követéstől. Hűségük csorbát szenved. Mert a
rendszeres, következetes hitélet akár radikális életmód- és
szemléletbeli változást is követel. Jézus a ma élőktől is
ugyanezt kérdi: el akartok menni? Tessék nyugodtan…
És valóban, soha nem volt ekkora vallási kínálat, mint
napjainkban. Lazább, lájtosabb csomagolásban, tetszetős
kiszerelésben számtalan keresztény és nem-keresztény, keleti
és nyugati megváltócska, kisebb-nagyobb egyház és guru,
mester és messiás ütötte fel fejét, akiknek jól jön az
egyházával dacosan ellenkező, csalódott vagy kereső,
bátortalan vagy el nem kötelezett hívő, hiszen így olcsóbb az
üdvösség. Ott nincsenek követelmények, megcsontosodott
hagyományok, vaskalapos papok, akik akadályoznák őket
szabadságukban. Nem találnak ki újat, csak ötletesen, dús
fantáziával szívják a fáradt egyház vérét. Élősködnek.
De a történelmi egyházak híveiben is felüti a fejét a
közömbösség, a csüggedés, a fásultság, a legkisebb

erőfeszítésre is képtelen, lagymatag lelkület… Kialvóban a
lánglelkű hősiesség. Azt gondolják: a hit kalandját meg
lehet úszni. És különben is, ilyen a világ. Közben
észrevétlen megalkusznak a bűnnel, a középszerűséggel,
hozzászoknak a tétlen, kényelmes, következmények nélküli
élethez, ahol minden jár nekik, de ahol semmiért nem kell
áldozatot hozni. Kiállnak a sorból és nem kockáztatnak. A
dicsőség kellene, de a kereszt nem. Jézustól, egyházától,
hittől, paptól csak elvárnak, csak kapni akarnak. Vannak,
akik nemcsak kilépnek, de Jézus és egyháza ellenségeivé is
válnak.
Szent Péter válaszol a többiek, a megmaradt tizenkettő
nevében: Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéit nálad
leljük meg.
Tegyük hozzá Péter hitvallásához: Uram, mi tudjuk, hogy
ha közeledbe kerültünk, ha igazán hinni akarunk, adnunk is
kell. Adni is akarjuk mindenünket – figyelmünket,
tehetségünket, szeretetünket, időnket –, mert csak te vagy az
igazság. Felvesszük a szegénység, a kiszolgáltatottság,
megbélyegzettség, a rád utaltság keresztjét, és visszük veled,
mert tudjuk, csak így megyünk be dicsőségedbe. Mi minden
áron veled akarunk lenni, jó és balsorsban. Lépten-nyomon
tapasztaljuk Lelked tüzét, újdonságát, sodró erejét.
Uram, hisszük, érezzük, tudjuk, hogy te vagy az Isten
szentje. Nem tanrendszer, nem filozófia, nem idejétmúlt
hagyomány, hanem a személyes Isten, a mi megváltónk.
Köszönjük jelenlétedet igédben és az eukarisztiában. Éltesd
testünket-lelkünket, hogy egykor az örök lakomán is
asztalodnál ülhessünk. Ámen!

Szívünk tisztasága

Évközi 22. vasárnap
1. Izrael, hallgass azokra a parancsokra és
rendeletekre, amelyekre tanítalak… (Mtörv 4,1–2.6–
8)
A Másodtörvénykönyv Mózes nagy beszédével kezdődik,
amelyben összefoglalja a pusztai vándorlást és bevezeti a
törvénykönyv kihirdetését – írja dr. Jakubinyi György. A ma
idézett rész ünnepélyes prédikáció, amelyben az Úr a
szövetség
megkötéséből
származó
felelősségére
figyelmezteti a népet.

2. Vessetek el minden tisztátalanságot és a
különféle gonoszságokat… (Jak 1,17–18. 21b–22.27)
Az apostol Isten jóságára alapozva kéri, hogy ültessük
gyakorlatba Krisztus tanítását. Váltsuk tettekre az igét. Az
újszövetségi levelek közül leginkább a Jakab levél az, amely
a hit gyakorlati megvalósítását, a cselekedeteket
hangsúlyozza.

3. Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem
teheti őt tisztátalanná… (Mk 7,1–8a. 14–15. 21–23)
Jézus idejében a zsidó vallási vezetők oly tökélyre vitték a
kétkulacsos erkölcsöt, a kicsinyes előírások betartását, hogy
annak már régen nem volt köze Isten eredeti szándékához.
Külsőleg, a törvény betű szerinti előírásának eleget téve,
látszatteljesítményeikkel valójában a még nagyobb belső
bűnöket akarták elfedni, miközben betegesen óvakodtak
attól, nehogy tisztátalanná váljanak. Ez a rituális tisztaság
szemükben a törvénytisztelő polgárt jelentette, aki
becsületesen betartja a szabályokat. Miközben megmarad
benne a rosszindulat, gőg, önzés –: kifelé feddhetetlennek
látszik. A kettős mérce délibábja azonban meghasonlásba
kergeti az embert…

Szent Márk tömör összefoglalója szerint ezért teszik szóvá
azt is, hogy a tanítványok mosdatlan kézzel ülnek asztalhoz.
Jézus válaszában szemrehányást tesz az írástudóknak és a
farizeusoknak. Feltárja az ember szívében lejátszódó
folyamatokat: ami az emberben van, az teszi őt tisztátalanná.
Vagyis az igazi tisztátalanság odabentről, a szívből ered, nem
abból, amit megeszünk. A teremtett világra, az ételekre vagy
állatokra nem foghatjuk rá, hogy erkölcsileg rossz,
tisztátalanok, bűnösek. Bűnt csak az emberi személy
követhet el. Természetesen fontos az egészség, a higiénia,
hogy megvédjük magunkat a fertőzésektől. Az előírások is
ezt akarják elősegíteni. Istent azonban nem lehet
külsőségekkel megtéveszteni. Amikor a törvény betűje
elszakad a szellemétől, amikor jog és szeretet szétválik,
akkor már régen nem Isten akaratát cselekedjük…
Az ördög nem alszik, és rosszra hajló természetünk miatt
mi is állandóan hajlamosak vagyunk az önbecsapásra. Még
védekezünk is azzal, hogy a körülmények, a világ ilyenné:
kétszínűvé, óvatossá, tartózkodóvá, számítóvá tett. Jézus ezt
az álságos magyarázkodást leplezi le, és segíteni akar
szívünk titkainak helyes fel- és megismerésében. A világot, a
körülményeket mi alakítjuk. Az ember teszi jóvá vagy
gonosszá kisebb-nagyobb világát. Pénzügyi ellenőrök ezért
kérdeznek rá, mennyire „tiszta” keresetből vagyonosodtunk,
átlátható-e könyvelésünk, adózott vagy adózatlan
jövedelmünk haszonélvezői vagyunk?
A természetben sem minden fekete vagy fehér. A tiszta
fémek is általában vegyületekből nyerhetők ki. Csakhogy
nagy igyekezetünkben nehogy szem elől tévesszük a
lényeget: Isten a szívünket vizsgálja. A belső tisztaság
tulajdonképpen az Istenhez tartozást jelenti. Ahogyan
nemcsak becsületesnek kell látszanunk, hanem valóban
annak is lennünk, ahogyan tisztába kellene tenni a közéletetgazdaságot-sportot, emberi kapcsolatainkat, ezekben mindmind onnan kellene kiindulnia, hogy tegyük tisztába

magunkat Isten előtt. Vessük le az önelégültség álruháját,
takarítsuk ki szennyes fantáziánkat, gondolatainkat, és
legyünk tiszta szívűek, hiszen a hegyi beszéd szerint csak így
láthatjuk meg Istent. Szívünk sötétségében is csak Krisztus, a
világ világossága gyújthat fényt. Irgalmával ő mossa le
bűneink szennyét. Ő segít szétválasztani a tisztát a
tisztátalantól.
Isten nem tűri meg a bálványokat maga körül. Dobjunk ki
szívünkből mindent, ami rontja a Lélek tiszta levegőjét, ami
zavarja az Úr társaságát. Ne bonyolítsuk túl, hanem inkább
egyszerűsítsük le életünket, hogy Isten lakást vehessen
benne.

Jelbeszéd: nyílj meg!
Évközi 23. vasárnap
1. Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek
füle hallani fog…(Iz 35,4–7a)
Izajás népe hazatérését, szabadulását hirdeti meg.
Nemcsak arról van szó, hogy viseljük Isten akaratába
belesimulva szenvedéseinket, mert abból mindenképp jó
fakad, hanem magáról Istenről, aki megtartja ígéretét.
Jézusban elérkezett közénk Isten országa. Valóra váltak a
prófétai ígéretek. Minket sem szeret kevésbé, mint a bénát,
akit meggyógyított. Nem látványosan ugyan, de ma is
köztünk van és gyógyít: a szolgálatukat hivatásként megélő
beteggondozókban, felelősségünkben, amikor nem hagyjuk
magukra a rászorulókat, amikor velünk járja életünk
keresztútját, ránk árasztja a húsvét fényét.

2. Hitetek
legyen
mentes
személyválogatástól… (Jak 2,1–5)

minden

Szent Jakab apostol egyik gyakori emberi hibánkra mutat
rá. Ne legyünk személyválogatók, hiszen egy közösség, egy

család
vagyunk.

tagjai

3. „Effata, azaz nyílj meg!” (Mk 7,31–37)
Nagy valószínűséggel azért került be Szent Márk
gyógyításos története az evangéliumba, hogy a későbbi korok
olvasói is láthassák: amikor a „hazaiakban” süket fülekre
talál Jézus tanítása, maguk a pogányok, a hitetlennek tartott,
lenézett népek fogadják be. Dekapolisz/Tízváros környéke
eléggé távol esett Galileától. Jézus mégis eljut erre a vidékre,
hogy csodás gyógyításaival praktikus módon is hirdesse Isten
szabadító örömhírét. A szentíró ezzel igazolja, hogy Isten
üdvösségéből a pogányok sincsenek kizárva. Az evangélista
kiemeli az apró részleteket is: Jézus a korabeli gyógyítási
praktikák mozdulatával gyógyít. Ujját bedugja a süket
fülekbe, majd nyállal nedvesíti a bénult nyelvet, és azt
mondja: Nyílj meg!
A
gyógypedagógusok
szerint
a
siketnémák
különlegesen érzékeny emberek. Nagyon kell figyelni
rájuk, hogy megérthessük őket. Apró jelzéseikből sokat
kiolvashatunk. Úgy lehet megérteni hang nélküli
kommunikációjukat,
ha
figyelünk
gesztusaikra,
szájmozgásukra, tiszta tekintetükre. Valószínűleg Jézus is
azért hívja el a tömegből ezt az érthetetlenül beszélő,
dadogó süketnémát, mert most rá akar figyelni. A beteg
emberre összpontosít – nem akar reklámot, zajt csapni
maga körül, az irgalom és a szeretet nyelvén szólítja meg.
Varázslatosnak tűnő, arámul kiejtett szavai – Effata! –
Nyílj meg! – nem annyira a hallószerveknek vagy a beteg
nyelvének szólnak, mint inkább a hallásra képtelen ép
embernek… A kívülállók számára furcsa és érthetetlen
jézusi mozdulatok gyógyító érintésekké válnak. Jézus
csodájában megújul a bukott teremtés. Gesztusa jelzi, hogy
a benne bekövetkezett új világ, a bűntől való szabadulás
apró jele lázba hozta az emberiséget. A messiási idő

elkezdődött: a némák beszélnek, a bénák talpra ugranak,
süketek meghallják az örömhírt…
Jézus csodái kitágítják az ember szívét, betöltik igazságra,
szeretetre, jobb világ után sóhajtozó vágyait. Vajon
észrevesszük-e testvéreink szeretet-jelzéseit? Meghalljuk-e
lelkiismeretünk jóra ösztönző, figyelmeztető hangját? Van-e
szükségünk jeltolmácsra, aki testi-lelki bénultságunkból,
süketségünkből és némaságunkból kimozdít? Tudjuk-e
jelezni, szavak nélkül is, szeretetünket? Egyértelműek-e
gesztusaink, amelyekkel jót cselekszünk?
Jézusnak nem volt szüksége se nyálra, se érintésre, hogy
megnyíljon a beteg füle és megoldódjék a nyelve. Mégis élt
ezekkel a mozdulatokkal, nem azért, hogy varázsoljon,
hanem hogy felemeljen az isteni kommunikáció szintjére. Az
ő szavai szentségi jelek: jelzik és létre is hozzák az isteni
vérátömlesztést. Érzékelhetővé teszik a felfoghatatlan isteni
csodát… Ezért használjuk mind a mai napig a szentségek
liturgiájában is.
Ne legyünk süketek Isten hívására. Ne kelljen nógatni
minket, amikor másoknak szüksége van ránk. Tanuljuk meg
a szeretet jelbeszédét. Ahelyett, hogy süketek párbeszédét
folytatnánk, inkább alázattal némuljunk el Isten csendes
jelenléte előtt, hallgassunk bele lelkünk mélyén feltörő,
ösztönző sugallataiba.
Isten szava, szeretete, szabadítása Jézusban mindenki
számára elérhetővé vált. A süketnéma alakja a hit ajándékát
befogadó embert jelképezi. Ha változást szeretnénk erkölcsihitbeli életünkben, nekünk kell megnyílnunk Isten felé, hogy
szent fia életével betölthessen.

Életmentő kereszt

Évközi 24 vasárnap
1. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok
szégyent. (Iz 50,5–9)
Az Úr szenvedő szolgájáról szóló éneket az
Ószövetségben is a Messiásra vonatkoztatták. A keresztény
Jézusban látja ezt megvalósulni. Ezért saját szenvedését is
Jézus szenvedésének részeként tekinti.

2. Ha tettek nélkül
hitedet… (Jak 2,14–18)

megmutatod

nekem

a

Halott a hitünk, vallásosságunk, egyházhoz tartozásunk,
ha nem támasztják alá azokat tetteink.

3. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti…
(Mk 8,27–35)
„Néhány évvel ezelőtt Budapesten, az alsó rakpartról
becsúszott egy autó a Dunába. Tél volt. Az autóban egy fiatal
pár ült. Egy taxi ment éppen utánuk. Azonnal megállt. A
fiatal sofőr kiszállt, próbált segíteni. Sikerült is kinyitnia a
vízbe esett autó ajtaját, kiszabadította őket, ő maga azonban
elmerült és eltűnt.” Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel
felteszi a kérdést: „Ki volt ez az ember? A kollégák számára
büszkeség, édesanyja számára elveszett fiú, az újságíróknak
napokon keresztül jó téma… Ennek a megmenekült fiatal
párnak azonban egészen más: ő volt a szabadítójuk, az
életük.”
Ebből
az
emberi
ésszel
felfoghatatlan
összefüggésből közelíthetjük meg Jézus ma elhangzó
kijelentését: aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Mi
pedig mindenáron meg akarjuk menteni. Legfeljebb az
adrenalin emelkedéséért vagy a pénzért kockáztatunk.
Egyébként nem merünk. Értelmetlen is lenne minden áldozat,
ha közben odavész az élet – mondjuk. Inkább a kényelmes
önmegvalósítás útját választjuk, amely élvezetes, hasznos, és

a jogok meg szabadság világában tökéletesen igazolható.
Folyton saját irhánkat mentjük, mert idegenkedünk az
elköteleződéstől, a vele járó szenvedéstől, életünk
odaadásától. Mint Péter apostol, aki hallva, hogy a jézusi
messiás-kép útját nem győzelmek, politikai dicsőség
szegélyezik, hanem kereszt és szenvedés, lebeszélné róla
Jézust. Jézus ezért sátánnak nevezi Pétert, olyannak, aki
ellenkezik Jézus tervével.
Amikor a könnyebbik részt vállalnánk, amikor csak
megúszni szeretnénk a szenvedést, észrevétlenül a sátán
oldalára álltunk, és neki adtuk át a terepet. Jézus kemény
kijelentése ma sem veszített aktualitásából: Ha valaki követni
akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen.
Milyen a mi Krisztus-képünk? Ki ő nekünk? Isten fia, aki
a kereszten megszabadított bűneinktől, vagy pusztán egy
próféta, aki szépeket mond, de azért nem állnánk ki érte? Ha
fel akarunk mögéje sorakozni, vállalnunk kell életünk
keresztjeit. Természetes ösztönünket megtagadva vállalni a
fájdalommal járó áldozatot, munkát, újrakezdést. A szeretet
művészetét. Szeretni nem lehet szenvedés nélkül. Nem a
szenvedést szeretjük, hanem azt, akiért készek vagyunk
szenvedni. A kereszt nem cél, a szenvedés nem önkínzás,
hanem eszköz és út. Részt vállalunk a megváltásban, jobbá
tesszük a világot. Mint az osztriga, ahogyan a kavicsot
gyönggyé csiszolja…
Ha kiszolgáltatjuk magunkat Istennek, aki néha
szenvedést bocsájt ránk, bizalmunkat és készségünket
fejezzük ki, hogy szavaink és tetteink róla szóló, élő
hitvallássá válnak. A szenvedés megvisel. Nem mindegy,
hogy hittel vagy a nélkül szenved valaki.
A hitem ad értelmet a keresztnek. Egy paptestvérem
mesélte: Könnyes szemű, 35 év körüli asszonyka kereste a
papot. Gyönyörűen csengő, archaikus magyarsággal beszélt.
Moldvai csángó asszonyka volt. Jöjjön, páterke, hamar, mert
nagybeteg az emberem. Csak ide, a plébániától alig száz

méterre hívott. Szinte szaladtunk. Útközben elmondta: három
gyermekük van, férje 43 éves, a falu polgármestere. Nincs
mentség. Csak idejében érjünk oda, mondtam a doktornak,
tartsa életben, amíg hozom a papot – mondta izgatottan.
Megérkeztünk. Viaszsárga fiatalember feküdt az ágyon. Az
asszonyka odament az ágyhoz, életre ébresztette emberét, és
szó szerint ezeket mondta: „Ember, hoztam a pátert. Gyónjál
meg ügyesen, hogy úgy kerülj Szentfölsége elé, ahogy kell.
Azután Szentfölségének velünk es lesz gondja, te azzal ne
törődj. Egyszer te légy rendbe.” Földbe gyökerezett a lábam.
Ilyen hittel papi életem során én még nem találkoztam. És
következett a beteg, akinek szentgyónása, szentáldozása,
egész viselkedése tükörképe volt mindannak, amit korábban a
feleségénél láttam. Még aznap estefele meghalt.(O. D.)

Szeretnivaló, mint a gyermek
Évközi 25. vasárnap
1. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk…
(Bölcs 21,7–20)
Az istentelen gonoszok szájába adott szavak bepillantást
engednek az Isten akaratával ellenkező, földies
gondolkodásba. Bizonyos értelemben a világ így „teszteli” le
a hívő embert.

2. Mert ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar
van és mindenféle hitványság… (Jak 3,16–4,3)
Az apostol a békétlenség fő okát az önzésben találja meg.
Jól látja, s az ellenszert is. Ami nem más, mint a szeretet.

3. Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó,
mindenkinek a szolgája… (Mk 9,33–37)
Előző vasárnapunk témája, a szenvedés a mai
evangéliumban is folytatódik. Jézus halad a kereszt felé,

hogy a szeretet kiszolgáltatottságában és kicsinységében
mutassa be Isten „hatalmát”, eközben a tanítványok arról
tanakodnak, közöttük ki a nagyobb.
Megdöbbentő ez a szembetűnő, éles ellentét az isteni és az
emberi gondolkodás között. Jézus mester-kurzusának célja,
hogy a tanítványok megértő munkatársaivá, önfeláldozó
követőivé váljanak, ehelyett nekik ennél sokkal fontosabb
megbeszélnivalójuk van. Szinte eleresztik a fülük mellett a
kereszt elfogadását, a halálról szóló jövendölést, nekik
halaszthatatlanul azt kell tisztázniuk, ki a legrangosabb
közülük…
Mennyire megsebzett minket az áteredő bűn! Versenyre,
önmegvalósításra, karrierre épülő világunkban a hatalmat
leginkább önös, jól felfogott érdekeink érvényesítésére
használjuk. Nagyok akarunk lenni, mert csak így figyelnek
fel ránk. Jobb parancsolni, mint engedelmeskedni. Jobban
szeretünk főnökösködni, mint megalázkodni. Tolakszunk az
elsőbbségért, a címekért, a díjakért, hogy mások
felmagasztaljanak. Mindent elkövetünk, hogy minél több
hatalmunk, befolyásunk legyen mások felett. Tudásunk és
végzettségünk, származásunk vagy társadalmi rangunk
alapján jogot formálunk arra, hogy kiköveteljük az
elismertséget, hatalmi pozíciónkkal mindenképp élni
szeretnénk: inkább mi tapossunk el másokat, mint minket
tapossanak.
Elvárásaink,
dicsekvéseink,
hétköznapi
kritikáink mélyén nem egyszer nagyravágyás lapul. A
miniszterség is jószerével inkább pénzcsikaró lobbizás, a
húsosfazék
bűvölése,
mint
a
nevéből
eredő
szolgálat…
Az Úr Jézus figyelmezteti apostolait: csak akkor értik meg
az áldozat, az önkiüresítő szeretet értelmét, ha szolgálnak.
Ahogyan Nagy Szent Gergely pápa fogalmazott: Isten
szolgáinak szolgája… Ahogyan még száz évvel ezelőtt
magától értetődő volt így köszönni: Alá’s szolgálja!

Hogy ezt nyomatékosítsa, Urunk közéjük állít egy
gyermeket, és azt mondja: Aki befogad egy ilyen gyermeket
az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad,
nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött.
Jézus idejében a gyermeket semmiféle törvény nem védte.
A gyermek a tudatlanság, a kiszolgáltatottság, az éretlenség,
az együgyűség szinonimája volt. Ebben a jelenetben az
egymással versengő apostolok orrára koppint, hiszen pont az
ellenkezőjét mondja, mint amit mi, felnőttek a nagyságról
képzelünk. Az alázatos, engedelmes gyermeki lelkületet teszi
meg mércének: a legnagyobb legyen a legkisebb. Ilyen
értelemben tehát nem a gyereknek kell felnőtté válnia, hanem
a felnőtt legyen gyermek, és ha így kicsinnyé lett, akkor lesz
a legnagyobb…
Attól gyerek a gyerek, hogy nevelésre szorul. Nem képes
önálló döntéshozatalra. Még nincs elég esze és ereje, hogy a
maga feje után menjen. Még nem tud más lenni, csak
szófogadó, bízik a szüleiben, s ezért engedelmes. A gyermek
őszinte. Még nem tudja megjátszani magát, mint a felnőttek.
Ezért áttetsző. Számára a játék gyönyörű munka – a munka
izgalmas játék. A gyermek attól gyermek, hogy van atyja.
Jézusnak ilyen tanítványokra van szüksége: akik bizalommal
ráhagyatkoznak Atyjukra, akik szeretnivalók, és akikre
mindig mosolyogni kell. Ezzel kapcsolatban írja Tarjányi
Zoltán: „aki befogadja (elfogadja) a gyermeket, az mindent
megtesz érte, amire képes. De közben azt is elfogadja, hogy
esetleg nem olyan felnőtt válik belőle, mint ő szeretné.
Elfogadja, hogy a másik teljesen függ tőle, mégis önálló,
autonóm személyiség… Miközben valaki befogad egy
gyermeket, közben állandóan és egyre inkább Isten
gyermekévé válik.
Jézus optikája új életszemléletet kíván. Megszoktatni
magunkkal a gyermeki lelkület, a rá utaltság, a bizalom
szellemét. Uralkodni, másokat minden áron legyőzni akaró
énünket szelíden a szolgálatra, a szeretetben való odaadásra

kellene hangolnunk. Isten igézetében próbáljuk élni az
evangéliumot. Ha igazán Krisztus a mesterünk: akkor
közöttünk mindenki egyenlő, testvér. Ha már annyira
exkluzívak akarunk lenni, legyünk tökéletesen alázatosak a
szolgálatban. Mint Mária, Isten alázatos szolgálóleánya.
A szolgálatban nem adjuk fel személyiségünket, hanem a
másikat ajándékozzuk meg szeretetünkkel. Nem azért
szolgálunk, hogy viszonozzák, hanem, hogy Isten szeretetét
rajtunk keresztül érezzék meg az emberek. Rejtett
hiúságunkat és érvényesülési késztetéseinket kárpótolni fogja
az Atya ölelése, mert csak nála leszünk igazán nagyok. Csak
a gyermeki ártatlansággal bízhatunk egymásban is, mint
ahogy az Atya mindvégig bízik bennünk. Ha merünk
„utolsóként” szolgálni, merjük kiszolgáltatni magunkat,
megszűnik a félelem, lehetünk becsületesek, szavunkra adni
lehet, megnyilvánul körülöttünk a mennyek országa, és maga
az Úr tüntet ki szeretetével.

Csonkán az életre
Évközi 26. vasárnap
1. Ezek, amikor megnyugodott rajtuk a Lélek,
prófétálni kezdtek…(Szám 11,25–29)
Józsué még nem értette, hogy Isten szabadon árasztja
Lelkét mindazoknak, akik készek befogadni. A Számok
könyve – amely a Sínai-hegy elhagyása utáni eseményekről
számol be – fontos pillanatról, egyfajta elő-pünkösdről
számol be. Isten minden korban megadja a prófétaság lelkét
mindazoknak, akik munkatársaivá szegődnek.

2. Rajta, hát gazdagok! Jajveszékelve sírjatok a
rátok törő nyomorúság miatt! (Jak 5,1–6)
Az apostol enyhe gúnyt sem nélkülöző éles kritikája
bizonyára azon újdonsült hívek felé irányult, akik
megkeresztelkedésük után továbbra is vagyonukban látták
egyedüli boldogságukat.

3. Ha kezed megbotránkoztat, vágd le… (Mk
9,38–43.45–47–48)
A székely anekdota szerint amikor favágás közben a
gyermek véletlenül levágta édesapja kezét, a bácsi ezt
kérdezte: Fiam, ezt komolyan gondoltad, mert viccnek durva
lett volna?!… De Jézus tanítványait oktató, sokkoló
kijelentésében egyáltalán nem erről van szó. Amikor nagy
igényeket támaszt velünk szemben, Urunk a kicsinyeket
veszi védelmébe. Magunktól is óv, amikor a botrányról, az
ártatlan, tiszta szívűek megbotránkoztatásáról beszél.
A zsidó szemléletben a gonosz ösztönök testrészeinkben
szunnyadnak. Ez a felfogás ugyan elrugaszkodik a
valóságtól, de érzékletesen szemlélteti a mögöttes tartalmat.
Hiszen akkor a bűneinktől is könnyen megszabadulhatnánk,
akár egy rákos daganattól, egy műtét segítségével. Milyen
egyszerű lenne „bűnös” testrészünket” csak úgy, egyszerűen
lenyisszantani, tudva azt, hogy ezzel megtisztultunk a bűntől.
Ráadásul az öncsonkítással az élet és egészség ellen is
vétenénk. Bűneink azonban mélyebben vannak: nem
tagjainkban s nem érzékszerveinkben. Szívünk mélyén,
személyiségünk központjában, énünkben szunnyad a bűnös
hajlam. Onnan pedig sokkal nehezebb kiirtani a rosszat. A
gonosz elleni erkölcsi küzdelmünk valójában egész életen
keresztül tart.
Szentírás vasárnapján Jézus azért fogalmaz ilyen élesen,
hogy felkeltse bennünk az iszonyat érzését. Ahogyan minden
idegszálunkkal elborzadunk még a gondolatától is, hogy

elveszíthetjük szemünk világát, fél karunkat, lábunkat,
ugyanilyen határozottsággal és elszántsággal irtsuk ki gonosz
vágyainkat.
A
kárhozattól
borzadjunk,
ne
az
öncsonkítástól… Mert bűnt elkövetni lelki nyomorékság. A
végtelenül jó és szeretetreméltó Istenünket köpjük szembe.
Bűneinkkel abba rúgunk bele, aki rajongásig szeret minket.
Azért kellene iszonyodnunk a bűntől, mert nemcsak
magunkat, hanem másokat is tönkreteszünk a bűnnel.
Bűnös hajlamainkat, a szívünkben-lelkünkben tanyázó
tisztátalanságot kell tehát szüntelenül irtogatni. Sokkal több
ez, mint öncsonkítás: gyökeres szakítás mindazzal, ami
elválaszt Istentől. Jézus határozottan kijelenti: a kárhozat
lehetősége adva van. Ne játszadozzunk örök üdvösségünkkel.
A kinyilatkoztatás egyértelmű. Ha valakit nyakánál fogva a
malomkőhöz kötnének és a tengerbe dobnák, sokkal
elviselhetőbb lenne, mint az, ami az örök büntetéssel rá vár.
Jézus ezt érzékelteti a hasonlattal: az élet feladat is,
tetteinkért számadással tartozunk. Nem lehet félszívvel,
ímmel-ámmal lelki életet élni. Az igazi tanítvány az
üdvösség igézetében harcolja erkölcsi harcát. Ezért nem híve
a félmegoldásoknak, és nem egyezik ki a sátánnal. Nem
kenyere a bűnös kompromisszum, és amikor erkölcsi-hitbeli
értékekről van szó, nem enged semmiféle külső-belső
csábításnak. Nem élvezi mások botrányait, de ő maga is úgy
viselkedik, hogy életével ne botránkoztasson másokat. Nincs
magára hagyatva, nem roppan össze az isteni követelmények
súlya alatt, mert vele van Isten kegyelme.
Jézus radikális értékelési szabálya nem tűr ellentmondást.
Üdvösségünk szemünk világánál is többet ér. A történelem és
egyszerű hétköznapjaink is bizonyítják, hányszor vagyunk
képesek öncsonkítással felérő áldozatra is, ha elvekről,
értékekről (élet, haza), szeretteinkről van szó. Az édesanyák
hősies áldozata, felelős közösségi emberek kitartása a
diktatúra idején vagy háborúk alatt – még inkább megerősítik
Jézus igazát. Ezért lenne fontos, hogy gyermekeink szüleiktől

egyértelmű, pozitív példát, kiállást lássanak. Hogy a
felnőttek ne botránkoztassák meg erkölcsi kilengéseikkel,
netán meghunyászkodó engedményeikkel a rájuk bízottakat,
ne vágyaik és ösztöneik azonnali kiélésére neveljék őket,
hanem ha kell, képviseljék szeretettel, de erélyesen az
evangéliumot.
Találóan jegyzi meg Kiss Ulrich SJ: „Különb akarsz lenni
mindenkinél? Akkor legyél tökéletes. Mindenki épüljön
rajtad, az idegenek, az együgyűek és a gyermekek is, bárki.
Jézus sokkolja a túlbuzgókat: dobd el, ami erőd, amire
büszke
vagy,
mozgékonyságodat,
éleslátásodat,
segítőkészségedet – ezeket jelképezik a lábak, szemek és
kezek –, és add maradéktalanul, egyszerűen, cikornyák
nélkül, de teljesen. Lélegzetelállító program.”
Érdemes rátenni az életet.

Házasodni vagy elválni?
Évközi 27. vasárnap
1. Nem jó az embernek egyedül. (Ter 2,18–24)
A házasságok az égben köttetnek. Az életfogytig tartó
szövetség intézményét Isten „találta ki”. A házasságban a
legszorosabb kapcsolat jön létre férfi és nő, két emberi
személy között, ami egyben az élet titokzatos
továbbadásának jele és helye. Férfi és nő együtt testesítik
meg az ember fogalmát, a házasságban pedig – mint férj és
feleség – egyenrangú társként hordozzák Isten titkát. A héber
nyelvben az asszony szó az is (férfi) szónak nőnemű alakja:
isa.

2. Jézus… Isten irgalmából
megízlelte a halált. (Zsid 2,9–11)

mindnyájunkért

Jézus Krisztus mint igaz Isten és igaz ember egyszerre
fölötte áll az angyaloknak, de kisebb is náluk, hogy
megtestesülésével és megváltásával felemelje az embert.

3. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne
válassza
szét.
(Mk 10,2–16)
A mai kor írástudói és farizeusai is azzal torkollják le az
egyházat – maradinak és idejétmúltnak nevezve házasságról,
nemiségről alkotott felfogását –, hogy „ilyen a világ, minek
az a papír, minket ne kényszerítsen senki, jobb, ha nincsenek
kötöttségek. És különben is, mit szól bele a pap vagy a pápa,
aki azt sem tudja, mi a házasság, hisz nem él benne”… Mint
ahogyan az orvos sem operálta ki saját szívét, hogy fogalma
legyen egy szívműtétről. És a futballbírók jelentős része sem
volt élfocizó…
A női egyenjogúság és a nemi szerepcserék világában –
ahol egyre gyakrabban találkozunk nőies férfiakkal és férfias
nőkkel – a feleség nem akar „lábjegyzet lenni férje
élettörténetében”, egyes országok majdnem házassági rangra
emelik az ún. élettársi kapcsolatot. Pedig az is világos, hogy
aki csak majdnem érte el a vonatot, az lekéste.
Jézus az Isten által teremtett rendről nem nyit vitát. Hiába
szeretnék a farizeusok Mózesre hivatkozva a válás igazolását
keresni. Ő visszautal Isten eredeti tervére. Isten a férfit és a
nőt egymásnak teremtette, hogy felbonthatatlan kötelékben,
életre szóló szövetségben, visszavonhatatlan döntéssel együtt
járják az élet útját. Azzal, hogy kölcsönös hűségben és
termékenységben az élet gyarapodását szolgálják és
munkálják, a Teremtő szándékát valósítják meg.
A felbonthatatlanság, a kizárólagosság vágya szívünkbe
van kódolva. Ezt jelzik a fiatal szerelmesek vallomásai, az a
szent naivitás, amellyel a paradicsomi állapotokat idézik.

Hiába a „felvilágosult” korszellem, a szabadelvű média
próbálkozásai, hiába a sok beteges eltévelyedés és istentelen
lazítás (lásd gender-ideológia, fogyasztói szemlélet, szingli
életmód, egyneműek házassága, abortusz törvényesítése és
hasonlók), hiába a szabadidős keresztények az irányú
szándéka, hogy lejjebb tegyék az erkölcsi mércét. Az egyház
nem áll a kinyilatkoztatás fölött, de nincs is alárendelve a
világ elvárásainak. Jézus Krisztus akaratának megfelelően
ma is védelmezi a házasság szentségét, a tiszta szerelmet „a
maga feltétlenségében, tisztaságában és kizárólagosságában”
(B. B.) Vallja, hogy az erkölcsi törvényeket, az élet
alapértékeit nem lehet meg-, illetve leszavazni. Az egyház
nem a társadalomhoz és kordivatokhoz méri magát, hanem
zsinórmértéke az örök Isten. Prófétai küldetése Krisztus
lelkületéből táplálkozik.
A házasság Isten féltve őrzött kincse. Ezért teherbíróbb a
házasság szentségén alapuló családi kötelék, mert Isten
akaratára és a vele való állandó, mély, személyközi
kapcsolatra épül. A házastársak nem egymástól, s nem is a
házasságtól lesznek boldogok, hanem attól, hogy egymás
kölcsönös szeretetében és elfogadásában felismerik Istent. Az
agapét: szeretlek, mert vagy, úgy, ahogy vagy, mert
szereteted az Úr szeretetének lenyomata. Ebből merítenek
erőt az újrakezdéshez, a megbocsátáshoz, ahhoz, hogy ne
szürküljön el kapcsolatuk, hogy megbecsüljék a másikat, és
folyton bizalmat szavazzanak egymásnak.
Bruno Ferrero története szerint egy aranylakodalmas
házaspár ünnepségén előjött a kérdés: – Mi a titka a jó
házasságnak? A ragyogó arcú ünnepelt, háziasszony pedig
ezt felelte: – Tudjátok, az esküvőm napján elhatároztam, írok
egy tízes listát a férjemnek azon rossz tulajdonságairól,
amelyeket hajlandó leszek minden körülmények között
elnézni. Erre megkérdezték tőle: – És mik voltak azon a
listán? Az asszony elpirulva azt felelte: – Az a lista sosem
készült el. De valahányszor a férjem valami olyasmit tett,

amivel felmérgesített, azt mondtam magamban: Szerencse,
hogy ez rajta van!
A házasság hosszú utazás ismeretlen tájra. Elhatározzuk,
döntünk és belevágunk, bár nem látjuk előre a váratlan
eseményeket. De kézbe vehetjük a térképet, az útikönyvet,
megismerhetjük a hely történelmét, tudva azt, hogy az
oroszlánt nem jelzi a térkép. Nem takaríthatjuk meg az önálló
döntéseket, szükség lesz személyes bátorságra, gyors
cselekvésre,
megfontolt
helyzetfelismerésre,
józan
ítélőképességre. Nem az ígéret földje, de az benne a szép, az
a csodálatos kihívás és kaland, hogy Istennel együtt
gyalogolhatunk az ígéret földje felé, akár 40–50 éven
keresztül, mint az izraeliták. Közben nyeljük a port,
szenvedünk a hőségtől, de rábukkanunk néhány oázisra is,
amelytől azt érezzük, sőt meggyőződtünk arról, hogy
megérte. Megtaláltuk azt az utat, amit Isten nekünk szánt.
Fejlődik, érik személyiségünk, kilépünk önzésünkből,
gazdagítjuk egymást, és eggyé válnak gondolataink,
érzéseink. Isten tapintatos szeretetét fedezzük fel
házastársunk titkában, amikor gyengéden magunkhoz
szorítjuk, amikor a gyermek felkéredzkedik ölünkbe, és
unokáink csillogó tekintete elárulja, hogy a szülők mennyire
szeretik egymást.
Aki szeretetben odaadja magát a másiknak, feltétel nélkül
– az szent. Ezért is szentség a házasság. Isten maga kísér el
bennünket házas állapotunkban, és egy életre elkötelezi
magát velünk.

Valami még hiányzik belőled…

Évközi 28. vasárnap.
1. Esdekeltem, s leszállt rám a bölcsesség lelke…
(Bölcs 7,7–11)
A héber bölcsességi irodalom, habár az ókori Kelet
közkincse, mégis magasabbrendűbb és sajátosabb a keleti
életbölcsességeknél, mert minden esetben kapcsolatban áll a
személyes istenhittel. Az Ószövetség legfiatalabb könyvét, a
Bölcsesség könyvét a hagyomány Salamonnak tulajdonítja.
A könyv szinte megszemélyesíti a bölcsességet, amelyben
nem nehéz felfedeznünk Isten Szentlelkét. Az Isten lelke által
vezérelt szív bölcsességét nem a tudásban vagy
könyvtárunkban kell keresni, hanem bensőnkben, és ami
életvitelünkön is megmutatkozik. Mit ér a megalapozott
tudás, mit érnek a gyakorlati ismeretek, ha valaki nem tud
mit kezdeni velük? Platón szerint nem az a bölcs, aki sokat
tud, hanem aki tudja, mitévő legyen. Egy kortárs filozófus
szerint pedig az okos kijavítja azokat a hibákat, amelyeket a
bölcs el sem követ…

2. Isten szava eleven és átható, élesebb minden
kétélű kardnál…(Zsid 4,12–13)
Isten igéje szó szerint belehasít lelkünkbe, és
megmagyarázhatatlan módon áttüzesíti azt. Ha nyitott szívvel
olvassuk, személyesen szólít meg. A lelkiismeret hangja
mellett leginkább szava által szól hozzánk.

3. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint
a gazdagnak bejutni az Isten országába…(Mk 10,17–
30)
Egyes bibliamagyarázók szerint, a teve és a tű foka
szokatlan szembeállításának konkrét alapja állítólag a
gyalogos számára szolgáló kicsiny kapu volt Jeruzsálem
városfalában. Ezen nagy állat, egy csomagokkal felmálházott

teve (kamélosz) nem tudott bemenni a városba. De Keleten
léteztek olyan közmondások is, amelyekben az elefánt és a tű
foka szerepelt. Egyes másolatokban kamilosz szó szerepel,
ami hajókötelet jelent. A hajókötelet sem lehet áthúzni a tű
fokán… Mindenesetre ez a kiélezett beszédforma – amely a
vidék legnagyobb állatát a legkisebb réssel állítja szembe –
valójában szemléletes figyelmeztetés a gazdagság
veszélyeiről. Jézusnak az a célja vele, hogy
elgondolkodtasson, felrázzon, önvizsgálatra késztessen. Nem
mintha a gazdagok nem jutnának az üdvösségre, inkább
azért, mert a Krisztus-követés sokkal nehezebb, ha az
anyagiak teljesen lefoglalnak minket.
Szemben más evangélistákkal, Márk Jézus követésére
helyezi a hangsúlyt. Jézusnak mindjárt rokonszenves lesz ez
a fiatalember, aki jó mesternek szólítja őt, és gyermekkora
óta minden parancsot hűségesen megtart. Az a kérdés hajtja,
mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet? Jézus látja,
hogy az ifjú nem éri be az átlagos törvénytisztelettel, a
kevéssel, és testreszabott tanácsot ad neki: menj, add el, amid
van, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz az égben,
aztán jöjj és kövess engem. Személyesen motiválja, és
készteti a még nagyobb jó megtételére. A lelkigyakorlat
elkezdődött.
Erre a kezdeti mosoly az ifjú arcára fagy, lelkesedése
alábbhagy, és leverten távozik. Amikor szembesült volna a
sok helyett a teljességgel – feladja. Jézus szabaddá akarta
volna tenni őt: hagyja a csudába vagyonát, az csak gond,
függőség, elnehezíti a szívet, önzésbe zár és megkeményít.
Visszariadt az isteni nagylelkűségtől. Vagyonát többre
becsülte. Azzal, hogy szétosztotta volna, enyhített volna az
égbekiáltó igazságtalanságon gazdagok és szegények között.
Egy fantasztikus lehetőségtől esett el. Jézus nem parancsolta,
hanem tanácsolta neki – mint ahogy szentek, szerzetesek a
történelem folyamán mind a mai napig lemondtak és

lemondanak a vagyon birtoklásáról –, hogy szívét
felforrósítsa, hogy teljesen az övé legyen.
Vajon mi hiányzik még belőlünk? Miközben egyre
emelkedik az életszínvonal, és kényelmünk érdekében szinte
mindent
feláldozunk:
lelkünket,
eszményeinket,
értékeinket… Hajtunk, meg gürcölünk, gyűjtünk, és folyton
az árleszállításokat figyeljük. Bevásárlólistánk egyre
hosszabb, és a legyen ön is milliomos-féle vetélkedőket tátott
szájjal figyeljük, titkon arra gondolva: erre a kérdésre én is
tudom a választ?! Nem látunk tovább zsigeri vágyainknál,
elidegenedtünk Istentől, ő már nem is hiányzik…
A gazdagság nem bűn, de veszélyforrás. Korunk
banánhéja, amelyen könnyedén elcsúszhatunk. Jézus szavai
megdöbbentenek. Bizonyos ésszerű kereteken túl a túlzásba
vitt anyagi hajsza kapzsivá és lelketlenné, örök sóvárgóvá és
elégedetlenné zülleszt mindenkit, szegényt és gazdagot
egyaránt. Vannak szegény gazadagok, s gazdag szegények.
Jézus figyelmeztetése elsősorban azoknak szól, akiknek szíve
a pénzükben van. Nekik, de egyúttal mindazoknak, akik
nyomába szegődnek, hallatlan ajándékot kínál fel. Nem teszi
kötelezővé, de ajánlja: „állítsuk át” szívünket, időnket,
energiánkat Istenre és felebarátainkra. Akkor leszünk a
legszabadabbak és a legboldogabbak.
A gazdag ifjú elszomorodott és meghátrált. Kilépett a
világ világosságának fényköréből. Beleütközött birtoklási
szenvedélyének határába és visszarettent. Ezzel kiderült az is,
hogy vallásossága csak jogkövetésből, teljesítményből állt.
Mi már tudjuk: a tíz parancs betartása csak az alsó határ! A
minimum. Jézus követése viszont az újszövetség többlete: a
szeretet odaadása. Személyében Isten országa nyílt meg
köztünk, amely „duzzad, mint a megkelesztett kenyér,
növekszik, mint a palánta, terebélyesedik, mint a fa. Mindent
mozgásba lendít. Embereket indít cselekvésre” – írja Sulyok
Elemér bencés.

A Krisztus-követés nem annyira tanok, paragrafusok
betartása, sokkal inkább egy találkozás-szülte döntés. Aki
Jézussal találkozik, az nem tud ellenállni vonzásának. Bátran
vállalja a lemondást és az elvesztést, nemcsak a
„százannyiért” cserébe, hanem a „ráadásért” is, hisz ez maga
az örök élet. Már itt a földön megtapasztalja a hiánypótló
teljességet.

Uralkodni vagy szolgálni?
Évközi 29. vasárnap
1. Úgy tetszett az Úrnak,
szenvedéssel… (Iz 53,10–11)

hogy

összetöri

Másod-Izajás Jézus Krisztusról jövendöl. Jézus megváltó
szenvedéséből és kereszthalálából születik az egyház. Urunk
értünk vállalt engesztelő áldozata hozta meg nekünk a bűntől
való szabadulás és az üdvösség lehetőségét.

2. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki
áthatolt az egeken, legyünk állhatatosak a
hitvallásban… (Zsid 4,14–16)
Valójában az egész Zsidókhoz írt levél Krisztus örök
főpapságáról szól. A mai részben a szentíró arra bíztat, hogy
forduljunk bizalommal Krisztushoz mint Istenhez, mert ő
tudja, mit jelent embernek lenni.

3. Közöttetek azonban ne így legyen… (Mk
10,35–45)
Zebedeusnak, a halászmesternek fiai, Jakab és János, talán
anyjuk kérésére, talán maguktól, még idejében be szerették
volna biztosítani helyüket a jövendő messiási országban:
Jézus mellett, jobb és bal felől. Mentegethetnénk őket azzal,
hogy: de hát Jézus maga ígért tanítványainak százannyit, s

hogy ítélkeznek majd Izrael tizenkét törzse felett, hisz
mindent elhagytak érte. A szenvedés kelyhét is kiitták, a
kereszt tövében is ott volt János, az ő ismeretsége alapján
engedték be Pétert a főpap udvarába, ő volt, aki felismerte a
feltámadt Urat…, és sorolhatnánk.
A szentírástudósok egyöntetű véleménye, hogy ez a
történet már azelőtt elevenen élt a keresztények tudatában,
mielőtt még Márk evangélista papírra vetette. A feltámadt
Krisztus megváltó áldozatát megünnepelni összegyűlt
közösség tanítására szánták, mert a keresztények közt nincs
helye az uralkodásnak. Jézus nem uralkodni jött, hanem
szolgálni. Követői közösségében legfeljebb csak szolgálati
fokozatok vannak, semmiképpen nem rangok és titulusok.
A márki beszámolóban Jézus nem fojtja el apostolai
fiatalos becsvágyát, nem szégyeníti meg őket ambiciózus
terveik miatt. Inkább arról kezd beszélni nekik, és a jogosan
felháborodott társaknak, ami voltaképpen rájuk vár. Arra a
másfajta dicsőségre és elismerésre, amelyet az Isten készít
azoknak, akik szeretik. Az Atya azokat részesíti előnyben,
akik a vértanúság és a szenvedés győzelmi serlegét kiisszák,
mint a nagy szentek. Akik a végsőkig kitartó önfeláldozó
szeretet „kimagasló teljesítményét” nyújtották. A szenvedés
kelyhét mindenképp ki kell inniuk, a jobb és bal lator
„helyezése” az Atya szuverén joga, de Jézus igazából
egyébre nyitja fel szemüket: ne a világi zsarnokok, törtetők,
karrieristák példáját kövessék, hanem szolgáljanak.
Versenyezzenek egymás szolgálatában.
Jézus előre látta, hogy nem tudjuk magunkat
függetleníteni a hatalom kísértésétől. Szinte zsigereinkben
lapul az uralomvágy, hogy kitűnjünk a többiek közül.
Alighogy magasabb pozícióba kerültünk, kimutatjuk,
milyenek is vagyunk valójában, és mintha kicseréltek volna:
megszűnnek barátságok, emberség, érzelmek. A hatalom
elvakít.

Amikor a kitüntetések után ácsingózunk, amikor dörzsölt
fickók módjára karrierünket építgetjük, amikor a naggyá
levés hamis útjait választva folyton dirigálni szeretnénk, a
Mester minket is megró, és a szolgálat szellemére irányítja
figyelmünket.
Társas, közösségi lények vagyunk. Sokkal jobban illik
hozzánk a szolgálat, az együttműködés a közösségért, mint a
magányos dúvad törtetése a hatalom igézetében. Jézus
tanítványaként szolgálnunk kell mindhalálig, utolsó
leheletünkig, életünk teljes odaadásáig. Viszonzást nem
várva, előnyöket nem keresve, jutalmat-pozíciót nem
méricskélve. Szolgálni ott, ahol vagyunk – szeretetből.
Mindennap lehetőség adódik a szolgáló szeretetre: ahogy
a gyerek haját fésüljük, ahogy férjünk ingét vasaljuk, ahogy a
kisbabát tisztába tesszük, ahogyan a beteg, szenvedő
szüleinket ápoljuk, ahogyan zokszó nélkül végezzük
munkahelyi kötelességünket, és nem úgy állunk a feladathoz,
ahogyan megfizetik… Szeretetszolgálat, amilyen lelkülettel
vacsorát
készítünk,
mosogatunk,
porszívózunk,
bevásárolunk. Ha nemcsak haszonélvezői vagyunk mások
munkájának, hanem otthon- és közösségépítőként kivesszük
részünket egymás szolgálatában. Ha kérés és noszogatás
nélkül felkínáljuk, közösbe tesszük időnket, pénzünket,
figyelmünket, tehetségünket, erőnlétünket, egyszóval
szolgáló szeretetünket, mert az imává magasztosul. Ha nem
azt akarjuk, hogy minket kiszolgáljanak, hanem azt keressük,
hol van ránk szükség – Krisztushoz hasonlítunk A megváltás
ügyét szolgáljuk, ha nem elvárjuk mások segítségét, hanem
mi állunk készséggel szeretteink rendelkezésére. Amikor
felajánljuk szolgálatainkat családunk-népünk-egyházunk
javára, máris „elsők lettünk” az Úrnál.

(Meg)nyitott szemmel

Évközi 30. vasárnap.
1. Örüljetek Jákobon… Az Úr megszabadította
népét… (Jer 31,7–9)
Jeremiás a vigasztalás prófétája. Jeruzsálem eleste után a
szabadulást, a messiás szabadítását jövendöli meg.
Számunkra Jézus Krisztusról, a Megváltóról beszél.
Látomásában összefonódik a közeli és távoli jövő. Az Úr egy
nép fájdalmas eseményein keresztül is megmutatja
gondviselő erejét.

2. Mert minden főpapot az emberek közül
választanak, hogy az Isten tiszteletében képviselje az
embereket… Ezért a népért is, saját vétkeiért is
áldozatot kell bemutatnia… (Zsid 5,1–6)
Jézusnak, az örök főpapnak nem kellett a saját bűneiért
áldozatot bemutatnia. Ő nem az ároni, hanem a Melkizedek
rendje szerinti főpap, s mint az Atya küldötte az ószövetségi
papság fölött áll. Az újszövetségi papok Krisztus papságából
részesülnek. Őket nem az emberek választják, hanem Isten
hívja.

3. Közben Jerikóba értek… Egy vak koldus,
Timeus fia, Bartimeus ott ült az út szélén,
kéregetve… (Mk 10,46–52)
A jerikói vak meggyógyításáról szóló beszámolót Máté és
Lukács is közli. De időben Márk evangélista van közelebb, ő
a legrégebbi szövegtanú. Egyedül ő közli a koldus nevét.
Márk számára azért is fontos ez a történet, mert Jézus úton
van Jeruzsálembe, ahol kereszthalál vár rá, és ez az utolsó
csodája szenvedése előtt.
A Jeruzsálemtől mintegy 37 kilométerre levő pálmák
városa, 250 méterrel a tengerszint alatt fekszik a Jordánvölgyének oázisában. Az újszövetségi Jerikót Heródes

építtette újjá. Oda emeltette fényűző téli rezidenciáját is,
felszereltette ló- és kocsiversenypályával, amfiteátrummal, e
köré épült a város.
Jézus átmegy a városon, és Jerikó elhagyásakor találkozik
a vak koldussal, Bartimeussal. A koldus sokat hallhatott
Jézusról, mert amint Jézus a tolongó tömegtől körülvéve
elhalad, az út szélén ülve éktelen kiáltozásba kezd. Próbálják
ugyan csitítani, de nem hagyja magát, tovább kiáltozik, és
így sikerül megállítania Jézust és kíséretét. Jézus mint Dávid
fia, a király, magához hívatja a vak embert, mintha
kihallgatásra szólítaná. Erre az ledobja köntösét, Jézushoz
rohan. Könyörületért fohászkodik. Koldus és király
találkozik. Ebben a pillanatban a tömegben egyedüli hívő a
vak koldus... Hisz abban, hogy Jézus megszüntetheti
vakságát. „Menj, hited meggyógyított” – válaszol Jézus a
kérésre.
Szent Márk számára nem is a fizikai gyógyulás a
mérvadó, hanem a látó hit. A lélek gyógyulásának
folyamata, ami Bartimeusban végbemegy. Itt nem annyira a
vele megesett csodáról, mint inkább Bartimeus hitéről van
szó. Igazából nem is a kívülállók vagy a tanítványok
szemével meséli el a történetet, hanem a vak szempontjából.
Ahogyan a vak koldus átélte a lelki és testi vakság
sötétségét, majd megvilágosult – újjászületett. Sokszor
belőlünk is ez a gyógyító, megmentő hit hiányzik, holott
adva van a szabadulás. Ebből születik az igazi látás, a
valódi felismerések, és ez sokkal több, mint egy testi szerv
működése.
Bartimeus tudja, hogy neki mindene megvan, egyedül a
látás képessége hiányzik. Ezt csak Isten adhatja meg. De azt
is tudja, hogy Jézusban Isten áll vele szembe. Az emberektől
kaphat tanácsot, szemüveget, távcsövet, pénzt is, de mire
megy vele? Neki látnia kell testileg-szellemileg egyaránt.

(Állítólag a koldulás manapság is jól jövedelmez. Egyes
koldusok napi kétszáz eurót is összekoldulnak…)
Nekünk ugyan van szemünk, de képesek vagyunk-e
eligazodni a világban? Hányszor hiányzik a tisztánlátás
képessége, amikor jól kellene döntenünk? Minduntalan
vakok vagyunk, ha csak magunknak élünk, és nem ismerjük
fel küldetésünket mások felé. Látássérülteknek számítunk, ha
kiesnek látókörünkből a szép, a jó, az igaz és örök értékek.
Szűklátókörűekké válunk, ha csupán kéregetni, koldulni
szeretnénk.
Kihasználni
embertársainkat,
kiszívni
energiájukat, közben meg nem akarunk ajándékozni, elássuk
talentumainkat.
Sokféle
vakság kísérthet meg. Megvakíthat az erős fény: tudás,
hatalom, pénz, egészség, túlzott önbecsülés – és
elveszíthetjük érzékünket a természetfeletti valóságra. Ha
engedünk a világ csábításának, szem elől tévesztjük örök
üdvösségünket. A meggyógyult vak követte Jézust az úton.
Kérjük, gyógyítson meg minket is a világ világossága.
Megszabadulunk vakságunktól, ami koldusbotra juttatott, és
bejárásunk lesz Isten országába.

Szeress, és tégy, amit akarsz…
Évközi 31. vasárnap
1. Szeresd Uradat, Istenedet egész életedben…
(Mtörv 6,2–6)
Az idézet Mózes második nagy beszédét tartalmazza,
amelyben a zsidóság nagy hitvallása is található (Söma
Jiszrael – Halld, Izrael…).

2. Ő egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor
magát feláldozta. (Zsid 7,23–28)
Az ároni papság szolgálata csak előképe volt Krisztus
áldozatának. Meg is szűnt. Krisztus áldozata viszont a
legtökéletesebb. Ezért örök.

3. Nem jársz messze Isten országától… (Mk
12,28–34)
Szent Márknál a főparancs az áldozatbemutatás helyén
hangzik el, és a zsidó teológus meg is dicséri Jézust a
„helyes” törvényértelmezésért. Ezzel mintegy visszaigazolja
a szeretet elsőbbségét a rituális áldozatokkal szemben. Jézus
pedig elismeréssel szól a farizeusról, és rajta keresztül már
most meghívja honfitársait Isten országába…
Az Isten és felebarát szeretetének jézusi újraértelmezéséről
már könyvtárnyi irodalom született. Ezt az aranyszabályt
Hillel rabbi és a hellén zsidóság is a törvény summájaként
értelmezte. Elvileg mindenki egyetért azzal, hogy az
istenszeretet és a felebarát szeretete egyenértékű. De Jézus a
teljességet célozza meg. Átértelmezte a felebarát fogalmát, és
minden embert meghívott az üdvösségre. Mindenki
ugyanazon mennyei Atya gyermeke. Mi tehát mindannyian
testvérek vagyunk. A szeretet nem Isten egy tulajdonsága,
hanem a lényege. Isten maga a szeretet.
A kettős szeretetparancs azt feltételezi, hogy elfogadjuk
Istent teremtőnknek, és bensőséges kapcsolatban vagyunk
vele. Ebből következik, hogy embertársunkra is szeretettel
tekintünk, és legalább úgy szeretjük, mint saját magunkat. A
bűntől sebzett emberi természet miatt azonban ez nem mindig
könnyű. A kereszténység Jézus tanítása alapján ezért
hangsúlyozza, hogy a szeretet elsősorban akarat kérdése, és
nem az érzelemé. Isten kedvéért szeretjük egymást és nem
fordítva. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni (és tenni) a
másiknak. Szent Ágoston híres mondása szerint: szeress és
tégy, amit akarsz… Mintha azt mondaná: akarj szeretni.

Szeress, és aztán tégy, amit akarsz. Ha szeretsz, akkor már
tehetsz, amit akarsz. Ugyancsak Szent Ágoston írja: „Semmi
sem nehéz annak, aki szeret, aki nem szeret, annak minden
nehéz…”
Csak akkor van esélyünk jól szeretni, ha naponta
legyőzzük önzésünket, és a másikra, Istenre összpontosítjuk
figyelmünket. Úgy szeressünk, hogy „azzal ne kerüljön
ellentmondásba az, amit teszünk” (Kipke Tamás). Elsősorban
a jót akarni annak is, aki megbántott, akire neheztelünk.
Teréz anya szokta mondogatni: ha valakit szeretsz,
cselekedeteid tükrözzék, mit teszel érte. Az isteni erények
között is a szeretet az, amely örökre megmarad. Ahogyan
Szent Pál gyönyörű szeretehimnuszában is olvassuk. Fabinyi
Tamás evangélikus püspök ezt így írta át: „Ha olyan kiváló
szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos vagy Martin Luther
Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet
nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott
templomtorony megrepedt harangja. Ha futurológusként, a
jövő mérnökeként vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs
bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított üres
kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok... A
szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul
be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor
valakinek kezébe nádszálat, fejére töviskoszorút adnak. A
szeretet
balek,
mint
amikor
valaki
kínzóiért imádkozik… A szeretet játékos, mint amikor valaki
tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy
követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal,
nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül pártok és
politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki
megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel
szerzett vagyonnak, de együtt örül a mező liliomaival és az
ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak,
de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó

nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát.
A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát,
nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a
tegnapi újság... Most azért megmarad a hit, a remény, a
szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb: Jézus.”

Kétfilléres áldozat
Évközi 32. vasárnap
1. A szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apadt
ki, az Úr szava szerin. (1Kir 17,10–16)
Carefta (Szarepta), a mai Sarfend, a Földközi tenger bal
partján feküdt, 14 km-re Szidontól. A Kr. e. 9. század
közepén működő próféta itt húzódott meg Ácháb király elől,
és itt tesz csodát az özvegyasszonnyal. Mivel az özvegy
utolsó falatját is megosztja Illéssel csak azért, mert Isten
embere, a próféta meghálálja: a careftai özvegy olaja és
lisztje többé nem fogy el.

2. Így pedig egyszer jelent meg az idők végén,
hogy áldozatával eltörölje a bűnt. (Zsid 9,24–28)
Jézus önmagát áldozta fel a kereszten egyszer s
mindenkorra. Ezt az áldozatot nem kell ismételni, mint az
ószövetségit.

2. A szegény asszony két fillérje (Mk 12,38–44)
A jeruzsálemi Templom kincstára az ún. asszonyok
udvarában volt. Itt helyezték el a falak mentén azt a
tizenhárom kürtformájú perselyt, ahová a hívők az
adományokat bedobhatták. Mindegyik perselyre ráírták, hogy
a benne összegyűlt összeget mire fordítják. A perselyek előtt
szolgálatot teljesítő papnak az összeget be kellett mutatni, és
közölni, hogy milyen célra adják. Amikor Jézus leült a
templompersely mellé, hogy nézze, ki mennyit dob bele,

korántsem akart szociológiai felmérést készíteni. Inkább a
képmutató, kapzsi és nagyravágyó írástudóknak válaszolt az
önzetlen özvegyasszony példájával. S mindezt néhány nappal
saját keresztáldozata előtt.
Az özvegyek nemcsak a Bibliában, hanem a görög
irodalomban, sőt még a buddhista iratokban is a szegénység
és a kiszolgáltatottság jelképei. A történetben szereplő
özvegy a legutolsó, két legkisebb pénzdarabját ajánlja fel a
templom javára. Jézus számára ezért magasztosul
példaképpé. Szemben a gazdagok adományaival, akik
tulajdonképpen a fölöslegükből adtak…
Aki gazdag, bármilyen nagyságú adományával könnyedén
segíthet a rászorulón, megfizetheti az adót, jótékonykodhat,
de élete, biztonsága nem kerül veszélybe. Tette lehet
jószándékú
adakozás,
feltűnés
vagy lelkiismerete
megnyugtatása, de semmiképpen nem áldozat. Mert ha meg
is „rövidíti” magát, élete nem forog veszélyben… Még
marad bőven, amiből nyugodtan megél. Messze a
létminimum fölött.
De az özvegyasszony, akinek csak az a két fillérje volt,
mind a kettőt odaadta. Ehhez már Istenbe vetett bizalom,
nagy hit szükséges. Isten nem az adomány nagyságát, a
számszerű mennyiséget nézi, hanem az áldozatét. Merünk-e
kiszolgáltatottá válni érte? Benne bízunk, vagy az anyagiak
adta biztonságunk fontosabb? Amikor a perselybe teszünk,
egy kicsit azt is kifejezzük, mennyit ér nekünk Isten… Őt
meg nem lehet felülmúlni a nagylelkű szeretetben. Az
adakozásban viszont lehet, sőt kell utánoznunk…
Odaadni mindent. Nemcsak valamit abból, ami szintén az
ő ajándéka, nemcsak valamit magunkból, hanem egész
valónkat, teljes lényünket. Amíg az arany ékszereink, a
kuporgatott nyugdíjunk, a betétkönyvünk, a bankkártyánk, a
befektetett tőkénk, az ingatlanjaink, a biztosításaink, a
bugyellárisban kuporgatott, szűk időkre félretett pénzünk

nyugtat meg, addig ő fölöslegessé válik, vagy csak egy rejtett
tartalék, afféle vallásos varázspálca marad…
De ha a szegény özvegyként Isten lesz a mindenünk, az
lesz a valódi biztonság. És épp anyagi kiszolgáltatottságunk
érleli meg azt az erős hitet, azt a sziklaszilárd bizalmat,
amelyet Szent Pál apostol fogalmaz meg: „Mi szakíthat el
minket Isten szeretetétől? Nyomor vagy szükség?” A
szegény asszonynak a jog szerint elég lett volna az egyik
pénzét is bedobnia. De ő nem arra gondolt, hogy be kell
osztanom, hogy holnapra is maradjon, hanem arra, hogy
Istenem, ezt neked szántam, hisz mindenem a tiéd, és te majd
holnap is gondoskodsz.
Jézus kijelenti, hogy ez a szegény özvegy többet adott a
gazdagoknál. Annak ellenére, hogy keveset adott… Urunk
Jézusnál a kevés is sok lehet, és a sok is kevésnek
bizonyulhat. Ő a mindent hiányolja annál, aki nem adta oda.
Istent nem lehet megtéveszteni. Ő nem a külcsínre figyel,
hanem a belsőre, szívünk odaadására, önfeláldozó
szeretetünkre. Nem azt nézi, mennyit adunk neki: pénzt, időt,
figyelmet, szeretetet, hanem hogy milyet. Nem a dolgaink
érdeklik őt, hanem mi. A szegény özvegy mindenét odaadta.
Fejest ugrott a bizonytalanba, teljesen ráhagyatkozott Istenre.
Nekünk is ebben példakép. Mi is akkor adakozunk szívből,
ha Jézusért, Jézusnak tesszük.
Ez a tanítványoknak és nekünk is jó lecke: másokról
elhamarkodottan ne mondjunk véleményt. Ne ítéljünk a
látszat alapján. Hogy ki mennyit tett a perselybe az
egyházért, hányszor járt templomba, mennyire gyakorolta a
vallását vagy sem. Istené az ítélet. Ne skatulyázzunk be
senkit sem. Legyünk nyitottak Isten kegyelmének
meglepetéseire. Egyáltalán ne is hasonlítgassuk össze
magunkat másokkal.
Legyen példaképünk a szegény özvegyasszony, akinek
Isten volt a mindene, és neki mindent odaadott. Szegénység
és bőkezűség egymásra találtak.

Világvége?
Évközi 33. vasárnap
1. Abban az időben felkel Mihály, a nagy
fejedelem, néped fiainak oltalmazója… (Dán 12,1–3)
Nemcsak Szent Mihály arkangyalról értesülünk itt, hanem
a végső időkről is. Isten szavára alapozva bizakodva
tekinthetünk a jövőbe. Dániel könyve azon kevés szentírási
helyek egyike, amelyekben egy szokatlan irodalmi műfajjal,
az apokaliptikus írásmóddal találkozunk. Ez a színes,
meseszerű, emberi logikát nélkülöző különleges világ az első
századok keresztényeinek érzésvilágát, igehirdetését és
liturgiáját is áthatotta, gazdagította, és a Jézus életére való
emlékezésen túl második eljövetelére való várakozását is
ébren tartotta. A Jelenések könyvén kívül maga az Úr Jézus
is él ezzel a ritka beszédmóddal. Apokalipszis azt jelenti:
feltárni, felfedni. Ezen beszéd- és írásmódnak az a
jellemzője, hogy nem szó szerint kell érteni és értelmezni,
hanem a jézusi kinyilatkoztatás fényében.

2. Régi és új áldozat (Zsid 10,11–14.18)
Jézus örök áldozata végérvényesen eltörölte a bűnöket és
megnyitotta az üdvösség kapuját

3. A világ vége (Mk 13,24–32)
Krisztus jövendölései túlmutatnak az emberi fantázián:
isteni
igazságok. Amikor ő a végső dolgokról beszél, nem konkrét
beszámolókat, beavatottaknak fenntartott részleteket árul el,
hanem előkészíti Isten ítéletét, amely megtestesülésével már
elkezdődött. Jézus ígéretei már teljesülőben vannak, ő már
közel van hozzánk, és lényével teljesen újraértelmezi a

fennálló világrendet. Nekünk is az örök értékekre kellene
fektetnünk a hangsúlyt.
Vajon miért vagyunk kíváncsiak a világ végének
időpontjára? Miért az a sok jövendölős szélhámosság, amely
szinte minden évben felüti fejét hívők és nem hívők között?
Egyik válasz talán a félelem. Félünk elengedni, elhagyni a
megszokottat, a láthatót a láthatatlanért… Amióta
kipenderültünk a paradicsomi létmódból, megfertőzött a
szabadság okozta bűn, nem hagy nyugton a vég tudata. Az
idő folyamatosan kicsúszik kezünk közül. Mindenki rohan,
hogy időt nyerjen, titkon remélve, hátha szerencsésebb lesz
és „túléli”. Félünk a haláltól, mert nem tudunk szabadulni az
érzéstől, hogy lesz ítélet, ahol minden szépítgetés nélkül,
csupaszon, életünk a maga teljes valóságban „felszínre
kerül”.
A másik válasz inkább pragmatikus. Szeretnénk uralni,
befolyásolni a világvégét. A mi képünkre formálni, eljátszani
addig kisded játékainkat, „okosan” lelépni a „tett
színhelyéről”, kitolni a javulásra, megtérésre, életünk
megváltoztatására irányuló egzisztenciális döntést, minél
tovább fenntartani a látszat és a valóság kettősségét. Még
olyanok is akadnak, akik azért várják a hamarosan
bekövetkező világvégét, hogy megszabaduljanak adósságuk
terheitől, megspórolnák bankkölcsöneik visszafizetését, nem
kellene bocsánatot kérniük és megbocsátaniuk. Magyarán
szeretnék
megúszni
a
végső
elszámoltatást…
Jézus figyelmeztetése egyértelmű: a világ nem magától
van, a teremtő Isten tartja fenn. Már Jézus halálában
felvillant a „végső idő”. Nagypénteken szétszakadt az
ószövetség kárpitja. Ő van az események középpontjában. Ő
az alfa és az omega, vele elkezdődött a történelmi idő
visszaszámlálása. A mindenség erői benne fókuszálódnak. Ő
az új világot teremtő és összetartó erő, hiszen a második
eljövetel nem lesz más, mint a szeretet végérvényes diadala.

Jézus szava nem elrettentő vízió, hanem saját magában
megvalósuló valóság, amely az új ég és új föld teremtésekor
teljesedik ki. A földi történelem az ő világvégi dicsőséges
vissza-(el) jöveteléig tart.
A keresztény embert nem a félelem élteti, hanem a
remény
Isten
irgalmában,
gondviselő
jóságában,
igazságosságában.
Nem
foglalkozik
olyan ostoba
okoskodásokkal, hogy kiszámítsa a világvége időpontját,
mert az Isten titka. Annál inkább azzal van elfoglalva, hogy
már most, evilági életében érlelje, megteremje az örök élet
gyümölcseit. Nem reszketve, de nem is elbizakodva várja
Urunk
második
eljövetelét,
hanem éberen, nyitott szívvel. Életét a Krisztusban
megismert
igazság fényénél látja, és ennek megfelelően cselekszik
Vágyakozva arra a találkozásra, melyre egész életében
készült. Az égi hazába vágyik, amelyről nincsenek ismeretei,
szavai. Csak annyit tud: „szem nem látta, fül nem hallotta,
emberi elme föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik
őt szeretik”.

A töviskoronás király
Évközi 34. vasárnap
1. Dániel látomása az Emberfiáról (Dán 7,13–14)
A végső időkről szóló könyvet Kr. előtt 165-ben írták. Az
újszövetség népe az Emberfiában egyértelműen Krisztust
ismeri fel.

2. A hét levél (Jel 1,5–8)
Szent
János
Pathmosz-szigeti
száműzetésében,
elragadtatásban „látja” jelenéseit, amelyek a végső időkről,

az apokalipszisről szólnak. A kis-ázsiai egyházakhoz címzett
hét levél mindig friss, aktuális, mintha itt és most nekünk
szólna.

3. Ahogy mondod, király vagyok. (Jn 18,33b–37)
Munkácsy Mihály 1880 júliusában kezdte el festeni
Krisztus Pilátus előtt nevet viselő festményét. A hónap
derekán meg kellett szakítania lázas munkáját, fürdőkúrára
kényszerült. Innen írta feleségének: „Sokszor gondolok
Krisztusomra. Azért gondolok rá, mert nem lehet tőle
szabadulnom, mint egy felöltőtől, melyet levetünk, ha
melegünk van, és felvesszük egy fél órával később. Nem
lehet egy olyan eszmétől, melyben egy idő óta élünk, és
amelyben minden áron el akarunk mélyedni…” – idézi fel
Sz. Kürti Katalin művészettörténész. Az egyházi év utolsó
vasárnapján felhangzó, János evangéliumának részletére
alapozó, monumentális Jézus-festményről James Joyce néhány
évvel később ezt írta: „Krisztus arca tanulmány a tűrésről, a
szenvedésről – a szó igazi értelmében vett, halálmegvető
bátorságról.”
Pilátus és Jézus beszélgetése, ez a mondvacsinált per drámai
hangulatban folyik. Jézus tudja, mi vár rá, mégis nyugodt. Nem
védekezik, nem keresi a szabadulás kibúvóit, nincs
kétségbeesve. Az ő uralma nem e világból való. Isten országát
nem veszélyeztetik evilági érdekek. Mintha a császár
képviselőjét is megnyugtatná: ne féljen, ők nem vetélytársak, ő
nem tör a császár ellen. Az ő uralma más létmódban van.
Krisztus országa nem riválisa a földi hazának, hanem éltetője és
fenntartója. Az ő uralma a szeretet, a szolgálat, az alázat és az
igazságosság uralma.
Pilátus, a római birodalom – jelen esetben az aktuális
politikai hatalom – képviselője izzad és tanácstalan, mert érzi,
hogy nincs Jézus fölött hatalma. Egy különös király áll vele
szemben, aki nem a szokásos helyi trónkövetelők egyike, nem
látni birodalmát, katonáit, vámszedőit, attól király, hogy tudja

mi, vagy inkább ki az igazság. Jézus válasza is meglepő: Ahogy
mondod, király vagyok. És azért jöttem, hogy tanúságot tegyek
az igazságról. Mert mindaz, aki Krisztusban van, az igazságban
van. Minden igazság belőle, hozzá viszonyítva állja meg a
helyét – vagy nem…
Krisztus király ünnepe Krisztust, a mindenség királyát
állítja figyelmünk középpontjába. Azt a királyt, akinek nincs
hadserege és hajóhada, nincsenek atombombái és elrettentő
biológiai fegyverei, aki tiltakozott az ellen, hogy erőszakkal
királlyá tegyék. Nála a koronázási jelvények átértékelődnek.
Őt sosem láttuk trónon, brokátban, ékköves jogarral. Összes
felségjelzése egy addig megületlen szamár, néhány pálmaág
és egy nádpálca. Ő nem alattvalóit küldte harcba, hanem
maga halt meg értük, és a kereszten győzedelmeskedett a
gonoszság felett. „Mi meg sokszor félreértjük: a töviseket
igyekszünk bearanyozni, szúrásai ellen lázadozunk, a
bíborköntöst megpróbáljuk divattá enni, a nádszálat
igyekeznénk legalább önvédelmi fegyverként használni, de
arra is gyönge” – jegyzi meg Pajor András.
Krisztus királysága szembesít igazi énünkkel: hová akartunk
tartozni? Kinek akarunk szolgálni: átengedjük-e életünket Isten
uralmának? Mert nem lehet két úrnak szolgálni. Bensőnkben,
szívünkben csak Jézus lehet az egyetlen úr, aki út, igazság, élet.
Van-e bennünk bátorság, hogy az ő országát képviseljük itt és
most, földi keretek között, ellentmondva a hatalom, a
gonoszság, a pénz, az erőszak kísértésének? Ma előtte
hódolunk, és újra kérjük: mentsen ki bennünket a bűn és az
örök halál karmaiból.
Néhány évszázaddal ezelőtt német fejedelmek versengtek,
ki a leggazdagabb közülük. Az egyik emlegette bányáit,
erdőit, a másik borát, búzáját, a harmadik népe fegyveres
erejét. A würtenbergi gróf, Ebenhardt im Bart megvallotta,
neki csak egy kincse van: bármely alattvalójának ölébe
nyugodtan teheti le fejét. A fejedelmek erre egyhangúlag

fölkiáltottak: „Szakállas gróf, te vagy a leggazdagabb
fejedelem!”
Bárcsak ölünkbe is lehajthatná fejét Jézus Krisztus, a szívek királya.
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