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Augusztus 4. — Évközi 18. vasárnap — Máté 14,13–21
— A csoda kenyere – a kenyér csodája

Volt egyszer, tényleg volt.
Názáretben élsz. Hallasz két nagy

tanítóról. János és Jézus. Tudnak egy-
másról, azonos ügyben utaznak. János
meghal. Nem ágyban, párnák közt. Le-
fejezi a hiú, érzéki, erõszakos, buta, it-
tas, felizgatott Gõg. Zene, tánc, fele-
lõtlen ígéret. Neked is van, nem is
csekély hatalmad, viszont méltányta-
lanságot látva, te is kiállsz olykor az
igaz ügyért. Belegondolsz, Jánoshoz
hasonlóan te is bármikor pórul jár-
hatsz. Kezdesz nyugtalan lenni. Temp-
lomba is jársz hetente. Nem érted a
tieidet megvédõ, ellenségeidet meg-
büntetõ Jehovát. Szeretnél többet tud-
ni, kíváncsi vagy. Mit csinál Jézus Já-
nos kivégzése után. Reméled, elmegy
János rokonaihoz megvigasztalni
õket, talán még fel is tudná támasztani.
Arra gondolva, amiket hallottál róla,
ez sem lenne meglepõ.

Most viszont te lepõdsz meg, ugyanis
mit csinál Jézus? Elmegy egy magá-
nyos helyre, egyedül. Belegondolsz, jó
olykor egyedül lenni, elcsendesedni,
pihenni, megállni, töltekezni.

Szeretnél még többet megtudni Jé-
zusról. Az ács fia szintén ács volt, fával
dolgozott. A fa összeköt földet-eget,
fényt-napot, embert-természetet.

Eltelt néhány nap, jó volt megtanulni
a megállás, töltekezés, pihenés eget-
földet összekötõ harmóniáját. Érzed,
többre vágysz. Megint hallasz Jézusról,
ma délután – mondják – itt lesz a me-
zõn. Elindulsz, kíváncsi vagy rá.

Ott vagy a tömegben, Jézust nem lá-
tod közelrõl, de tudod, érzed, hogy jó
helyen vagy. Kisebb csoportokban lete-
lepedtek, amit Jézus mond, továbbad-
ják, azt beszélitek, forgatjátok. Érdeke-
sen új dolgokról folyik a szó. Barátko-
zás, adás, szeretet, mindenkit szeretés.

Szeretnél elõbbre menni. Szófoszlá-
nyokat kapsz el, a Jézus mellettiek
mondják: Kezd esteledni, küldd el õket,
mindenki éhes. Te is kezdesz fáradni.
Jézust ismerve, igazán tehetne valami
csodát, hiszen tett egy lakodalomban is.
Amit viszont most hallasz, azon elõször
meglepõdsz, majd mintha sok minden
világosabb lenne. Jézus ugyanis azt
mondja: TI ADJATOK NEKIK ENNI!

Talán ezért más Jézus, mint az eddigi
papok és egyházi fõemberek. Eddig
szinte csak ilyesmiket hallottál tõlük:
„Az Úr megsegíti az õ népét, imádkoz-
zunk többet és jobban, biztos ad gazdag-
ságot és egészséget; ha mégsem, vagy
nem imádkoztunk kellõen, vagy Õ tud-
ja; mindent megtehet, Õ mindenható.“

Beleborzongsz ebbe a mondatba, és
ismételgeted: Ti adjatok nekik enni!
Érzed, hogy rád is szükség van, te is
tudsz adni. Tekinteteddel ismét Jézust
keresed, látod, amint feléje nyújtanak
öt kenyeret és két halat. Feltekint, meg-
áldja és osztani kezdi.

Végtelen egységet érzel Jézus felszó-
lítása és cselekvése között. Felszólít té-
ged, de õ is mozdul, rád is szükség van,
mégis mindig segít. Érzed e csoda hár-
masságát: föltekintés, áldás és osztoz-
kodás. Tudod, hogy csoda történt, az
emberek lelkében is, de az ételszaporí-
tásban is. Mindenki boldogan táplálko-
zik, lelkileg és valóságban is.

Elgyengülsz, elnyom az álom. Víziót
látsz a XXI. századból. Vasárnap van.
Templomban ülsz. Itt is Jézusra emlé-
keznek, az õ életérõl beszélnek. Majd
egy könyvet nyitnak ki, és ezt hallod:
Uram, vigasztald meg a szomorkodó-
kat! Felel a tömeg: Hallgass meg min-
ket, Uram! Szüntesd meg a háborúkat!
Hallgass meg minket, Uram! Adj az
éhezõknek! Hallgass meg minket,
Uram!

Rossz érzés fog el. Mi történik itt? Az
ember megszabja Istennek, hogy mit
tegyen helyettünk. Nem tudod megáll-
ni, felugrasz és kezded mondani: Ne ír-
játok át a valóságot, én ott voltam mel-
lette! TI ADJATOK NEKIK ENNI!

Augusztus 11. — Évközi 19. vasárnap — Máté 14,22–33 — Félelmeink...
Az ötezer ember megvendégelése

után Jézus visszavonul a hegyre, hogy
magányosan imádkozzék.

Nekünk vannak-e ilyen félrevonulá-
saink? Zajban, tömegben nem lehet fel-
töltõdni. Rendszeresen szükségünk van
csendre és magányra. Rajtunk múlik,
hogy vannak-e, és termékenyek-e ezek
a csendes órák, percek!

Késõbb Jézus csatlakozni kíván tanít-
ványaihoz, ezért a vízen járva közelít
hajójukhoz. A tanítványok kísértetnek
nézik, és megijednek.

Hányszor hiányoljuk, értjük, magya-
rázzuk félre Istent, egyszerûen azért,
mert nem ismerjük fel. Pedig Õ jön fe-
lénk is. Különbözõ élethelyzetekben:
jön némán, jön szelíd szóval, jön gyer-
mekünk tekintetében, kedvesünk fáj-
dalmában, szomszédunk hiányában...

Jézus siet megnyugtatni õket: Bízza-
tok, én vagyok, ne féljetek!

Megható Jézus részérõl ez a gondos-
kodó megnyugtatni igyekvés. Neki

nem mindegy, hogy övéi félnek-e, ag-
gódnak-e, vagy sem. Õ ma is azt mond-
ja, amit tanítványainak: Bízzatok, én
vagyok, ne féljetek! Hiszen – többek
között – azért jött, hogy ELVEGYE
FÉLELMEINKET!

Milyen félelmeink vannak? Mert van-
nak: félünk, szorongunk, aggódunk sok
minden miatt, sok mindenért. Gyermek-
ként szorongunk az ismeretlentõl, a bi-
zonytalanságtól, attól, hogy megfele-
lek-e, meg fogok-e felelni szüleimnek,
tanáraimnak, leendõ társamnak. Késõbb
pedig ugyanezekért, csak árnyalatokkal
kibõvítve. Mindig meg akarunk felelni
valakinek vagy valaminek, ahelyett
hogy magunknak felelnénk meg. Annak
az énünknek, akit Isten megálmodott.
Észre sem vesszük – mi felnõttek –,
hogy viselkedésünkkel, aggódásainkkal
mennyi apró és nagy félelmet, szoron-
gást váltunk ki, ültetünk el gyermeke-
inkben. Jézus azért jött, hogy megszaba-
dítson félelmeinktõl! Arra nevelte, biz-

tatta tanítványait is, hogy ne féljenek.
Azzal erõsítette õket, amivel önmagát
is: „...én nem vagyok egyedül, mivel az
Atya velem van.“

Péter hallja Jézus hangját, de még
nem mer hinni, ezért bizonyosságot
akar: „Uram, ha Te vagy, parancsolj,
hogy hozzád mehessek a vizeken.“

„Csodákat várni annyi, mint szemé-
lyi igazolványt kérni Istentõl, igazoltat-
ni õt, útlevelet követelni tõle“ – mondja
Louis Evely.

Jézus azonban nem sértõdik meg.
Megadja Péternek azt a lehetõséget,
hogy megtapasztalhassa: mesterük fe-
lette áll a fizika törvényeinek.

Hány métert mehetett így a víz felszí-
nén, mi járhatott a fejében, mit érezhe-
tett? Nem tudjuk. Azt viszont igen,
hogy mi is csodát, jeleket követelõ em-
berek vagyunk.

Nem elégszünk meg az egyszerû cso-
dákkal, részesei, megtapasztalói aka-
runk lenni a természetfelettinek. Péter-



nek szüksége volt a vízen járás élményé-
re ahhoz, hogy fejlõdjön, de meg kellett
tapasztalnia a süllyedés kétségbeesését
is. Miért kezdett el merülni? Mert levet-
te tekintetét Jézusról, és a nagy szelet, a
közelgõ nagy hullámokat nézte. Nézte,
nézte, és megijedt, majd kétségbeesett.
Ugye, ismerõs ez a jelenet? Hányszor,
de hányszor merülünk el félelmeink, ag-
gódásaink hullámaiban, mert nem mer-

jük elhinni azt, amit már többször is meg-
tapasztaltunk, hogy OTT VAGYUNK
ISTEN TENYERÉN!

Egy ének jut eszembe: „Felhõ felett
fény ragyog, nagyobb mögött még na-
gyobb, amire nézek, az vagyok, akire
nézek, az vagyok.“ Ha mindig a problé-
mákat nézem, keresem, azok elõbb-
utóbb meg is találnak, sõt befonnak po-
lipkarjaikkal, de ha tekintetemet fel-

emelem, észrevehetem a felhõk mögött
is a Napot, és megtapasztalhatom, hogy
lehet süllyedés, béklyók nélkül is sze-
retni, szeretettnek lenni.

A tanítványok megtapasztalták, hogy
elült a szél, mikor Jézus beszállt a hajó-
jukba.

Mi is észrevehetjük: ahová beenged-
jük Istent, ott hátrál a sötétség, majd el
is tûnik.

Augusztus 18. — Évközi 20. vasárnap — Máté 15,21–28 — Kincset rejtõ morzsák

Jézus Galileából Szíriába vonul
vissza, rejtettségben akar maradni. Eb-
ben az elrejtõzködõ helyzetben keresi
meg õt egy pogány asszony, s kér segít-
séget gyermeke számára. Jézus nem
akarja, hogy elterjedjen gyógyításának
híre, ezért el akarja küldeni, elég ke-
mény szavakkal: „Nem küldettem, csak
Izráel házának elveszett juhaihoz. Nem
jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek
vetni.“ „Úgy van, Uram – mondja az
édesanya –, de hiszen az ebek is esznek
a morzsákból, amelyek uruk asztaláról
hullanak.“

Ez az asszony nem a maga számára
kér. Nagy bátorságra vall, hogy vitába
mer szállni az Úrral. Egy édesanyának
megsokszorzódik az ereje, bátorsága,
ha gyermeke bajban van. Mi is gyakran
felemeljük a hangunkat, de sokszor
csak saját érdekünkben. De jó lenne, ha
nemcsak magunkért, családtagjainkért,
hanem rászoruló idegen embertársain-
kért is kiállnánk, szót emelnénk!

A kánaáni nõ nem engedi magát le-
rázni, addig szólongatja az Urat, míg
az szóba nem áll vele. Nem adja fel, ki-
tartó. Kitart kérése mellett még akkor
is, mikor Jézus látszólag elutasítja õt.

Mi milyen hamar feladjuk, ha nem si-
kerül rögtön valami!

Kitart, sõt tovább merészkedik, vitá-
ba száll az Úrral. Kételkedik Jézus ke-
mény szavaiban. Talán ösztönösen tud-
ja, hogy Jézus, Dávid fia nem ilyen el-
utasító.

Lehet-e, érdemes-e kételkedni, vitat-
kozni az Úrral? Azt hiszem, a kételkedés,
az egészséges vitatkozás mindig is elõre-
visz, fejlõdést hoz. Annak a jele, hogy az
ember nem közömbös, hanem érdeklõdõ,
keresõ, kutató. Mint tudjuk, az Úr is „ki-
köpi szájából“ a langymeleg embert. Na-
gyobb kedve telik a kitartó, hévvel teli,
szeretetre vágyó, adni tudó emberben.

Az aggódó anya elsõ szava mégsem a
szembeszállás szava, hiszen azzal kezdi:
Úgy van, Uram! Ez annyit jelent: Egyet-

értek, igazad van, helyes, amit mondasz.
Csak ezután hozakodik elõ alázatos ké-
résével, megható kitartásával.

De jó lenne eltanulni ettõl az
asszonytól, hogy MORZSÁKKAL IS
BE LEHET ÉRNI!

Nem tiltakozik az ellen sem, hogy ez a
Dávid-fia õt és gyermekét kutyának mi-
nõsíti, amely lejjebb való a fiaknál.

Mennyivel kevesebb ellenségeske-
dés, ölés, fájdalom és gyász lenne, ha
ilyen alázatosan tudnánk elfogadni a
„másodhegedûs“ szerepét. Ha nem
akarnánk mindig az elsõ helyet, az ural-
kodó pozíciót. Ha megelégednénk a
morzsákkal! Ha le tudnánk mondani
görcsös ragaszkodásainkról, a nagyobb
falatról, és beérnénk az úgynevezett
morzsákkal, elõbb-utóbb megtapasz-
talnánk, hogy ezek a morzsák
KINCSET REJTENEK. Olyan kincset,
amely messze magasabbra repít a „fi-
aknál“, mert megelégedettséget ad, bé-
kességet teremt, gyógyulást hoz.

Augusztus 25. — Évközi 21. vasárnap — Máté 16,13–20 — Jézus sziklája

Jézus megkérdezi tanítványait, hogy
õt, az Emberfiát kinek tartják az embe-
rek. Erre a kérdésre könnyebben felel-
tek, mint a következõre: „Ti kinek mon-
dotok engem?“

El tudom képzelni, hogy ekkor
hosszabb gondolkodás után is csak
egyikük – Simon Péter – tudott vála-
szolni. Jézust sohasem a tömeg érdekli
igazán, hanem, arra kíváncsi, hogy sze-
mélyesen te, én, a tanítványai mit gon-
dolunk róla, mit értettünk meg belõle,
miben azonosulunk vele.

Péter válasza: „Te vagy a Krisztus,
az élõ Isten Fia.“ Jézus elégedett a vá-
lasszal, és meg is dicséri: „Boldog vagy
Simon, János fia, mert nem test és vér
jelentette ki ezt neked, hanem az én
mennyei Atyám.“

„Aki alkot, visszafelé nem tud lépni,
S ha kinõtt minden ruhát,
Mezítelen borzong a végtelen partján,
Míg fölzárkózik mögé a világ.“

Ez a vers jutott eszembe, mert ilyen
gondolatok foglalkoztathatták Jézust is
földi pályája derekán. Mi lesz tervének
megvalósulásával, kire bízhatná az
Ügyet, amit elkezdett? Péter válasza
azért tetszett Jézusnak, mert megtalálta
benne emberét. Azt az embert, aki felis-
merte benne a közvetlen istenarcot, s
aki ezt nem az eszével, értelmével látta
meg, hanem Istentõl megérintve.

Jézus nagy ígéretet ad neki: „Te Pé-
ter vagy, és én ezen a kõszilán építem
fel egyházamat, és a pokol kapui nem
vesznek erõt rajta. Neked adom a
mennyország kulcsait. Amit megkötsz
a földön, megkötött lesz a mennyben
is, és amit föloldasz a földön a menny-
ben is föloldott lesz.“

Csak egy Jézus szándékait hordozó
személy lehet képes betölteni azt a sze-
repet és rendeltetést, amelyet Jézus e
tiszt viselõjétõl elvár. Olyan ember, aki
a legjobb a szolgálni tudásban. Ez a

szolgálat nyilvánvalóan kizár minden-
féle önkényt és uralkodást.

Péternek gyakorolnia kell mások
szolgálatát, az adni tudást, a békességre
törekvést, és vállalnia kell az ezekkel
együttjáró szegénységet, kicsiséget és
üldözöttséget.

Pétertõl és a reá épített közösségtõl,
az Egyháztól Jézus elvárja, hogy to-
vábbadja az embereknek, az emberi-
ségnek azt, amit tõle tanultak: az idõt-
len szeretet megvalósítását, megélését
itt a Földön, térben és idõben.

Péter nem uralkodói szerepet kapott a
reá bízott nyáj felett, hanem hogy min-
taképe legyen annak. Jézus tõlünk sem
vár kevesebbet, mint Pétertõl. Azt vár-
ja, hogy abban a közegben, ahol élünk
(család, munkahely, közösség) Istentõl
megérintetten éljük meg hétköznapi te-
endõinket. A mindenkori Péterektõl és
tõlünk is azt kívánja, hogy embertársa-
ink iránti szeretetünkkel mutassuk meg
iránta való szeretetünket.
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Szeptember 1. — Évközi 22. vasárnap — Mt 16,21–27 — A szeretet próbái
Az emberi kapcsolatok terhelhetõk.

„Egymás terhét hordozzátok” – szólít
fel Jézus. Azért, mert képesek vagytok
rá, azért mert a szeretet elbírja a terhe-
ket. Mindannyian átéltük ennek a cso-
dáját a szerelemben, a barátságokban, a
közösségben. Létezik olyan bizalmas,
szeretõ közeg, ahol az ember levetheti
álarcait, ahol megmutathatja félelmeit,
ahol beszélhet a múltjáról és a jövõjé-
rõl. Még akkor is, ha ez fáj, ha ez ide-
gen az eddigiektõl, ha a másiktól is ál-
dozatot kíván. És az ember vállalja a
másik sorsát, még az ismeretlent, a bi-
zonytalant is. Sokszor milyen hõsiessé-
get élünk meg irracionális kapcsolata-
inkban, milyen reménytelen feladato-
kat vagyunk képesek vállalni,
bizonyítva azt, hogy a szeretet túlmutat
minden megfontoláson, minden érvelé-
sen. Ennek a bizalmi szintnek a
kialakulása sokszor egy pillanat mûve,
de van, hogy hosszú évek munkája áll
mögötte. De eljön, és ez kapcsolataink
próbája. „Mersz-e végre dönteni?” – a
dalban megfogalmazódó kérdés végig-
kíséri életünket.

Péter vallomása után Jézus joggal
érezte ennek a bizalmi szintnek a létre-
jöttét. Most már végre beszélhet arról,
hogy mi vár rá, most már megoszthatja
legbensõbb gondolatait. Három évig
járták Izrael poros útjait, volt részük jó-
ban és rosszban. Közösen élték át a cso-
dákat, a nép lelkesedését. Közösen fá-
radtak el, lettek éhesek, szegték meg a
vallási tilalmakat. Közösen érezték,
hogy nem szeretik õket, hogy bizalmat-

lanok velük, hogy veszélyesnek tartják
õket. Itt az alkalmas idõ (kairosz), hogy
Jézus bejelentse a szenvedését.

A közösségekben nemcsak bizalmi
szintek vannak, hanem bizalmi szere-
pek is. Ezek spontán is kialakulnak, de
lehetnek kiosztott és felvett szerepek is.
Ismerünk szerzetesközösségeket, ahol
van „hivatalos” kísértõ, ellenkezõ.
Ezek a szeretet szerepei, hogy állandó-
an kérdezzük meg magunktól és a má-
siktól, jó irányba megyünk-e, tényleg
komolyan gondoljuk-e, amit mondunk,
tényleg készen állunk-e egy-egy nagy
feladatra. Ma már ismerve a qumráni
közösség belsõ szabályait – ahol ezek a
szerepek a közösség életének elenged-
hetetlen részei voltak – jogos a feltéte-
lezés, hogy a péteri korholás és ellenke-
zés nem a tiltakozást jelentette Jézus
sorsa ellen, hanem annak komolyságá-
ra, eltökéltségére kérdezett rá. És Jézus
válasza megerõsítési az eltökéltségét:
Igen, végigjárom utamat, mert ez az
Atyám akarata. De te, Péter, nem azért
vagy sátán, mert beléd bújt az ördög,
hanem mert ez a szereped, ezt vállaltad
értem, szeretetbõl. Ezért nem megy el
Péter, ezért nincs köztük soha harag,
ezért marad Péter a fõ bizalmas és a he-
lyettes.

Eddig Jézus követése a tanítványok
számára nem volt egzisztenciálisan ve-
szélyes. A mindennapos, kisemberi,
nagyon kis mozgásterû lét helyett a vál-
tozatosabbat – Jézussal együtt jártuk az
utat, és részesei voltunk az õ nem min-
dennapi egyéniségének – és nagyobb

perspektívájút – lesz itt még királyság –
választották. Kis áldozatok beleférnek
ebbe. De a nagy áldozat elõtt jogos Jé-
zus felszólítása: „Ha utánam akartok
jönni, most már nem babra megy a já-
ték. Itt a keresztet kell felvenni! Vá-
laszthattok: jöttök, vagy maradtok,
mert én Jeruzsálembe, a vesztõhelyre
megyek. De azt javaslom: gyertek,
mert nincs az emberi életnek nagyobb
értelme annál, mint áldozattá válni,
mint odaadni az életünket azért, hogy
ez másokat szeretetre, bátorságra, ön-
zetlenségre tanítson.” Máté még meg is
toldja ezt, a túlvilági jutalom ígéretét
adva Jézus szájára.

Mert kétféle élet közül lehet választa-
ni. Élni egy egyszerû, alkalmazkodó,
mindent túlélni és átélni képes életet:
örülni a kiskertnek, a gyerekeknek, az
unokáknak, munkánk eredményeinek,
s nem konfrontálódni, hanem belsõ kis
világokat építeni. Vagy következetesen
a szeretet ügye mellé állni, nagyobb
távlatokban gondolkodni, és önmagunk
elvesztése árán is odahelyezni magun-
kat mások szolgálatára.

Miért olyan nehéz ez a második út?
Mert nincs, vagy csak nagyon nehezen
alakul ki az az inspiráló, bizalmi közeg,
ahol az ember terhelhetõsége megnõ;
mert szeretik, mert közös dolgaik van-
nak, mert mellette áll a másik, s a „kí-
sértõ” szerepe csak megerõsít. Jézus ezt
álmodta az Isten Országáról.

Merünk-e nagyokat álmodni még, s
merünk-e a mai világunk rideg hómezõ-
in az elõttünk járó Jézus nyomába lépni?

Szeptember 8. — Évközi 23. vasárnap — Mt 18,15–20 — A bûnök próbái
Csak az nem hibázik, aki nem dolgo-

zik – tartja a közmondás. Csak az nem
vétkezik, aki nem csinál semmit. Csele-
kedeteinket, kapcsolatainkat árnyék-
ként követik vétkeink. A kérdés az, mi
lesz velük. Falu Tamás versére gondol-
va – árnyékunk lehet az „asztal alatt ku-
porgó szerecsengyerek”, vagy követhet
úgy, mint „útonálló óriás”. Az ember
evilági és túlvilági félelmeire hatalmas
ideológiák, szertartások telepedtek,
amelyek veled és érted harcolnak, és
segítenek bûneidet „útonálló óriássá”
dagasztani. Persze mi is hajlamosak va-
gyunk rá. El kell mondani, hogy ezek a
nekrofil stratégiák és taktikák a vallási
élet középpontjaiban álltak és állnak.
Ettõl vagyunk szorongók, s adjuk oda
szellemi és lelki függetlenségünket a
biztosnak, hivatalosnak és a szentség
erejével is megpecsételtnek mondott
szertartások érdekében. Persze a másik
véglet is egyre általánosabb, s korunk-
ban joggal beszélhetünk a bûntudat ki-

halásáról. Az ember nem ismer el maga
felett tekintélyt, törvényt, lelkiismereti
parancsot, csak él ösztönei, ellenõriz-
hetetlen vágyai alapján.

„A bûn elválaszt Istentõl!” – fenye-
getõen hangzik a jól megtanult mondat.
A mindenkit átölelni akaró Istenrõl kár
ezt feltételezni. A bûnbánatra képtelen-
ség ma nagyobb bajnak látszik, mint
maga a bûn és a másik bûneivel szem-
beni közönyösségünk. Nagyon finom-
kodók lettünk. Nem szólunk bele a má-
sik életébe. Még akkor sem, ha jól tud-
juk, hogy bûnös. Ha ellenünk vét, akkor
sem. A bûn Isten és az ember dolga –
vélekedünk. S úgy mennek tönkre elõt-
tünk – akár közösségi barátainknál is –
életek, házasságok, szövõdnek rossz
kapcsolatok és döntések, hogy elegáns
kívülállóként, páholyból szemléljük az
eseményeket.

Jézus nagyon jól látta mindennek a
veszélyét. A bûnök kérdését minél ha-
marabb rövidre kell zárni, mert renge-

teg energiát vesznek el az embertõl, az
emberi és közösségi kapcsolatoktól. Az
ember feladata Isten Országának építé-
se, s ez csak jól mûködõ emberi kapcso-
latokkal lehetséges. Persze vannak bû-
nök, sokszor súlyosak, de lépjünk túl
rajtuk, mert „van munkánk és nem is
kevés”!

Isten ezért nagy hatalommal ruházza
fel az embert. Ha ti elrendezitek egy-
más között a dolgotokat, legyetek nyu-
godtak: Isten is megbocsátott, a dolgok
Isten elõtt is elrendezõdtek. Két-három
ember már hitelesen tudja közvetíteni
az Atya jelenlétét. Nem kell tovább rá-
gódni, nem kell bizonytalanságban len-
ni, ki kell lépni a vétek, megbántottság,
kétkedés ördögi körébõl. Ilyen egysze-
rû lenne az egész? Az ember ma Isten
világát hatalmasnak és ennek megfele-
lõen bonyolultnak is gondolja. Isten vi-
lága hatalmas, de nem bonyolult. Egy-
szerû és világos. Csak mi bonyolítjuk
el, hogy ne arról legyen szó, mit kell
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tennünk. Nekem, neked és nekünk. Va-
lami Istennek tetszõt.

A keresztény közösségi élet talán
leggyakrabban idézett jézusi mondata:
„Ahol ketten vagy hárman összegyûl-
nek a nevemben, ott vagyok köztük”.
Ez természetesen igaz, hiszen a min-
denható Isten mindenütt jelen van, de
ez a mondat mégis alkalmas az önálta-
tásra. E mondat erejében felmentve
érezzük magunkat a jézusi útra lépés-
tõl. Imádkozunk, összejárunk, liturgiá-

kon veszünk részt, egész életünk eltelik
a keresztény kultúra világában. Csak a
gyümölcs marad el. Isten mindenütt je-
len van, de ott „érzi jól magát”, ahol az
õ szándékai és fontossági sorrendje
szerint mennek a dolgok. Ahol nem té-
vesztik össze az eszközöket és a célo-
kat. Ahol tudják, mit jelent Jézus nevé-
ben élni. Ahol megvalósul egy olyan
világ, amelyben mindenki odaülhet az
élet asztalához, ahol nem rekesztik ki a
másként gondolkodót, ahol figyelem-

mel vannak az élet perifériájára szorult
embertársakra. Kitüntetett pontjai ezek
a világnak. Isten „lakásában” van egy
világtérkép, amelyen apró gombostû-
vel meg vannak jelölve a kitüntetett he-
lyek: Calcutta, Gujarat, Déva, Söréd …
sorolhatnánk még nagy örömmel. De
vajon ahol mi élünk rákerül-e valaha
erre a térképre? Leszünk-e a testvériség
szigetei a világ egyre elembertelene-
dõbb, jéghegyekkel és véres fogú cá-
pákkal teli óceánjában?

Szeptember 15. — Évközi 24. vasárnap — Mt 18,21–35 — A jóság próbái
Jézus tanításából a társadalmak és az

emberi kapcsolatok milyenségének na-
gyon határozott és – valljuk be – vonzó
képe bontakozik ki. A missziós útra kül-
dött tanítványok sikeresek voltak, az
emberek vágytak egy olyan istenképre,
amelyet Jézus közvetített. Hiszen ki
nem akarja a megbocsátás légkörét, ki-
nek nem tetszik az adósságot elengedõ
király képe? Jézus nyomatékosan hang-
súlyozza: a világ mûködik a maga törvé-
nyei (és embertelensége) szerint, „köz-
tetek azonban ne így legyen”! Köztetek
a szeretet és az osztozás légköre érvé-
nyesüljön. A hetvenszer hétszer megbo-
csátásé. „Nézzétek, meny- nyire szeretik
egymást!” – ez volt a vélemény a korai
keresztényekrõl, és ez a magatartás ha-
mar elterjedt az akkori világot jelentõ
Római Birodalomban. A frissen szocia-
lizált népek vágyai, a kulturális és vallá-
si sokszínûség és a szabad választás a
misszió sikerét hozta. A tanítás újszerû-
sége vákuumként szívta magához az
embereket. Jézus halála után egy ember-
öltõvel a keresztények jelenléte már Ró-
mában is tényezõ. Már hatalmi érdeke-
ket sért, érinti a tekintélyt, a megkövese-
dett istenképeket, tehát már ellenfél,
ellenség. Jézus elõre látta ezt a folyama-
tot, és nem is áltatta övéit: az üldöztetés
szerves része ennek az „ideális” társada-
lomképnek.

Eric Berne az „emberi játszmákról” írt
leleplezõ könyvet. Magunkra ismerhe-

tünk benne. A hatalmi játszmák fõsze-
replõje a kétfelé mércével mérõ ember.
Maximálisan igazodik „felfelé”, és
ugyanakkor elvárja, hogy „lefelé” hozzá
igazodjanak. Már önmagunk hierarchi-
kus elhelyezése is idegen Jézus világá-
tól. Ahogy a kettõs mércével mérõ em-
ber sem számíthat Isten irgalmára. Bár a
példabeszédben szereplõ szituáció rit-
kán adódik az életünkben, érdemes kö-
rülnéznünk a mindennapjainkban.

A munka világában ma a félelem ural-
kodik. Mindenki pótolható, legyen alkal-
mazott vagy vállalkozó az ember. „Van
máásik!” – ez ma nem a zenebohócok ka-
cagtatása, hanem a valóság. Az ember
igazodik. Felfelé. Lefelé meg következe-
tes és kemény. S míg felfelé elnézõ, si-
mulékony, kegyeket keresõ, lefelé egész
más arcát mutatja. Jól tudja, az õ vállala-
ton belüli helyzete a dolgozók teljesítmé-
nyétõl függ. És azt ki kell hajtani.

A munka világában kudarcot vallott
ember a családban szerepet vált. Ott tör ki
belõle a feszültség, ott hozzá kell igazod-
ni. Gyereknek, házastársnak, kutyának,
macskának. Ott õ osztja az „igazságot”, õ
várja el a csodálatot. A magyar társada-
lom nemzetközi mércével mért lehango-
ló állapota a kettõs mérce által okozott
belsõ feszültségnek látható eredménye. S
elkezdõdik a szerepjátszás kifelé. A kül-
világban, a szomszédok elõtt viselke-
dünk, többnek, másnak akarunk látszani,
mint valójában vagyunk.

Az egyházak világa is alkalmas a sze-
repjátékra. „Eljátszani” a keresztényt, va-
sárnap, pár órára, s az ünnepi ruha mellé
fel kell venni a szerepjáték álarcait is. A
szervilis magatartás az egyház életének is
sajátos – bár tapasztalatom szerint csök-
kenõ – velejárója. A feljebbvalók felé
hajbókoló, de a hívek felé örökké zsörtö-
lõdõ papi ember mindannyiunk tapaszta-
latának része. Az emberi játszmák kime-
ríthetetlen sokaságát produkáljuk.

A példabeszéd embere megtapasztal-
ja Isten szeretetét és irgalmát. Az ember
dönthet: megmarad az irgalom világá-
ban, vagy visszalép az igazságosság vi-
lágába. S bár neki elengedték a tarto-
zást, õ visszaköveteli másoktól. A ket-
tõs mérce azonban idegen Isten világá-
tól. Ott egyértelmûség van. Ha a másik
oldal mellett döntöttél, az életet (az
örök életet is) azon viszonyok és törvé-
nyek alapján fogod élni. Nehéz helyzet-
ben vagyunk. Hiszen az emberek a jé-
zusi úttal szemben döntenek, és mi is
ebben, az õáltaluk meghatározott világ-
ban vagyunk kénytelenek élni. Bár a
társadalomból való kivonulás és egy
kontraszttársadalom vágya idõnként
felerõsödik bennünk, nem vagyunk ké-
pesek átlépni mindennapos meghatáro-
zottságaink kereteit. Így nem is bizto-
sítjuk mások számára a szabad válasz-
tás lehetõségét az irgalom világa vagy
az igazságosság világa között. Pedig ez
a keresztény felelõsség!

Szeptember 22. — Évközi 25. vasárnap — Mt 20,1–16 — Az igazság próbái
Jézus felfogásában az Isten Országa

nem egy megfoghatatlan, virtuális vi-
lág. Õ nagyon is valóságosnak szeretné
látni az övéi világát. Olyannak, ahol
nemcsak szeretnek az emberek, hanem
dolgoznak is. A munkájukat is áthatja a
szeretet, az irgalom, az osztozás. Ebben
a világban – valljuk be – kommuniszti-
kus elvek érvényesülnek. Mindenkinek
egyformán jár a fizetség, nem a munka
mennyisége, milyensége, az izzadság-
cseppek vagy a szürkeállomány pusztu-
lásának száma a meghatározó, hanem
az, hogy mindannyian emberek va-

gyunk, egyformán éhezünk, fázunk,
egyformán szeretnénk taníttatni gyer-
mekeinket, gondoskodni öregjeinkrõl.
És nemcsak emberek vagyunk, hanem
egymás testvérei is. Betartva a testvéri-
ség alapszabályait, senki nem él vissza
ezzel a helyzettel, vagy ha valami fe-
szültség van, a jézusi tanításban bõsé-
ges példáját látjuk a konfliktusok keze-
lésének.

Az antropológusok szerint az õserdei
népek napi 2–3 óra munkával biztosít-
ják a megélhetéshez szükséges javakat,
s a többi idõt játékkal, tánccal, ünne-

pekkel, beszélgetéssel és örömszerzés-
sel töltik. Ehhez képest a napi 12 órát
dolgozó, estére jobbára csak a TV elõtt
ücsörgõ fáradt emberek társasága va-
gyunk. Tele szorongással, kiábrándult-
sággal, panaszkodással és irigységgel

Mai világunk messze áll a jézusi ide-
ától. Az emberiség úgy döntött, nem a
jézusi utat választja, hanem az egyéni
érvényesülés – ha úgy tetszik, az igaz-
ság útját. Én tudok többet, én nagyobb
súlyt emelek fel, tehát nekem jár a több.
Én, én, én… A társadalmi munkameg-
osztásban mindenki önmaga felértéke-
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lésére és a másik legyõzésére törekszik.
És elfogadtuk a játékszabályokat: a ha-
talmas jövedelmeket, a vagyoni és le-
hetõségbeli különbségeket, azt, hogy
vannak akik az asztalnál ülnek, míg
mások „a morzsák után lihegnek”. A
társadalmi különbségek hatalmi lehetõ-
séggé váltak, mára politikai hatalmat
jelentenek, s a ráépülõ ideológiák az
embert hûséges alattvalóvá, vagy
akasztófára való lázadóvá determinál-
ják. Mivel jogosnak tartom, hogy ne-
kem több jár: meg kell védenem kivált-
ságaimat. Durván fegyverrel és erõ-
szakkal, finomabban szociálpolitiká-
val, a kenyér és cirkusz biztosításával.
S nem árt, ha a vallás is kéznél van, s
ezáltal a fennálló rend isteni volta teljes
körûvé teszi a biztonságérzetet.

Jézus százannyit ígért az õt követõk-
nek. Azt ígérte, hogy jobban járunk, ha

az õ útját választjuk. De kishitûek va-
gyunk, hogy ki se próbáljuk ezt az új pa-
radigmát. Mert a meglévõ nagyon drá-
ga. Tönkre is megyünk benne mind-
annyian, és világunkat is tönkretesszük.
Kilyukadó ózonpajzs, leváló jéghegyek,
mérgezett folyók, s mérhetetlen szenve-
dés a világon. A szociális biztonság csak
a gazdag országok szegényeinek privilé-
giuma. A többi szenved, menekül, lázad
vagy belenyugszik. Vagy gondoljunk
saját mikrokörnyezetünkre: fegyveres
örök mindenhol, bekamerázott utcák,
kétméteres kerítések. Ma a leggyako-
ribb foglalkozás hazánkban a biztonsági
õr, de õk sem tudják megállítani a bûnö-
zést. Hiába leszünk gazdagok, hiába lesz
több a jövedelmünk, kiváltságaink meg-
védésének költségei együtt nõnek velük.

Nem jobb lenne új lappal indulni, ad-
ni – ha kell, önként lemondani a több-

rõl, csak azért, hogy a másik is jól érez-
ze magát? S aki „nyertes” ebben a nagy
újraelosztásban, annak megtelik a szíve
hálával, önzetlenséggel. Milyen emberi
erõforrások szabadulnának fel ekkor
önmagunk kiteljesítésére! Kipróbálhat-
nánk magunkat a mûvészetekben, já-
tékban, rendbehozhatnánk kapcsolata-
inkat, mindenkit barátság és szeretet
venne körül. Miért csak álom mindez?

Mert kicsinyhitûek vagyunk, s nem
hisszük azt, hogy Jézus ennyire gyakor-
latias tanácsokat ad nekünk. Jézust
számûztük a lelki élet, a transzcenden-
cia és a vallás világába. Oda, ahol õ ma-
ga sem érezte jól magát. És a mai példa-
beszédet is inkább a megtérésre és Isten
irántunk való irgalmára vonatkoztat-
juk. A „munka világához” adott jézusi
kincset pedig elástuk jó mélyre, és még
nagy követ is hengergettünk rá.

Szeptember 29. — Évközi 26. vasárnap — Mt 21,28–32 — A kiváltságok próbái

Ma már nehéz elképzelni azt, hogy az
ember élete a születésekor eldõl. Külö-
nösebb jogok nem járnak az elsõszü-
löttséggel, a testvérek megközelítõen
azonos eséllyel indulnak az életben. A
patriarchális társadalmakban ez nem
így volt. Ott elsõszülöttnek lenni – fõ-
leg ha fiú az illetõ – jog és kiváltság,
egyfajta életbiztosítás volt. A kiváltsá-
gokkal élni persze csak akkor lehetet,
ha meghalt az apa. Az örökség kérdése
ezért központi kérdés volt, hiszen egy
fiatal csak akkor érezhette, hogy elin-
dul az élete, ha kezébe jutott az örök-
ség. Az elsõszülöttségnek konkrét ára
volt, meg lehetett vásárolni, el lehetett
adni. A többi gyerek sokszor csak a „fu-
tottak még” kategóriájába került. A pél-
dabeszédbeli két fiú tükrözi a társadal-
mi kiváltságok miatt meghatározott
hozzáállást apjuk kéréséhez.

Az idõsebb megígéri, hogy kimegy,
de esze ágában sincs. Az õ jogai függet-
lenek szolgálatától. Bár nyíltan nem he-
lyezkedik szembe apjával, nem strapál-
ja magát. Õ a jogon belül biztonságban
van. A fiatalabb testvér elsõ szavával
lázad a fennálló társadalmi és családi
rend ellen, majd felülkerekedik benne a
szeretet.

Az ember biztonságát az egyéni ki-
váltságok mellett nemzete, vallása kol-
lektív kiváltságai is erõsítik. A zsidóság
önmagát nemcsak választott népként
értelmezte, hanem olyan vallási és tár-

sadalmi közösségként is, amely fejlet-
tebb a környezeténél. A zsidó vallás
(egyistenhit, a néppel szorosan együtt
élõ és érzõ Isten) komoly „exportcikk-
nek” számított a Római Birodalom val-
lásilag heterogén és kaotikus állapotai
között. A zsidóság anyagi és szellemi
befolyása a császárig ért. A diaszpórá-
ban élõ zsidósság missziója anyagi ér-
telemben is jelentõs bevételnek számí-
tott (a „megtértek” adót fizettek), s Jé-
zus korában jelentõs pénz áramlott a
vallási és világi vezetõkhöz. A hatal-
mas építkezések (felépül a Templom,
kiépül Jeruzsálem) pontos vetületei az
anyagi és öntudatbeli megerõsödésnek.
Jézus missziós felszólításai, majd Pál
és mások missziója – a zsidóságétól el-
térõ mondanivalóval – komoly paszto-
rális versenyt jelentettek az egész biro-
dalomban.

Jézus nagyon hamar tapasztalta,
hogy az általa hirdetett istenkép a társa-
dalom alsó, kirekesztett felén élõk szá-
mára nyújt revelációt, és érintetlenül
hagyja a vallási és világi vezetõ réteget.
Sõt a konfliktus sem maradhat el köz-
tük, hiszen itt nemcsak az egyén isten-
képének és ennek megfelelõen életének
megváltozásáról van szó, hanem a
„misszió” révén hatalmi, anyagi követ-
kezményekrõl is. Jézus nyíltan a farize-
usok szemébe vágja: az általam hirde-
tett Isten teljesebb, igazibb, embernek
jobban való (és ezért a pasztorációban

sikeresebb), mint a tietek, még akkor is,
ha ezt utcanõk és vámosok (tehát a tár-
sadalom alsóbb, megvetett rétegei)
képviselik. Ez az istenkép a valóságos
Istenrõl szól, aki nem hatalmi, hanem
szolgáló módon van jelen az emberek
életében. A Jézus által megismertetett
Istennek tetszõ élet „könnyû”, „ember-
nek való”, százannyit ad már ebben az
életben, és ráadásul ott az örök élet. Ez
komoly kihívás volt, nem véletlenül ta-
nakodtak a farizeusok már Jézus szín-
relépésének elején, „hogyan veszejt-
hessék el õt”. A zsidóság kiválasztott-
sága és a törvények védõbástyái mögé
bújt, megkövesedett, képtelen volt a
megújulásra, képtelen volt belátni az
„idõk jeleit”. Érdemben nem tudott mit
kezdeni sem Jánossal, sem Jézussal,
nem a párbeszéd, hanem az erõszak út-
ját választotta.

Ahogy kétezer évvel ezelõtt, ma újra
fordulóponton van az emberiség. A
kérdés ma is az: a vallások világa (ter-
mészetesen az egyénig lebontva) meg-
érti-e az idõk jeleit, tud-e a valóságos
Isten törvényei szerinti életet biztosíta-
ni a Földön, vagy bezárkózik önelégült-
sége, törvényei és történelme védõbás-
tyái mögé. S mi magunk kiváltságaink
(fehér, európai, keresztény emberek va-
gyunk, ami mind önmagában is kivált-
ság) nagyképû védelme helyett a való-
ságos Isten szolgálatába tudunk-e állni?
Vagy újra vámosokra és utcanõkre lesz
szükség, hogy a Mennyek Királysága
felépüljön?
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