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Ked ves Szer kesz tõ ség!
Ez a Plowshares-sztori (ÉV, 2002.

au gusz tus, 9-14. o.) két ség beej tõ!
Mennyi go nosz ság – és mi cso da le le -
mé nyes hõ si es ség! Bi zony, min den
em ber nek be kel le ne vet nie ma gát a
go nosz ság le gyõ zé sé re irá nyu ló ak ci -
ók ba, hogy meg ment sük ezt a vi lá got, 
amit az Atya, sze gény, úgy el fu se rált,
ami kor sza bad sá got adott ne künk...
Vagy nem?

Ej nye, mit is ron tott el a Te rem tõ?
Mi a baj ez zel a vi lág gal? A Te rem tõ
Is ten nagy sze rû mû ve csak ne künk
nem tet szik, vagy már Ne ki sem tet -
szik? Ak kor mi ért tart ja fenn még
min dig? Csak nem azért, hogy a Sá -
tán mi nél több em bert el hó dít son, és
Pé ter ki zár has sa az em be ri ség 90%-át 
az Is ten Or szá gá ból? Hogy meg tölt -
hes se Dan te pok lát? Jaj, ha a mi fe le -
lõs sé günk, hogy ki küsz öböl jük a vi -
lág ból a go nosz sá got, ak kor bi zony
nagy baj van, hi szen fel sem is mer jük
go nosz sá ga ink csí rá it! De fel is me rés
nél kül ugyan mit ér a sza bad aka ra -
tunk, és ho gyan le gyünk fe le lõ sek a
bû ne in kért? Nem Or vos ra len ne
szük sé günk? És nem Jé zus az egyet -
len Meg vál tónk, akit kö vet nünk kel -
le ne – a Gol go tá ra is?

A Plowshares-akció egész biz to san
tet szik az Úr nak, mert õk Is ten igaz -
sá gá ért har col nak – és ezért bol do gok 
is „lesz nek” már is, ha hisz nek a
Nyolc Bol dog ság va ló sá gá ban. De
nem va ló szí nû, hogy ez az ak ció szé -
les kör ben kö ve ten dõ pél da, nem csak
azért, mert er re rá ter mett ség és sze -
mé lyes meg hí vás szük sé ges, ha nem
azért sem, mert eb ben a gyo gyós ok
nem tud ná nak részt ven ni, a ti tok vi -
szont rá juk van bíz va, nem az erõ sök -
re és a tu dó sok ra. A ti tok is me re te
nél kül pe dig hon nan tud juk, mi el len
kell har col ni? Mi el len har col az, aki
nem hi szi, hogy a ti tok töb bek kö zött
Jé zus ne ve, az, hogy Is ten ve lünk (=
nem el le nünk), és sze re ti összes te -
remt mé nye it – mert hi szen akit nem
sze ret, az már nem is lé te zik: min den
az Õ sze re te té bõl él...

Azt gon do lom, hogy a ki zsák má -
nyo lás gyö ke re i vel és kö vet kez mé -
nye i vel kel le ne már vég re fog lal koz -
nunk! Ma ez a leg na gyobb bál vá -
nyunk. A ki zsák má nyo lás = igaz ság -
ta lan ság. Is ten ma ga de fi ni ál ta, Jé zus
pe dig meg erõ sí tet te ezt a de fi ní ci ót,
és nem csu pán a fõ pa rancs ban!

A gaz da sá gi kri té ri u mo kat év szá -
zad ok kal ez elõtt meg fo gal maz ták.
Tud tom mal Aquinói Ta más is azt ta -

ní tot ta, hogy 1) csak a mun ka ál tal
elõ ál lí tott ér ték pi ac ké pes, csak an -
nak le het „ára”; 2) a te rem tett ja vak,
va gyis a nyers anyag aján dék, csak a
ki ter me lés költ sé ge és a mun ka bé r
szá mít ha tó fel rá; 3) a föld és a víz
aján dék, kö zös tu laj do na az em be rek -
nek, akik hasz nál ják, tu laj do nol ni
nem le het, ha nem ha szon bér be kell
ad ni, a be vé tel bõl pe dig szo ci á lis ala -
po kat kell ké pez ni; 4) a pénz ugyan -
olyan köz szol gál ta tás, mint az ut cai
vi lá gí tás: nem le het azt mon da ni,
hogy en nek az ut cá nak a lám pá it ha -
za vi szem, és a pán cél szek rény ben
tar tom ad dig, amíg va la ki „ka ma tot”
nem kí nál a köz adó ból fi nan szí ro zott
köz szol gál ta tás (a kibocsájtott pénz)
hasz ná la ti jo gá ért.

Az iro da lom és a fi lo zó fia, a te o ló -
gia és a tör té ne lem he lyett in kább a
köz gaz da sá gi fo lya ma tok elem zé sé -
vel kel le ne fog lal koz ni – an nak tu da -
tá ban, hogy min ket fo lya ma to san rá -
szed nek a Bretton Woods-ban 1944-
ben alá írt pénz gaz dál ko dá si meg ál la -
po dás ér tel mé ben. Ez a meg ál la po dás 
nem volt tit kos, de agyon hall gat ják,
épp úgy, mint a Plowshares bí rói el já -
rá sa it.

Sze rin tem a saj tó és a „fi nánc tõ ke”
szint jén nem le het áttörésre szá mí ta -
ni, és biz to san nem le het ilyen té má -
kat vi lág szer te köz tu dot tá ten ni a mé -
di u mok ré vén – de ta lán le het ne az zal
tün tet ni, hogy 
• nem né zek té vét, nem hall ga tok hí -
re ket, nem ol va sok új sá got, ha nem
megbíz ha tó ba rá ta im sze mé lyes hí re -
i bõl tá jé ko zó dom – és ezt úton-út fé -
len han goz ta tom is;

• nem te szek bank ba pénzt, ha nem
köl csön adom an nak a ba rá tom nak
(ka mat men te sen, re mény ked ve, az
Úr ra bíz va a dol got), aki nek ép pen
most van szük sé ge rá – és ezt úton-út -
fé len han goz ta tom is;

• és fõ leg, és el sõ sor ban: nem ve szek
im port lu xus cik ket és nem is vá gyom
ilye nek re – és ezt úton-út fé len han -
goz ta tom is.

Le het, hogy Böjte Csa bát kel le ne
utá noz ni: õ együtt érez a szen ve dõk -
kel, és nem a kö rül mé nye ket, ha nem
a kö rü löt te élõ em be rek ér zé se it
igyek szik meg vál toz tat ni... Ta lán ne -
kem is „hab le ányt kel le ne te to vál tat -
nom a mel lem re”, és Ni ca ra gua mel -
lett az er dé lyi ón bá nyák ott fe lej tett
dol go zó i ra is sze re tet tel, tisz te let tel,
össze tar to zás sal, együtt ér zés sel kell
gon dol nom min den nap.

Még va la mit a teodíceáról Sárdy
Pé ter és Ki rály Ignácz cik ke nyo mán
(ÉV, 2001. ok tó ber, ill. 2002. feb ru -
ár).

Azt hi szem, a teodíceai prob lé ma
csak azért prob lé ma, mert rosszul vet -
jük fel a kér dést, ami kor így fo gal ma -
zunk: „Ho gyan le het az a min den ha tó 
Úr, aki ilyen vi lá got te rem tett, en nek
el le né re sze re tõ Is ten?” Mi az, hogy
„ilyen vi lá got”, és mi az, hogy „te -
rem tett”? Hi szen még nin csen ké szen 
ve le – és az, amit mi lá tunk, mind -
össze az ön tõ for ma! Ami pe dig ne -
künk nem tet szik, az a nö ve ke dés re,
ala ku lás ra, Is ten nel és em ber tár sa ink -
kal együtt-te rem tés re és te rem tõ dés re 
va ló vo na ko dá sunk mi at ti súr ló dá sok 
fáj dal ma. Me het ne ez a te rem tés ke -
ve sebb gyöt rõ dés sel is, ha töb bet be -
szél nénk Jé zus öröm hí ré rõl, mint a
hu ma nis ta mû velt ség szár ma zé ka i -
ról, ha nem len nénk olyan po gá nyok.
De hát nem akar juk el fo gad ni, hogy
így te remt min ket az Úr, nem más -
képp. Nem úgy, ahogy azt mi ja va sol -
nánk Ne ki. A ma gam ré szé rõl el hi -
szem, hogy az a jó, ahogy Õ akar ja;
elég szer lát tam már, mennyi baj szár -
ma zott ab ból, ami kor az én aka ra tom
tel je sült, az én kor lá tolt lá tás mó dom
ál tal meg ha tá ro zott aka ra tom.

Gon dol juk csak meg: A te rem tés
olyan, mint egy tér-idõ be ki te rí tett
puzzle, amely bõl Krisz tus ké pe, élõ,
ele ven tes te fog ki ra kód ni. Ha bi za -
kod va, Is ten jó sá gá ba ve tett meg in -
gat ha tat lan hit tel (az az fé le lem és til -
ta ko zás nél kül, va gyis Bá rány-mód -
ra) hagy nánk, hogy moz gas son a
Szent lé lek a di csõ í tés, az ének lés és
az osz to zás fe lé, ak kor egy részt ke ve -
sebb nya va lyánk len ne, más részt nem 
fél nénk a ha lál tól – hi szen a bi o ló gi ai
ha lál csak át me net va la mi más „vi -
lág ba”, nem ka taszt ró fa, ha nem nye -
re ség, nem meg szû nés, ha nem szü le -
tés, át ala ku lás, át-szü le tés! Jé zus
nem csak el mond ta, ha nem be is mu -
tat ta! És az óta hány em ber ta pasz tal ta 
meg va la mi lyen „misz ti kus” él mény -
ben, hogy mi lyen gyö nyö rû az az
oda át...

Is ten kép má sa Jé zus: a sze líd, alá -
za tos, ir gal mas, tü rel mes, sze re tõ Jé -
zus. Nem szép, nincs tu do má nyos fo -
ko za ta, nem gaz dag, és egé szen más
pers pek tí vá ban lát ja a vi lá got, mint
mi (ld. He gyi be széd). De ér de kes
mó don ez a jé zu si pers pek tí va min -
den ki nek be vált, aki hit tel meg pró -
bál ta az Õ út ját jár ni! Ha Jé zus sal
együtt az Atyá ra bíz nánk az éle tün -
ket, ak kor sem mi tõl se fél nénk; a ha -
lál tól sem, sõt a „szen ve dés tõl” sem! 

Tisz te let tel:
S-né Il di kó

Bu da pest


