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(Budapest), a novemberieket
Garay András (Dunakeszi) ké-
szítette.

Október 5. — Évközi 27. vasárnap — Mt 21,33–42 —
Gonoszból okulva, JÓT

A szentírás a szeretetrõl szól, a szere-
tet pedig ihleti a szent iratokat, verse-
ket, gondolatokat. A mai rész hangsú-
lyos szavai: gonosz, eltávozott, meg-
verték, megölték, megbosszulja,
másnak adja. Hol itt a szeretet? No, in-
nen szép gyõzni, mert ehhez képest
csak jobb lehet. Isten fejében rend van.
A bibliaírók, fordítók, értelmezõk fejé-
ben is olykor próbál rend lenni.

Szerény képességeim szerint, a tel-
jesség igénye nélkül próbálok egy, az

ügyhöz méltó értelmezést faragni,
amely remélem, hordozza az istenarcú
ember és az embert nagyon szeretõ Is-
ten örök egységét.

Mint mindig, itt is Te vagy a fontos.
Jó képességeid és lehetõségeid vannak.
Beruházol. Hiszel a természet rendjé-
ben, reméled a bõ termést.

Szereted a melletted élõket, nekik is
adsz munkát. Elutazol, hiszen vannak
juhaid más akolból is. Ott is hinted a
hit, remény, szeretet magvait.

„Hajt az idõ gyorsan,
Rendes útján eljár,
Ha felülünk, elvisz,
Ha maradunk, nem vár.”

(Arany János)

Az idõ és a termés beért. Küldesz a
jogos haszonért. Meglopnak, kisem-
miznek.

Fiadat is elküldöd, talán megbecsü-
lik. Bután szeretted munkásaidat,
megint ér egy pofon.

Rádöbbensz, hogy nehéz okosan, jó-
zanul szeretni.

„A kevésben hûtlen voltál, semmit
sem bízok rád” szellemében az eddig
támogatottakat kiveted a külsõ sötét-
ségre. Körülnézel. Rádöbbensz, hogy
az új borhoz új tömlõ kell.

Még nem torzultál el, tudod, érzed, hogy
a Szegletkõ mekkora, miért és hol van.

Újrakezded. Jobban megnézed, hogy
kiben bízol, és nagyon figyeled, hogy
ki fog komolyan venni téged. A Szeg-
letkõ gazdája nagyon bízik benned,
még mindig számít rád.

Október12. — Évközi 28. vasárnap — Mt 22,21–14 — Fehérruhás rend
„Hasonló a Mennyek Országa egy ki-

rályhoz, aki menyegzõt készített fiá-
nak.”

Jézus, mint oly sokszor most is pél-
dázatban beszél hozzánk. Vajon miért
hoz fel annyi hasonlatot a Mennyor-
szágról? Mert tudja, hogy minden em-
ber ezt keresi, erre vágyik. Minden em-
ber boldog akar lenni.

Az ember, illetve az ember leánya
úgy álmodja meg az esküvõjét, úgy ter-
vezi, hogy abba minden földi jót, szépet
bel szeretne sûríteni. Ezért beszél Jézus
is menyegzõrõl, lakomáról, mert így
akarja velünk érzékeltetni, hogy Isten
Országa elképzelhetetlenül Jó.

A földi lakoma egy-két napig tart.
Vége lesz. Jézus olyan ünnepet akar ne-
künk adni, amelynek nincs vége. Olyan
ünnepet, amely örökkévaló.

Milyen megdöbbentõ, hogy ez nem
kell az embernek. Valószínûleg fel sem
fogja, mit utasít vissza, mert ha tudná,

nem tenné. Sok ismerõsünk azzal hárít-
ja el meghívásainkat: „Még nem tudom
mi lesz majd akkor”, vagy: „Majd meg-
látom, milyen lesz a kedvem, az idõ
stb.” Ilyen hozzáállással le lehet késni a
menyegzõt, el lehet menni a saját bol-
dogságunk mellett – mint, ahogy a tíz
szûz példázatában is láthatjuk.

Köreinkben – hála Istennek – gyakori-
ak mostanában az esküvõk. Nem tudom,
mit szólt, érzett volna Juli és Tomi, ha
üres templom vagy lakoma-helyszín fo-
gadta volna õket menyegzõjük napján.
Bizonyára elkeseredést, bosszankodást,
szomorúságot éltek volna át. Természe-
tes emberi reakció. – A király máskép-
pen reagál. Nem becsukja, hanem széle-
sebbre tárja az ajtót! Istenbõl még na-
gyobb szeretet vált ki a visszautasítás!
Mert ahol a bûn megnövekedett, ott még
nagyobb a kegyelem.

„Aztán, mikor a szolgák összeszed-
tek gonoszokat és jókat egyaránt, a ki-

rály bement a lakodalmas házba, és ész-
revett egy embert, akin nem volt me-
nyegzõi ruha.”

Nem azt kérdezte a király, hogy
miért ilyen ruhában vagy, hanem
azt, hogyan, mi módon kerültél ide.
Hiszen ha az ajtón jött volna be, ott
adtak volna rá a király által készítte-
tett menyegzõi ruhát. A legkomo-
lyabb kérdés ez a ruhakérdés. Mert a
meghívó megvan legtöbbünknek. És
a ruha? Ez a ruha Jézus életébe ke-
rült.

Ez az ünneplõ ruha a felülrõl való
születést szimbolizálja. Nem kerülhet-
jük ki a Jézussal való találkozást, nem
sunnyoghatunk el elõle, ha be akarunk
menni a lakomára.

Jó volna, ha elfogadnánk a meghí-
vást, ha felvennénk a menyegzõi ruhát,
ha bemennénk a kapun. Isten nem
kényszerít, csak hív. Ha akarjuk, elfo-
gadhatjuk.

Október 19. — Évközi 29. vasárnap — Mt 22,15–21 — Egyszerûbõl égi rendet
A mai szentírási rész az egyik legveszé-

lyesebb, legvitatottabb, legingoványosabb
példabeszéd. Hatalom, császár, jog. A
Biblia egységes. Hiszem és vallom, hogy
sok része egyensúlyban van, harmonizál.

„Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végtelenség érzete,
S ha elragadna ennek büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét,
S immár biztosítva áll:

nagyság s erény.”
Madách gyönyörû szavai mutatják az

ember veszélyes véglet-lehetõségeit, s
értéket teremtõ, mértéket ismerõ, sze-
retni akaró vágyait.

Leonardo Da Vinci nagyon érezte és
használta az aranymetszés, az isteni
arányok mértékét. A mai szentírási
részben Jézus talán erre utal. Egység,
dialektika, mérték.

Kötekednek vele, csapdát állítanak,
mai szóval beszólnak neki, szinte leciki-
zik. Nem elõször és nem utoljára. Ha a
válasza csak Istené lenne, akkor hol a tör-
vényes rend, hol az emberi oldal? Ha a
válasz elmenne az emberi oldal felé, ak-
kor hol az isteni rész? Jézus válasza, mint
mindig higgadt, nyugodt, egyensúlyt te-
remtõ, békítõ, nem lehet belekötni.

A császár is csak egy ember. A fém-
pénz két oldala pontosan egyforma.

Emberi és isteni legyen az életetek. Ért-
sétek meg, Égi és Földi együtt megy
csak! Világ és túlvilág – egymás nélkül
lúdtalpas.

„Alattad a Föld,
Fölötted az ég,
Benned a létra.”

A te életed egyensúlya csak tõled függ.
Mindez persze Jézusnak csak egy rövid vála-
sza egy rövid kérdésre. A feljegyzett három
év alatt sokszor utalt arra, hogy mindenünk
Istené. A tízparancsolat, a fõparancs, az új pa-
rancs egysége minderrõl többet mond.

Kívánok mindenkinek jó továbbgon-
dolást, jó egyensúlyt!



Október 26. — Évközi 30. vasárnap — Mt 22,34–40 — Fontossági sorrend
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes

szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes el-
médbõl! – „Szeresd felebarátodat, mint
magadat! Ez a két parancsolat tartja az
egész törvényt és prófétákat.” A fõpa-
rancsként ismerjük ezt a részt a Bibliá-
ból.

Kedvesemmel 28 éve kényszerülünk
arra, hogy más-más felekezetbõl szár-
mazó kultúránkban szelektáljunk,
rangsoroljunk. Így rájöttünk, hogy a
dogmák, a szertartások mind-mind el-
törpülnek ennek a jézusi tanításnak a
fontossága mellett.

Ám ha az Isten, az embertárs és az
önmagunk iránti szeretet a legfonto-
sabb, akkor minden más lényegtelen?
Nem hinném. Úgy gondolom, hogy
minden „mást” bele kell helyezni ebbe
a rangsorunkba, értékrendünkbe, és a

szeretet törvényét nem szabad meg-
elõznie egy apró, vagy nagynak gon-
dolt, de lényegtelen „dolognak”.
Könnyû ezt így leírni, de nehezebb a
hétköznapok különbözõ helyzeteiben
megélni. Mondok egy példát: az elsõ
gyermekünk születése utáni idõkben
nem mentünk el egymás nélkül sem
templomba, sem közösségi találkozóra,
mert éreztük, hogy a másik jelenléte ak-
kor és ott fontosabb bármi másnál.

Helyes istenszeretettel eljutunk a
másik emberhez, de elõtte rá kellett ta-
lálnunk az igazi énünkre. Mondhat-
nám úgy is, hogy a felettes énünkre
vagy a jézusi énünkre. Ezt a fajta ma-
gunkra ébredést megtérésnek is szok-
tuk nevezni. Mert csak úgy vagyunk
képesek szeretni a másik embert, ha
önmagunkban már megláttuk ezt a fel-

sõbbrendût. Minden ember eredendõ-
en hordoz magában egy darabot Isten-
bõl, s ez az önmagunkon túlmutató is-
teni részünk képes csak az agapé-fajta
szeretettel fordulni a másik felé. Ez a
fajta énünk már képes kordában tartani
az egónkat. Muszáj is, mert ha az egó
kerül fölénybe, akkor önzésrõl beszé-
lünk, ez pedig már nem önszeretet, ha-
nem önimádat.

Volt idõ, amikor úgy gondoltam: is-
tenszeretet nélkül nem juthatok el em-
bertársaimhoz. Ma már tudom, hogy a
másik emberben és önmagamban is
megtalálhatom Istent.

Itt mindegy a sorrend. A Lényeg az,
hogy e hármas szeretetkörbõl egyiket
sem szabad kihagyni. Tudomásul kell
vennünk, hogy egymás nélkül nem
megy!

November 2. — Évközi 31. vasárnap, Halottak napja — Jn 6,37–40 — A hit csapdái
Az ember szeretné azt hinni, hogy az

evangéliumok minden mondata egyér-
telmû, világos és határozott eligazítást
ad Isten világáról, vagy arról, hogy az
embernek hogyan kell élnie. János evan-
géliumában is olvashatjuk a fõpapi imá-
ban az Isten és ember egymásban levé-
sének, oldhatatlan összetartozásának,
egységének kifejtését. Talán itt, még a
tanítás és az "úton járás" elején János
számára sem állt össze Jézus tanításának
a lényege. Istenképünk az évek teltével,
olvasmányainkkal, tapasztalatainkkal,
hitünk árnyalódásával változik. Így le-
hetett ezzel János evangélista is - hiszen
az Atya mindenkit odaad, és a Fiú min-
denkit átölel, kivétel nélkül. Feltétel nél-
kül szeret bennünket, nem különül el tõ-
lünk és megnyilvánul bennünk és a vi-
lágban, az idézett jánosi részben viszont
még több feltétel, válogatás, különálló-
ság van. Érezhetjük, hogy az Atya nem
mindenkit ad oda, hanem csak azt, akit õ
akar. Jézus, ha akarná, elutasíthatná a
hozzá küldötteket, és az ember oldaláról
a hit egyfajta belépõjegy az Istenhez tar-
tozáshoz.

Tagadhatatlan, hogy ebben a modell-
ben számos gyakorlati elõny rejlik. Az
eleve elrendelés (predestináció) tanának
egyik hangsúlyos érve e jánosi gondolat.
Az Atya mint teljhatalmú Úr dönt az
emberek sorsáról, és a hiten épülõ felté-
telrendszer teljesítésének jutalma az
örök élet. S hogy így a Halottak napjával
is összekötõdik mindez, egyértelmû az
Egyház üzenete: "Ember, csipkedd ma-
gad, mert könnyen a pokolban - na jó, a
tisztítótûzben - találhatod magad." Isten
itt egy felsõbbrendû lény, aki valahol az
univerzumban vagy azon kívül él, és a
hozzá való viszonyunk alapján büntet

bennünket, vagy emel magához. Van-
nak, akik a hitet hangsúlyozzák Istenhez
tartozásunk fõ követelményeként, van-
nak, akik a cselekedetet, vagy a kettõ va-
lami fogyasztható koktélját keverik ki.
A szentírás méltó muníciót szolgáltat
ehhez is, ahhoz is.

Nagyon antropomorf istenkép van e
gondolatok mögött. Mivel tapasztalom,
hogy nekem vannak szükségleteim,
úgy vélem, Istennek is vannak. Mivel
szükségleteimet jogosnak élem meg,
úgy gondolom, hogy Istennek is van-
nak jogos szükségletei. A boldogság
számomra valamely feltételrendszer
teljesülése: szeressenek, legyenek java-
im, higgyenek bennem, legyen laká-
som, ennivalóm, egyfajta jólétem és
emberi méltóságom. Na jó, Istennek
minderre nincs szüksége, de van szük-
sége imára, áldozatra, áldozatbemuta-
tására, kiengesztelõdésre. S õ is a saját
jogos szükségletei kielégülése szerint
boldog, vagy bosszúálló, személyválo-
gató, be- vagy kirekesztõ. Pontosan
olyan, amilyen én is vagyok.

De miért félünk kimondani, hogy Is-
tennek nincs szüksége semmire ahhoz,
hogy boldog legyen. Õ maga a boldog-
ság. Ennek következtében Isten nem
követel meg senkitõl semmit. Õt nem
lehet megbántani, neki nem lehet kárt
okozni. A hozzá való viszony alapjának
nem az õ elvesztésének félelmén kell
nyugodni, hanem azon, hogy Vele len-
ni, élni, gondolkodni, cselekedni - ne-
künk jó. Az az igazi emberi élet, mert
vele "hegyeket tudunk mozgatni", jel-
képes és tényleges értelemben is.

Jézus számára is csapda volt saját ko-
rának istenképe. Tudta, hogy csak arra
építve tud valamit elmondani Isten va-

lóságáról. Õszintén meg kell azonban
mondani, hogy Jézus istenkép-váltása
nem sikerült, s Istenrõl alkotott mai ké-
pünk nem sokban különbözik egy jám-
bor ókori zsidóétól. A világ csak annyi-
ban változott, hogy akkor az élet kizá-
rólagos igazodási pontja volt az az
istenkép, ma viszont úgy rázza le magá-
ról az ember, mint kutya vizet. Vissza is
sírjuk néha ezeket a "szép idõket", ami-
kor még az istenfélelem "rendje" hatá-
rozta meg az emberek életét.

Ma válságokkal teli idõt élünk. Klí-
maválság, gazdasági válság, politikai
és erkölcsi válság dúl - holott alapvetõ-
en az istenkép került válságba. A ha-
mis, eltorzult istenkép hamis emberké-
pet eredményez, és ez tükrözõdik
vissza a gazdaságban, politikában, er-
kölcsben. Az ember már nem akar a ré-
gi istenképben hinni, az istenkép vi-
szont nem tud változni, mert bebeto-
nozza azt 2000 év hagyománya, "szent
tehenei" és saját kishitûségünk.

Tudom, súlyos szavak ezek, de -
ahogy mondani szokták - a 24. órában
vagyunk. A földön közel 7 milliárd em-
berben él teremtettsége okán az Isten
Lelke. Ha mindez tudatosodna bennük,
azaz Isten valósága és az emberek egy-
sége - amit János evangéliumában Jé-
zus is összegez -, az hihetetlen sebes-
séggel változtatná meg a világot. Ezen
kellene munkálkodnunk, kinek-kinek a
saját posztján.

És ezt a szemüveget kellene felven-
nünk akkor, amikor Jézus tanítását ol-
vassuk. Õ pontosan tudta, hogy azért
küldte õt az Atya hogy "mindnyájan
egyek legyenek". Te velem, Õ vele, az
utolsó afgán ópiumcsempészig, mind-
nyájan testvérek vagyunk.

Vasárnapi szentírási elmélkedések 2008. október � 27



November 9. — Évközi 32. vasárnap — Jn 2,13–22 — A cselekedet csapdái
Jézus másik nagy csapdája, mondhat-

juk igazi megkísértése saját korának
messiásképe volt. Hogy milyen lesz
majd a Messiás, azt évszázadok óta
pontosan körülírták, meghatározták.
Dániel, Izajás, Zakariás, a Zsoltárok
gondoskodtak arról, hogy aki messiási
babérokra tör, annak honnan kell szár-
mazni, mit kell csinálnia, mit kell meg-
változtatnia. Rengeteg ismérve volt a
Messiásnak, és aki ezen az ismérveket
nem teljesítette, annak reménytelen
volt a küldetése. Mert a zsidók várták a
Messiást, sõt Jézus korára várták, hi-
szen Dániel jól behatárolta az idõt. A
származási feltétel is egyértelmû volt:
Dávid családja. A jelek is egyértelmûek
voltak: halottakat feltámasztani, bete-
geket gyógyítani, démonokat ûzni.

Mi hajlamosak vagyunk azt gondol-
ni, hogy Jézus egy egyszerû szegény
ácsmester fiaként élte becsületes, mun-
kás életét Názáretben, majd "szegre
akasztotta a mûhelykulcsot", és ván-
dortanítónak adta magát. Mindez távol
áll a valóságtól.

Jézus születésétõl kezdve egész kör-
nyezete számára az egyik potenciális
Messiás volt. A másik János volt, de nyil-
ván mások is megfeleltek a kritériumok
egyikének-másikának - hiszen mint tud-
juk, évtizedenként léptek fel emberek
messiási igénnyel. Így hamar Jánosra és
Jézusra összpontosít a messiásvárásban
élõ nép, az uralkodóktól és fõpapoktól az
egyszerû emberekig. És tudomásul kell
vennünk: Jézus nem annak köszönhette
népszerûségét, hogy az emberek megvál-
toztatták gondolkodásukat, hanem annak
- fõleg János halála után -, hogy benne is-

merték fel a Messiást. Azt a Messiást, aki
Jézus számára a legnagyobb kísértés volt.
Mert csak a Messiás népszerûsége és
"médiaértéke" tette lehetõvé Jézus szá-
mára, hogy lerombolja azt a messiáské-
pet, amelyik éppen szólni engedte. Ez az
ellentmondás végigkíséri Jézus életét.
Belelkesít, de amikor látja, hogy "nem
ilyen lovat akartam", inkább félreáll,
visszavonul. Így Jézus egyik igazi meg-
kísértése a templomhegy megtisztításá-
nak kényszere volt. Hogy mit kellett ten-
nie, azt Zakariás, Jeremiás és Izajás már
régen "eldöntötte". Aki Messiás akar len-
ni, annak bizony meg kell tisztítani a
templomot. Akár tetszik neki, akár nem.
Ki kell ûznie a kufárokat (Zakariás), meg
kell szüntetnie a latrok barlangját (Jere-
miás), és az imádság házának kell nevez-
nie a templomot (Izajás). Bár János evan-
géliuma idõrendben Jézus tanításának
elejére teszi az eseményt, minden kutató
egyetért abban, hogy ez a virágvasárnapi
bevonulás utáni napon történt. Jézus mint
Messiás vonul be szamárháton a városba,
és a végsõ összecsapásra készül.

A templomban igazi nagyüzem fo-
lyik. A Pészach nemcsak a legnagyobb
vallási ünnepük volt a zsidóknak, ha-
nem a templom éves bevétele is ezek-
ben a hetekben realizálódott. A messzi
földrõl jött zarándokok legfontosabb
vallási rítusa volt mindez. Közel két-
százezer ember jött ilyenkor (az egyéb-
ként kb. húszezer lakosú) Jeruzsálembe
az egész birodalomból, hogy anyagi le-
hetõsége szerint galambot vagy bárányt
áldozzon az Örökkévaló oltárán.
Josephus Flavius - erõsen túlzóan - 225
600 bárány levágásáról ír egy hónap

alatt. Gondolni lehet mindennek logisz-
tikai nehézségeire is, aminek része volt
a pénzváltás.

Itt nem üzletelés folyt, mint gondol-
nánk, hanem törvényesített banki ügy-
letek, hiszen ennek ez volt a módja, és
valamibõl meg kellett élniük a kor ve-
zetõinek is. Jámboran azt szoktuk gon-
dolni, hogy a pénzváltásra azért volt
szükség, mert a pénzen a császár képe
volt, ami tilos ábrázolásnak tekintetett
vallási ügyletekben. Valójában arról
volt szó, hogy tíruszi ezüstre, a kor ke-
mény valutájára kellett váltani a pénzt:
annak egyik oldalán a birodalmi sas,
másik oldalán Hercules pompázott.
Nem az arcok számítottak, hanem az
ezüsttartalom.

Jézus belép a templomtérre, és telje-
síti az elvárásokat. Hogy mit gondolt
közben, hogy ütötte -e az embereket,
vagy csak fellépése késztette a kufáro-
kat futásra, kinek-kinek a jézusképére
kell bízni. Jézus immár egy újabb mes-
siási elvárást teljesített. A nép elõtt im-
már õ az igazi Messiás. És az utána kö-
vetkezõ napokban bebizonyosodik,
hogy nemcsak Jézus nem kell, hanem a
várt Messiás sem, mert minden és min-
denki zavaró, ha hatalomról és pénzrõl
van szó. És mindenkinek, aki rámutat
az igazságra, annak pusztulnia kell a
hatalom nagy kirakós játékában, ahol a
tömeg egyszerûen manipulálható, az
érzelmek és indulatok könnyen felszít-
hatóak, és az igaz beszédnek nincs sok
esélye. Jézusnak sem - s talán az elmúlt
kétezer év és a mai kor sem hozott sok
változást ezen a téren. Õ legalább, mint
annyi mindent, ezt is megpróbálta.

November 16. — Évközi 33. vasárnap — Mt 25,14–30 — A lehetõség csapdája
A talentumokról szóló példabeszéd

az egyik legtöbbet idézett szentírási
rész. Tanítás arról, hogy amit kaptunk,
azt már használnunk is kell. Az elemzé-
sek során mégis számos megválaszolat-
lan kérdés marad. Mintha itt a teljesít-
mény elismerése, az evilági szerzés ér-
tékei kerülnének be Isten és ember
viszonyába. Már itt is csak a teljesít-
mény, vagy akár csak a pénz számít? A
nagy kérdés, mi is az a talentum? Vajon
talentum-e az, hogy az embernek anya-
gi lehetõségei vannak? Vagy intellektu-
ális, mûvészi, netalán tanítási képessé-
gei? Vagy a hit csak akkor tetszik Isten-
nek, ha továbbadjuk, s aki megõrzi azt a
maga csendességében, "belsõ kamrájá-
ban", azt már a külsõ sötétséggel kell ri-
asztgatni? Vagy a jóságunkról van szó,
amit ki kell árasztanunk a másik ember-
re? Nehezíti a magyarázatot az is, hogy
a talentumokat az ember kapja, tehát
nem az övé. A szentírás-magyarázók
nagy része elegánsan kisasszézik az
elõbbi kérdések megválaszolása elõl,
mondván, hogy Jézus nem mondhatta
mindezt, csak utólagos betoldás a Jézus
második eljövetelét váró egyház fe-
gyelme érdekében.

Az biztos, hogy a talentum Isten ado-
mánya. Mértéke az ember lehetõségei-

hez képest aránytalanul nagy, ez már
egy másik dimenzió. Az emberek saját
maguk nem tudnak talentumokhoz jut-
ni, azokat kizárólag Isten adja - min-
denkinek a tehetsége szerint. Annyit,
amennyit megbír, mert az Úr ismeri az
övéit. Így a talentum alapvetõen nem
emberi, hanem isteni képesség, látás,
lehetõség bennünk. Isteni természetünk
a talentumunk, amit Isten a teremtett-
ségben ránk ruház. Az ember élhet úgy,
hogy nem vesz tudomást e képességé-
rõl, és élhet úgy, hogy képességének ki-
bontása az élete fõ célja. Aki kibontja
ezt a képességét, annak megduplázó-
dik, hiszen az isteni oldal mellé az em-
beri oldal is társul. Ezért kettõzõdik
meg a talentum. Az ötöt kapó még vé-
letlenül sem szerez hatot vagy négyet.
Ötöt, mert Isten e tekintetben teljesen
önmagával egyenlõnek, partnernek te-
kinti az embert. Jézus mondja is: Ti is
hasonló jeleket (csodákat) tudtok vég-
hezvinni. Õ nem alacsonyítja le az em-
bert, hanem felruházza, magához eme-
li. Egymásban-levésrõl és egységrõl
beszél.

Mi kell a talentum kibontásához?
Pálhoz fordulhatunk, aki összetört cse-
répedényrõl beszél, vagyis az ember
egója emel gátat isteni természetének

kibontása elõtt. Akkor ássuk el a talen-
tumot, amikor nem vesszük észre, hogy
mennyivel boldogabbak lennénk, mi is
és a környezetünk is, ha utat nyitnánk
isteni természetünknek (ha használ-
nánk azt). Aki kibontja az életében iste-
ni természetét, az Istenben él, aki nem,
az Isten nélkül. S mi más lenne az Isten
nélküli élet, mint a külsõ sötétség. A
"gonosz és lusta szolga" nem kerül a
külsõ sötétségre, mindig is ott volt. Is-
tene természetének ismerete nélkül élt.

Jézus is nagyon nyomatékosít egy
alaptételt: Ember, te Isten teremtménye
vagy. Saját képére és hasonlóságára te-
remtett téged. Akkor "mûködsz" helye-
sen, és akkor lesz ez a világ is Isten
szándéka szerinti, ha ezt a lehetõséget
kibontod. Valamit kezdeni kellene ám
ezzel! Miért vársz mindig Istenre, hogy
ezt meg azt tegye? Itt van melletted és
mindannyiunk mellett.

Csak a büszkeségünket kellene kiten-
nünk a külsõ sötétségre. Higgyük el,
oda való. És ne hivatkozzunk talentu-
mokra, ha pénzrõl, hatalomról, szép-
ségrõl vagy egyéb emberi teljesítmény-
rõl - nagyon emberi dolgokról - van
szó. Isten más dimenziókban építi az Õ
országát. És kizárólag az övéivel.
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November 23. — Krisztus Király ünnepe — Mt 25,31–46 — A szétválasztás csapdája
Az egyházi év végén a végsõ idõkrõl

szólnak az evangéliumok. Ahogy lezá-
ródik az év, úgy záródik le az emberi
élet is, és eljön a számvetés ideje. Mi-
lyen is volt az életed, és mire használ-
tad? Jézus második eljövetele ez, vagy
halálunk pillanatában lesz a számvetés,
vagy csak egy adventre készülõ lelkiis-
meret-vizsgálatról van szó? Alapjában
nincs különbség közöttük. A jó szám-
vetés nemcsak a tényeket tárja fel, ha-
nem a hiányokat is.

De Isten ebben az ábrázolásban is fé-
lelmetes ítélõbíró. Élet és halál szuve-
rén ura. Jobbra, vagy balra állunk, mint
a birkenaui vasútállomás osztályozó
rámpáján. Ez jöhet, az mehet. Holott Is-
ten mindenkihez szeretettel és ajándé-
kokkal közeledik! Testvér, jó barát -
vagy az ítélet, a szétválasztás Ura? Õ az
még egyáltalában, aki visszahozta az
elveszett bárányt, és megkereste az el-
gurult garast? Ennyire más lenne Õ?
Ennyire félreismertük volna õt, amikor
megéreztük, hogy átölel bajainkban és
hiányainkban? Vagy a magyarázóknak
itt is ki kell sasszézniuk az õsegyház
pedagógiájára hivatkozva?

Vajon valóban az emberek meg- és
elítélésérõl van itt szó, vagy valami
egészen másról?

Teremtettségünk folytán Isten lel-
ke, természete lakik bennünk. E ter-
mészet a "juh-létünk": a szeretni tudá-
sunk, mindaz, amiben Isten világát él-
jük és folytatjuk. De az ember ezt a
létet elnyomja magában, mert úgy
gondolja, hogy kimarad valamibõl,
lemarad, hogy az a lét korlátozza a le-
hetõségeit. A "juh-lét" köré felépítjük
a "kos-létet". Természetesen nem tu-
datosan teszi mindezt az ember, ha-
nem így szocializálódik, nevelõdik
fel. Kis túlzással azt mondhatjuk, már
az anyatejjel szívja magába az Isten-
tõl - tehát saját igazi természetétõl -
való elkülönülést, amit aztán megerõ-
sít az iskolarendszer, és általában a
struktúráknak az ember személyisé-
gébe beépülõ elvárásai. Így a
"juh-lét" csak mint lehetõség marad
meg az emberben, de általában a
"kos-lét" uralja azt. Amikor Jézus azt
mondja "Az embernek életét kell ad-
nia ahhoz, hogy megtalálja", ugyan-
csak erre utal. Azt az életet, amit élek
- a "kos-létet" - el kell veszejtenem
(oda kell adnom), hogy megtaláljam
azt a létet - a "juh-létet" -, amely a lé-
tezés igazi, Istenbõl fakadó formája.

Amikor Jézus azt mondja, ha vissza-
térek, elválasztom a juhokat a kosoktól,

akkor arról beszél, hogy létezésünk -
bennünk élõ - kettõssége realitás, és õ
majd elválasztja az ember valódi ter-
mészetét a rárakódott illúziótól, attól az
illúziótól, hogy a szeretet nélkül is van
élet. Jézus jelenléte mindenki számára
megerõsíti benne az igazi énjét, és meg-
semmisíti a szeretet nélkül való életet.
Ezért változnak meg körülette azok,
akik megértik azt, hogy ki is Õ. És ezért
tudunk mi is megváltozni, ha beenged-
jük Õt az életünkbe. Ez az életünk igazi
kihívása: Merjük-e kockáztatni benne
Jézus megjelenését, mert általa megtör-
ténik a szétválasztás, s tisztán látjuk
majd, hogy mi van bennünk, és mi hová
tartozik. Vagy ragaszkodunk az énünk-
höz ("kos-létünkhöz"), ahogy a kis-
gyermek szorongatja a babaruhát?

A mátéi ítélettabló csak mindennek a
know-how-ját adja meg. A szeretetben
való létnek pontos ismérvei vannak.
Ehhez hozzáadhatod személyes nézõ-
pontodat, egyéni képességeidet, vágya-
idat, álmaidat. Elhelyezheted saját kör-
nyezetedben, kultúrádban, hazádban.
Sokféle módon élheted meg, és hibáz-
hatsz is. Isten nem a tökéleteseket hívja
magához, hanem az Õ útján járókat, a
juhokat, akiket ismer, és a nevükön
szólítja õket.

November 30. — Advent 1. vasárnapja — Mk 13,33–37 — Az idõpont csapdája
A Jézus által megkívánt éberségre ál-

talában úgy gondolunk, hogy az ember
életének vége nehezen számítható ki, és
mindig úgy kell élnünk, hogy Isten elé
állhassunk - hiszen nem tudhatjuk sem
a napot, sem az órát, az életünkrõl
adandó számadás bármikor bekövet-
kezhet. Az egyházi év vége, az advent
kezdete külön nyomatékot ad minden-
nek.

Jézus szándéka ezekkel a látszólag
kemény szavakkal más. Az elõzõ ré-
szek rávilágítanak Jézus igazi céljára:
megmutatni az embernek azt, ami az õ
valódi természete, hogy annak megfe-
lelõen éljen. Az isteni természet szerin-
ti élet annyival több, annyival ember-
nek valóbb, hogy nem lehet összemérni
azzal a léttel, amelyet Isten nélkül él az
ember. Az ember részesedhet azokban
az erõkben, képességekben, amelyeket
Isten beléje kódolt a teremtettség okán.
Istennel élni nemcsak azt jelenti, hogy
az ember megteszi a parancsolatokat -
félelembõl vagy nem félelembõl -, és
teszi a jót: ad, szolgál, szelíden szeret.
Istennel élni Jézusnál azt is jelenti,
hogy az ember részesül egy olyan "ter-
mészetfeletti látásban", élményekben,

tapasztalatokban, képességekben, ame-
lyek messze túlhaladják világi életünk
örömeit és lehetõségeit.

Jézus realista, õ tudja, hogy az embe-
ri élettapasztalat nem támasztja alá
mindezt. Azok a struktúrák, félelmek,
szorongások, amely az embert mozgat-
ják, stabilan meghatározzák a döntéseit
és cselekedeteit. Miért? Mert a "másik
oldal" bemutatása erõtlen, sokszor kö-
vethetetlen, nem Isten erejérõl, hanem
az ember szorongásairól szól. A ben-
nünket körülvevõ világi és egyházi
struktúrák monopolizálták Istennel
kapcsolatos gondolati pályáinkat, ame-
lyekrõl letérve az intézmény és a ha-
gyomány biztonsága is elvész. Az em-
ber így nem vállal kockázatot. Járt utat
a járatlanért minek hagyná el?

Jézus szeret bennünket, és nem hagy-
ja mindezt annyiban. Minden ember
mögött ott áll, és szólítja õt. Minden
emberhez megérkezik, és érkezésével
létrehozza az emberben azt a változást,
hogy isteni léte szerint éljen. Mivel Jé-
zus tapasztalatból ismeri az Istennel élt
élet magasabb voltát, nagyobb boldog-
ságát, méltóbb világot teremtõ képessé-
gét, nagyon kívánja mindezt nekünk.

Nem azért kell ébernek lennünk, mert
bármikor Isten ítélõszéke elé állhatunk,
hanem azért, hogy minél hamarabb ész-
revegyük az Õ látogatását, hogy minél
hamarabb kezdjük el a valódi természe-
tünknek megfelelõ életet. Ez a mi igazi
érdekünk, és persze a világé is, hiszen
az isteni lét szerinti élet egész más vi-
szonyokat teremtene ezen a bolygón.

Ébernek nem félelembõl kell len-
nünk, hanem vágyból. Vágyni az õ ígé-
retére, vágyni egy teljesebb életre,
vágyni egy boldogabb országra. Aki
vágyik valamire, megteremti azt. Akik-
nek céljaik vannak, azok messzibbre
jutnak. Mik a mi céljaink? Mik a mi vá-
gyaink? Becsületes végiggondolásuk
leplez le bennünket igazán. Munkahe-
lyi biztonság, autó, nagyobb ház,
egészség, gyermekeink boldogsága?
Vagy vágyaink szintjére merjük emelni
az Istennel élt életet? Hiszen Õ ott van,
és válaszol nekünk. Isten nem egy ele-
gáns kívülálló, aki olimposzi magassá-
gokból nézi az emberi vergõdést.

"Isten a hátam mögött állt, és én meg-
kerültem érte a világot" - írja õszintén
József Attila. Csak meg kellene fordul-
nunk, és megfoghatnánk erõs karját, és
érezhetnénk biztató ölelését. És telje-
sebb, boldogabb életet élhetnénk.
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