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Február 1. — Évközi 4. vasárnap — Lk 4,21–30 —
Hálátlan feladat
Apácskánk nem bírta nézni, hogy
bol dog sá got ad ni aka ró Ter ve ku darc ba
ful ladt. Mi u tán év szá zad okon ke resz tül
hi á ba ki ál tot ta be le a vi lág ba, hogy hol
ron tot tuk el és mit kel le ne meg ja ví ta ni,
Fi át küld te el, hogy ne csak el mond ja,
ha nem meg is mu tas sa. Ne csak kí vülrõl hangozzék a szó, hanem belülrõl,
szervesen in duljon meg az átalakulás,
az er je dés. Be épült a be teg gé vált em beriségbe egészséges Tagként, hogy
egész sé gé vel „meg fer tõz ze” a kö rü lötte lé võ be teg ta go kat, és azok az tán tovább ad ják ezt, míg az egész em be ri ség
egész sé ges nem lesz.
Há lát lan fel ada tot vál lalt ez zel a Küldött. Hallgatóinak füle nem tudott rá han go lód ni az új hul lám hossz ra. A beépült, egész sé ges Ta got idegenként regisztrálta a beteg test, mint ami nem
odavaló, amit ki kell löknie magából.

Ennek egyik elsõ megnyilvánulása,
amit a mai evangélium mu tat ne künk:
Hónapokig távolt volt falujából az
Ács. Most ha za jött, mint af fé le vi lág látott ember. Kíváncsiak rá, milyen ta pasz ta la tok kal tért meg. Fi a tal ko rá ban
nem jár ha tott is ko lá ba: Va jon most szedett-e magára valamit ott az okosok
közt a fõvárosban? Bizonyára máskor
is jár tak már itt on nan tu dós írás ma gyarázók, de mennyi re más lesz, ha azok
böl cses sé gét most sa ját fa lu be li jük szájá ból hall hat ják! Büsz kék le het nek rá!
Va ló ban: ami kor el kez di mon dan dóját, nagy a sikere. He lyeselnek neki,
„fön sé ges nek” mi nõ sí tik a sza va it. Aztán hirtelen fordul a kocka. Lincs hangulat lesz úr rá a zsi na gó ga né pén. Vajon miért? A szövegbõl úgy tûnik,
mint ha egyet len ok az lett vol na, hogy
kö zü lük va ló. Dehát ezt ed dig is tud ták!

Meg aztán – feltételezésünk szerint –
pontosan ezért várták a szavait, hogy
mint falujukbéli írás tu dó ra büsz kék lehes se nek rá. Más oknak kell lennie.
Ab ban kell ke res nünk, ami a kez de ti
lelkesedés és a késõbbi felháborodás
között történt. Márpedig egyéb ekkor
nem tör tént, mint az, hogy el hang zot tak
az Ács sza vai. Ezek ben rej lik hát az ok.
Ezek azok, amelyek nyilván más képpen szól tak, mint ami lyen nek az ilyesfajta írásmagyarázatokat eddig megszok ták. Íme, az „ide gen test” a szer vezetben. A szokás nagy úr: vele szembefordulni re ménytelen, ezért hálátlan
feladat.
Jézus persze tisztában volt ezzel,
ami kor a fel ada tot vál lal ta. Még is vállal ta, mert tud ta, hogy mi u tán a vég leges nagy kilökõdés megtörtént a Gol go tán, jön majd a „má sik Vigasztaló”,
aki fog tud ni épí te ni az õál ta la – a ma ga
idejében látszólag hi ábavalóan – le rakott ala pok ra.
Jézus feladatát szándéka szerint ta nítványainak kell folytatniuk. „Nem
nagyobb a tanítvány mesterénél”,
mond ta egy íz ben (Lk 6,40): Nem számíthatunk rá, hogy kedvezõbb lesz a
fogadtatásunk, mint amilyen az övé
volt. Még is ér de mes vál lal nunk a há látlan fel ada tot, mert a Lé lek a mi erõ feszí té se in ket is meg tud ja ter mé ke nyí teni, oly esetben is, amikor erre emberi
szá mí tás sze rint sem mi esély sin csen.

Február 8. — Évközi 5. vasárnap — Lk 5,1–11 — Félelmetes feladat
Úgy lát szik, még sem volt ál ta lá nosan jel lem zõ Apács kánk Kül dött jének az a faj ta eluta sí tá sa, ami nek a
múlt va sár nap vol tunk ta núi. Vol tak
olya nok, akik ben a ha mu alatt még izzott a parázs, akik a Kül dött hang ját
töb bé-ke vés bé isme rõs ként re gisztrál ták, mint ami re zo nál a kez det ben
be lénk ol tott, igaz, az óta ben nük nagyon mé lyen el ásott, de azért mégmeglé võ is tent ke resõ nyug ta lan ság gal. Ezért
tódultak utána, mint juhok a pász tor
után, aki nek is me rõs a hang ja. (Vö. Jn
10,3–4)
Nem igaz, hogy ne csil lan na fel ittott egy-egy szem pár, ami kor a tu lajdo no sa Jé zusról hall bennün ket be szél ni! A Lé lek oly kor meg elõ le ge zi
erõ fe szí té se ink megter mé ke nyí té sét.
Ilyen kor érez zük az iga zát an nak a jézu si szó nak (amit ugyan más sal kapcso lat ban han goztatott, de érvé nyes
ide is), hogy „nem ti fog tok be szél ni,
ha nem majd Atyá tok Lel ke szól be lõle tek” (Mt 10,20). A sok keserû ku darc mel lett itt-ott egy kis si ker él-

mény, „lel ki pász to ri öröm”: a Lé leknek, az Is ten nek haté kony esz kö ze
le het tem!
De van az ilyes faj ta él mény nek egyéb
kö vet kez mé nye is. Aki össze ve ti a sa ját
elég te len sé gét az zal, amit a Lé lek se gítségével véghezvihetett, azt óhatatlanul
elfogja a péteri fé le lem: Mi fé le Ember
került az én bárkámba?! Aki olyasmire
ké pes, mint amit most meg ta pasz tal hattam! Nem kell ah hoz két bár ká nyi hal,
elég egyet len egy is, aki ho rog ra akad, s
hagy ja ma gát meg men te ni, ha össze vetem a Mes ter ku dar ca i val, pél dá ul a názá re ti vel. „Menj el tõ lem, Uram...!” Félel me tes a ha té kony ság, amellyel a rám
bízott feladatot megáldottad! Hogy jö vök én hozzá, hogy a Lélek hatékony
esz kö ze le gyek?!
Mi lyen jó, hogy ezt a meg döb be nést,
fé lel met tüs tént kö ve ti a biz ta tás: „Ne
félj!” Mint ha ezt mon da ná: „Meg vol na
ugyan min den okod a fé le lem re, jól méred fel a rád bízott feladat nagyságát:
va ló ban az Is ten az, aki be szállt a bárkádba, az éle ted be, aki a em ber ha lász

munkádat ha té konnyá tette. De ez az Isten a magát kiüresített Isten (vö. Fil
2,7), az em ber ré – hoz zád a bûnt ki vé ve
min den ben ha son ló (vö. Zsid 4,15) ember ré – lett Is ten.”
Hogy Péter mit értett ebbõl a „Ne
félj!”-bõl, azt nem tu dom. De azt tu dom,
hogy az óta meg ta nul hat tuk, hogy „aki ...
fél, ab ban nem tö ké le tes a sze re tet” (1Jn
4,18), és meg ta nul hat tuk, hogy az Is ten
világában más a mó di, mint mi ná lunk:
ott az „úr” az „alattvalóinak” a lábát
mossa, félni tehát legfeljebb attól kell,
hogy szomorúságot okozunk neki nem
meg fe le lõ vi sel ke dé sünk kel.
Azt is tu dom, hogy a fé le lem (vagy a
„Ne félj!”?) Péter és társai esetében
olyan termékeny volt, hogy képesek
voltak mindenüket elhagyni Jézus kö vetéséért. Vagyis szeretet született a
nyomában. Istenáldotta fé lelem az
ilyen! Ilyen félelmet addj nekem is,
Atyám!
Azt is tu dom, hogy a „Ne félj!”-nek
fo ly a tá sa volt a fel szó lí tás az em ber halá szat ra. Tart hat juk-e hát ezt ezek után
még min dig „fé lel me tes fel adat nak”?
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Február 15. — Évközi 6. vasárnap — Lk 6,17.20–26 — Boldogító feladat
Félve-reszketve állták körül valaha
az izraeliták a mennydörgõ, villámló,
harsonáktól zen gõ, füs töl gõ Hóreb-hegyet (vö. Kiv 20,18), ami kor a „fél tékeny”, az õt gyûlölõk vétkét har madízig len meg tor ló (vö. 20. v.) Is ten pro gra mot adott ne kik az élet re.
Ez a kép kí ván ko zik sö tét hát tér nek a
mai evangéliumban megrajzolt kép
mögé: az (emberré lett) Isten lejön a
hegyrõl, és így ad prog ra mot az élet re
az õt kö rü lvevõ hatalmas tö megnek. De
ez a tö meg nem fél, nem resz ket. Mert a
hegy nem füs töl, menny dör gés nek, villám lás nak nyo ma sincs, har so na zen gés
he lyett pe dig Jé zus nak messzehangzó,
de sze líd sza va hal lat szik. Nincs fe nyegetés, senki sem emleget megtorlást,
annál többet em legetik vi szont a bol -

dog sá got, ami re min den em ber vá gyódik.
Ez fel is mer he tõ en an nak az Is ten nek
a sza va, aki tény leg bol dog ság ra te remtette az em bert, és aki nek út mutató
hangját az ember a lelkiismeretében
unos-untalan igyekszik elhallgattatni.
Most viszont füllel hallhatóan szól
ugyanez a hang: „Értsétek már meg,
hogy ez a bol dog ság út ja!”
Igaz, a négy sze res „Bol do gok vagytok...” után belekeveredik egy kissé
disszo náns nak tû nõ hang is: a négy szeres „Jaj nek tek...!” De csak azért, hogy
még nagyobb nyomatékot adjon az
elõb bi ek nek: „Ért sé tek meg, hogy ha a
bol dog sá got más fe lé ke re si tek, mint az
elõbb mu ta tott úton, ak kor zsák ut cá ba
jut tok, vesz te tek be ro han tok!”

Ha ugyan en nek a be széd nek a Má té
által szerkesztett hosszabb vál to za tához la po zunk, ak kor ki de rül, hogy keskeny, nehezen járható út ról van szó
(7,14). Nem ke vés biztatásra van szükség ah hoz, hogy ezt lát va is ne ki in dulja nak, és vál lal ják a ve le já ró ne héz sége ket. Ezért nem sza bad en nek a biztató
hang nak el hal nia. Aki iga zán ta nít vány,
az átveszi a stafétabotot Jézustól, és
meg nem szû nõ en ki ált ja be le a vi lág ba
az iga zi is te ni szót a bol dog ság út já ról.
Az zal a tu dat tal, hogy lesz nek, akik ezt
hall va meg ta lál ják a bol dog sá got. Márpedig nincs nagyobb boldogság, mint
boldoggá tenni másokat. Ilyennek te rem tett min ket az Is ten. Ezért nem csak
hálátlan, nemcsak félelmetes, hanem
bol do gí tó is a ránk bí zott fel adat.

Február 22. — Évközi 7. vasárnap — Lk 6,27–38 — Korlátokat nem ismerõ feladat
Is ten szán dé ka sze rint a te rem tett világ a Te rem tet len nek tü kör ké pe. Ezért
hoz ta lét re: le gye nek má sok is, akik élvezik azt a kimondhatatlan bol dog ságot, amely nek õ Bir to ko sa. Bol dog ságá nak for rá sa az, hogy sza ba don, sen kitõl sem kény sze rít ve sze ret: az Atya a
Fiút, a Fiú az Atyát a Szentlélekben.
Ezért te rem tett ben nün ket a „sa ját képmására, magához hasonlóvá” (vö. Ter
1,26). Va gyis olyan ná, akik hoz zá hasonlóan ké pesek vagyunk szabadon,
sen ki tõl sem kény sze rít ve sze ret ni: egymást a Szent lé lek ben.
Csakhogy baj lett a szabadsággal.
Éppen az el len ke zõ jé re hasz nál tuk annak, ami re kap tuk. Az Is ten tõl meg álmodott szeretet helyébe, amely a te rem tett vi lá got a Szent há rom ság min tájá ra eggyé ko vá csol ta vol na, az ön zés, a
gyû löl kö dés lé pett. Meg szü le tett az Is-

ten világában ismeretlen fogalom: az
el len ség. Ato mi zá ló dott a vi lág, da rabja i ra hul lott az em be ri ség. Ab ban, amit
itt szeretetnek neveztek, már alig volt
fel is mer he tõ az, ami az Is ten vi lá gá ból
jött. Valami kis jóindulat maradt meg
egy más iránt azok kö zött, akik egy bandába tartoztak, akik egymást (még)
nem mi nõ sí tet ték el len ség nek.
Eb be az el tor zult vi lág ba jött el a Szere tet Ha zá já ból a ha mi sí tat lan sze re tet
Hirdetõje. Te lis-tele a nagy vággyal,
hogy mégiscsak a boldogság felé irá nyít sa a vesz té be ro ha nó, út ját té vesztett em bert. Hogy meg mu tas sa, menynyire nem szeretet az, amit annak
vélnek. Hogy a szeretet akkor kezdõdik, ami kor ál do za tot kell vál lal ni érte. Ami kor nem biz tos, hogy vi szon zásra szá mít ha tok. Ami kor azok felé for dulok, akik iránt ellenszenvet érzek,

akik az eltorzult világ szóhasználata
sze rint el len ség nek mi nõ sül nek.
Azért jött el a Hirdetõ, mert fájt neki,
hogy a vi lág el tor zult, és ben ne az em ber
boldogtalan. Hogy megmutassa, hogyan
le het vissza ál lí ta ni az Is ten ál tal meg ál modott világot, amelynek lakói megtalálják
éle tük cél ját, a bol dog sá got. El sõ sza va ez
volt: „Metanoeite!” (Mk 1,15), ami kö rülbe lül azt je len ti, hogy „Vál toz za tok meg!”
A mai evangéliumban is ki fej ti: ha mindent ugyanúgy te szünk, mint ál ta lá ban a
világban szokás, ak kor fe les le ges volt eljön nie. Az el len sé ges ke dés ál tal emelt fala kat, ame lye ket oly buz gón épí te nek e világ fi ai, ne künk le kell dön te nünk, és akkor a világ is „megváltozik”. A szûk
kör ben hir de tett ál sze re tet he lyett a vá laszfalakat, korlátokat nem ismerõ szeretetet
kell sa ját éle tünk ben meg va ló sí ta nunk és
mindenkinekhirdetnünk.

Február 29. — A szent Negyvennap 1. vasárnapja — Lk 4,1–13 — Harcos feladat
„Még negy ven nap, és Ninive el pusztul!” – hir det te a pró fé ta az Is ten íté le tét
a bû nös vá ros nak (Jón 3,4). Ninive la kói
ki rá lyos tul ha mu ba ül tek, hogy je lez zék:
meg akar ják vál toz tat ni az éle tü ket – és
az íté let vég re haj tá sa el ma radt.
„Még negyven nap, és ránkvirrad a
Fel tá ma dás ün ne pe” – hir det te meg az
elmúlt héten egy házunk a boldogító
üzenetet a nem kevésbé bûnös vi lágnak. Mert Jé zus óta tud juk, hogy az Isten nem fe nye ge tõ dzõ, ha nem sza ba dító Is ten. Még is (vagy ép pen ezért) hamut szór tunk a fe jünk re, hogy je lez zük:
tisztában vagyunk ér dem te len sé günkkel, meg akar juk vál toz tat ni az éle tünket – és meg fogjuk tapasztalni, hogy
ami rõl az üze net szól, be kö vet ke zik.
A negy ven nap „al kal mas idõ” (2Kor
6,2) ar ra, hogy – amint azt a mai evan-

gé li um ban Jé zus ról ol vas suk – „a pusztába vonulva” ket tesben legyünk
Apács kánk kal, és meg be szél jük ve le e
változtatás hogy s mintjét. Meg azt,
hogy ho gyan tel je sít het jük Jé zus tól kapott fel ada tun kat: ho gyan hív hat juk fel
a ránkbízottak fi gyel mét is e vál toz ta tás
szükségességére. Al kal mas idõ ar ra is,
hogy hoz zá fog junk a fel adat meg va lósí tá sá hoz. De aka dá lyok kal, vissza hú zó
erõkkel is bõven fogunk találkozni,
amint az ugyan csak a mai evan gé li umból kiderül. Igencsak észnél kell len nünk, hogy az El len ség gel ered mé nyesen tud junk meg küz de ni, amint az történetünkben nagy Példaképünknek
si ke rült. Ne ki a bib lia volt a fegy ver tára. Pon to san tud ta, hogy mi kor me lyik
mondattal kell visszavágnia – és gyõ zött. Kiharcolta, hogy feladatához, az

Isten Országát meghirdetõ munkához
hozzáláthasson.
E hónap vasárnapjain arról elmél kedtünk, hogy Jézus feladatot bízott ránk:
foly tas suk, amit õ el kez dett. Ná zá re ti eseté bõl meg ta nul hat tuk, mi lyen há lát lan feladat ez, a csó nak ban Pé ter rel együtt döbben het tünk rá, hogy mi lyen fé lel me tes feladat. Aztán jött a „hegyi beszéd” szavai
nyo mán a vi gasz ta ló rá esz mé lés: há lát lannak tû nõ, fé lel me tes fel ada tunk kal még iscsak az em be ri ség bol dog sá gát szol gál juk,
még hoz zá kor lá tok nél kül, ba rát nak-el lenségnek. Ez azonban nem megy kemény
har cok nél kül, ta nul tuk meg ma. De azt is
megtanultuk, hogy olyan fegy ver rel rendelkezünk, amely – ha jól használjuk –
biz tos gyõ zel met ga ran tál.
Rajta hát, vágjunk bele! Fogjunk
hoz zá szép fel ada tunk te le sí té sé hez!
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Március 7. — A szent Negyvennap 2. vasárnapja — Mk 9,2–10 — Színeváltozás
Megható az a nagy-nagy törekvés,
mellyel az evangélista bi zonyítani
akarja elsõsorban nem-zsidó olvasói
szá má ra, hogy a ná zá re ti Jé zus az Is ten
kiemelkedõ, egyedi, meg is mé tel he tetlen küldötte. Meg ható, mivel a szer zõ-szer kesz tõ na gyon erõs hi té rõl tesz
ez zel ta nú sá got. Mi, ké sõi utó dok nem
tu dunk erõt me rí te ni ab ból a sze mé lyes
tapasztalati anyagból, amelybõl Márk
merített: kortársai elbeszéléseibõl,
mindenekelõtt Péter tanúságtételébõl.
Az át ha gyo má nyo zott hír adás már teljesen Jézus istenfiúságának teológiai
alaptételére épülve, könnyedén ér telmezi a mai szentírási elbeszélést szá munk ra, hí võ ke resz té nyek szá má ra. A
Nagy böjt höz il lõ lel kü let tel te kint sünk
mélyebbre annál, mint amit a kegyes
év kö zi na po kon szok tunk el mél ked ni.
A hel le niz mus ban is is me rik a szí neváltozást: egyrészt amikor az istenek
valamelyike földi alakot ölt, másrészt
amikor a misztériumvallások be avatott jai át élik meg is te nü lé sü ket. A zsi dó
apokaliptikában is is mert a szí ne vál tozás je len sé ge: hi tük sze rint az üd vö zültek feltámadását ez a jelenség kíséri
(Báruk 51,1.3.5.10). Jézus ko rában
megvan az alapja mind a meg tes te sülés, mind a megdicsõülés szí ne vál tozás ban meg nyil vá nu ló je len sé gé nek.
A szinoptikus evangéliumok mind egyike beszámol a Tábor-hegyen tör -

téntekrõl (Mt 17,1-9; Lk 9,28-36). Az
életveszélyes viharfelhõk már gyü lekez nek Jé zus fe je fe lett. Föl kell ké szülniük minden eshetõségre. Jé zus meg
van gyõzõdve ar ról, hogy likvidálni
fogják, míg tanítványai számára ez
nincs benne a messiási képben. Talán
ezért is csak a leg éret tebb, bel sõ ta nítvá nyi kört akar ja fel ké szí te ni az el következendõkre, hiszen hihetetlenül
nagy szem lé let vál toz ta tást kí ván el ér ni
bennük: az önfeláldozó mes si ás ké pének ki ala kí tá sát.
Jézus messiási szerepének hang súlyo zá sa kor már-már köl tõi fel dol go zást
ol vas ha tunk. Mó zes sze mé lye kép vi seli a Tör vényt, Il lés pe dig a pró fé tá kat.
Jézus nemcsak hogy egyenrangú fél ként be szél az Ószö vet ség leg na gyobbjaival, hanem õ a központi személy.
Kö rü löt te, ér te, mi at ta tör té nik min den.
Az üdvözültség jelenségében beszélõ
„na gyok” mint ha a há rom ta nít vány tudatformálásáért találkoztak volna.
Mind ez ide ig nem lát szott kül sõ leg Jézu son, hogy Is ten kü lön le ges ked velt je.
A mos ta ni fe hér ru hás meg je le nés is arra hivatott, hogy hangsúlyozza: Jézus
is ten fi ú sá ga ak kor is va ló ság, ha a mindennapokban ez nem jár ter mé szet fölöt ti je len sé gek kel. A ta nít vá nyok nem
lehetnek szemfényvesztés áldozatai,
hiszen égi szózattal kap megerõsítést
Jé zus sze mé lyé nek fon tos sá ga. El tû nik

Mó zes és Il lés, itt ma rad Jé zus. El tû nik
az Ószö vet ség, itt az Új szö vet ség. Kemény és ha tá ro zott hang súly ez: Jé zus
ál tal kell ér tel mez ni mind azt, ami elõt te
volt: Õt hallgassátok! Általa tegyétek
mér leg re mind azt, ami el jö ven dõ!
Prófétai kiáltás ez számunkra is.
Min den és min den ki azt akar ja, hogy õt
hall gas suk, reá fi gyel jünk, hogy ma nipu lál has sák az éle tün ket. Jé zus ra hi vatkozó tömegeket tudnak az orruknál
fog va ve zet ni min den fé le val lá si, po litikai, gazdasági álpróféták. Számtalan
erõ akar ja a ma ga ér ték szem lé le tét fejünk be lop ni, hogy ki lop has sa zse bünkbõl a ma ra dé kot is, hogy sze ke ré nek tolá sá ra ak ti vi zál ja fo gyó ener gi á in kat is.
A Nagyböjt a nagy NEM-et mondás
ide je is. A pré dá ul en ge dett élet bûn. A
Jézusétõl el té rõ ér ték szem lé let ke vertség. A Jé zus ra hi vat ko zó ég re te kin tés
mellett földhöz ragadt ügyes ke dé sekkel gaz da god ni akar ni, ha tal mat vágy ni
és ci vi li zál tan bár, de fél re sö pör ni máso kat utunk ból: bûn.
A mai Tábor-hegyi evangélium ne
Jézus diadalát hangsúlyozza, hanem a
meg tisz tu lás re mé nyé ben emel je te kintetünket ke vertségeinkre. Álljunk ott
Pé ter rel, Ja kab bal és Já nos sal szür ke és
bepiszkolódott ruháinkban annak remé nyé ben, hogy le het ne hû sé ge seb ben
is él ni. Mi tud juk, hogy van a fen ti ek tõl
el té rõ szí ne vál to zás is: a szé gyen pír ja.

Március 14. — A szent Negyvennap 3. vasárnapja — János 2,13–25 — Megtisztítás
Jeruzsálem és Izrael szíve közepe a
Templom. A népére hatni akaró Jézus
min den, szá má ra el fo gad ha tó esz közt bevet. A temp lom ban pró fé tai tet tet hajt végre, hogy fel ráz za, ki zök kent se az ün nep re
ké szü lõ dõ zsi dó kat. A nagy prófétai elõdök is meg nyi lat koz tak úgy, hogy nem lehetett nem tudomásul venni üzenetüket.
Izajás a kül sõ ka to nai ha tal mak ban bí zókat és meg tér ni nem aka ró kat az zal döbbentette meg, hogy saru és ruha nélkül
járt: ilyen nyomor vár azokra, akik nem
Jahvéban bíznak (Iz 20,2). Jeremiás jár mot vett ma gá ra, fi gyel mez tet ve a ba bi loni fogság veszélyére (Jer 27,2). Ezekiel
lát vá nyo san hur col ko dik, hogy a fog ság ba
ke rü lést és Je ru zsá lem pusz tu lá sát ki ált sa
kor tár sai sü ket fü lé be (Ez 12,3-7). A ha tékony ság re mé nyé nek nö ve lé sé re ke res ték
a tömeghez szólás, kiáltás lehetõségét.
Izajás egy nagy szüretet használ ki (Iz
5,1), Jeremiás a templomi imatalálkozó
alkalmát ragadja meg (Jer 26,2). Jézus
szervesen kapcsolódik ebbe a prófétai
megnyilatkozásihagyományba.
Nagy vásári-kultikus zsongás van a
templom népiesen „pogányok ud va rának” nevezett területén. Rendkívüli

sza bá lyo zás sal, rend fenn tar tó sze mélyzettel és felügyelettel zajlott minden.
Természetes tehát, hogy az adó is, az
ál lat ál do zat is meg kel lett hogy fe lel jen
a tisztasági elõírásoknak: em beri kép má so kat, is ten sé ge ket vi se lõ gö rög, római pén ze ket meg fe le lõk re kel lett váltani (siklusra = sékelre). Állatokat pe dig nem hurcolhattak magukkal a
mos to ha kö rül mé nyek kö zött messzi rõl
jö võ za rán do kok. Le gi tim ke re set, le gitim ke re tek kö zött, amit Jé zus min den
je ru zsá le mi út ja so rán lát ha tott. Pró fétai tet te, ki ál tá sá nak hang ja eb be a megszo kott ün ne pi zson gás ba zeng be le.
A temp lo mot mél ta tó ke gyes ma gyará zat és az is te ni ha ta lom ki nyil vá ní tá sának vallásos gondolatai helyett számunkra is szóló elemeket emeljünk ki
eb bõl a sok irá nyú evan gé li u mi rész bõl.
Sa já tos ige hir de té sé vel Jé zus nem új tartal ma kat hir det meg, ha nem ad di gi életében számtalanszor megjelenített és
han goz ta tott ta ní tá sát is mét li ezen a kiemelt he lyen és ki emel ke dõ idõ pont ban:
A ritualizmus dik ta tú rá ja és a tör vényvallás nem Isten akarata! Mennyiszer
össze üt kö zött már a szom bat na pi, a tisz-

tasági törvényekkel és szokásokkal,
amelyek az is ten sze re tet és a fe le ba rá ti
sze re tet gát ja i vá, ki ját szá sá vá tor zí tot ták
az Atya aka ra tát. Jé zus pró fé tai ki ál tá sát
így is meg fo gal maz hat juk:
Elég le gyen a pó zo ló, má gi kus templom-központúságból! Lélekben és Is ten nek tet szés ben kell imád ni az Is tent!
Elég legyen a mágikus ceremóniák
embereket szédítõ cselekményeibõl!
Nem Is tent kell rá ven ni ar ra, hogy szeressen, hanem önmagunkat! Kultikus
cselekményekkel nem válthatjuk ki
megtéréseinket!
Elég le gyen ab ból, hogy az Is tent is
be le ke ver jük üz le te lõ, a Mammon kö rül forgó életünkbe! Adományainkkal
nem ellensúlyozhatjuk a tényt, hogy
leg több idõn ket, ener gi án kat az anya gia kért ál doz zuk, nem pe dig az Is ten Országáért!
Elég legyen abból, hogy a vezetõk
mind annyi unk he lyett akar ja nak dön teni még üdvösségünket illetõen is!
Egyé ni lel ki is me ret tel bírván, magunk
va gyunk fe le lõ sek sza va in kért, gon dola ta in kért, cse le ke de te in kért és mu lasztásainkért!
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Március 21. — A szent Negyvennap 4. vasárnapja — János 3,14–21 —
Úgy szerette Isten...
Lu ther Már ton ezt a részt úgy ne vezte, hogy evan gé li um az evan gé li um ban.
Já nos evan gé li u má ra jel lem zõ en Jé zus
itt is ki je lent. Jé zus szá já ba ad va mély
te o ló gia ez már, és Szent Pál Ró mai levelével kifejezetten harmóniában lévõ
té te lek so rát ol vas hat juk (vö. az evangélium efezusi eredetének le he tõ sé gével). Vajon mi lakozhat annak ér tékszemléletében, aki az alábbiak szerint
gondolkodik:
Isten a nép bû nei miatt halálos kí gyó ma rás sal bün te ti a ma ga vá lasz totta népet. Menet köz ben meg gondolja
magát, és ad egy megmenekülési
esélyt. Csi nál tat egy érc kí gyót, amely
ké tes ér té kû szim bó lum a nép tör té netében (bûnbeesés, pogányok is ten sége), ezt osz lop ra sze gez te ti, hogy er re
te kint sen, aki meg akar me ne kül ni. A
halálfélelemben lévõknek elegendõ
föltekinteni er re a „rézkígyóra”, és
meggyógyulnak.
Így szeret te Isten az em bert? Ki szá mít ha tat lan sze széllyel? Ér tékrend be li össze vissza ság gal? Má gikus cse le ke de tek el vá rá sá val? Az el-

hin ni va ló kat fö lé emel ve a meg ten ni
va lók nak?
A ke reszt re fe szí tett Jézus sor sát így
le het az el lent mon dás ok té te le i vel miszté ri um má ala kí ta ni. Ha ki lé pünk eb bõl a
gon do lat me net bõl, ak kor a mai evan géli um Nagy böjt höz il lõ, meg té rés re buzdí tó üze ne tet hor doz. Úgy sze ret te Is ten
az embert, hogy atyaként mutakozott
meg szá munk ra. Még os to ba gye re ke it
is – bár szen ve dõ en, de – na gyon sze re tõ
atyaként. Hozzá nagyon hûséges gyer me ke it is – bár a töb bi gyer mek ség re hiva tott gyil kos sá gai mi att na gyon szo morúan, de – ugyanannyira szeretõ atya ként. Min den kit tel jes ség gel és sze mélyre szó ló an sze re tõ atya ként.
Isten úgy sze ret, hogy ad és kér. Ad
olyan sze mé lyi sé ge ket, akik ezt az önátadást példaértékûen tanítják és élik
mindhalálig. Ezek legkiemelkedõbb
meg va ló sí tó ja a ná zá re ti Jé zus. Föl nézünk hû sé gé nek jel ké pé re, a ke reszt re,
mint ahogyan fölnézhetnénk az Izajás
pró fé tát ket té vá gó fû rész re, Ist ván diákónust agyon ve rõ kõ re, Se bes tyént kivégzõ nyílvesszõre, Pált lefejezõ pal -

los ra, Pé tert ki fe szí tõ for dí tott ke resztre... Mind-mind a meggyõzõdéséhez
hûséges ember szimbólumai. Mindmind az éle tét is oda adó, Is ten re fi gye lõ
adás szent je le.
Nem le het, hogy ne érez zük a fel szólí tó ere jû kér dést: Van-e olyan tar tal mú
hi ted (Is te ned), ame lyért (aki ért) éle tedet is ál doz nád? Mert aki hit tel te kint
föl az Is ten nek tet szõ élet adá sok szimbólumaira, kiemelten is Jézus ke resztjé re, az üd vö zül. Ez a hit azon ban több,
mint könnyes szemû részvét a vér tanúk, ki emel ten Jé zus iránt. Ez a hit beál lás az Is ten sze re te tét meg él ni aka rók
so rá ba. Ez a hit a meg lá tott és meg ér tett
atyai ér ték szem lé let hez va ló hû ség. Ez
a hit te vé keny és sze mé lyes vál la lá sa a
mindennapok önfeláldozó tetteinek.
Igaza van Pálnak, valóban nem a tett
üdvözít. Igaza van Jakabnak, valóban
nem a hit üdvözít. Va lóban csakis a
hit-hû ség bõl szü le tõ tet tek üd vö zí tõ ek.
Úgy sze ret te Is ten az em bert, hogy önma gát, fi a it és le á nya it ad ta, és biz tat ja
oda adás ra, amíg esély lesz a föl dön az
Is ten Or szá gá nak meg va ló sí tá sá ra.

Március 28. — A szent Negyvennap 5. vasárnapja — Jn 12,20–33 —
Ha el nem hal...
Fülöphöz, a még Galileán is túlról
szár ma zó ta nít vány hoz for dul nak a görög származású zarándokok, hogy ha
már itt van nak, lát has sák a hí res sé vált
Jé zust. Ezek a kí ván csi ak „prozeliták”,
pogány származású jövevények, akik
körülmetélkedtek. Nekik csak a po gányok ud va rá ra volt sza bad be men ni, a
bel sõ temp lom te ret „Ha lál a to vább menõre!” feliratú tábla til tot ta. Fü löp bevon ta And rást, és je lez ték Jé zus nak ezt
az ér dek lõ dést. Mint ha egy fel len dü lés,
egy ki bon ta ko zás di a dal ér zé se hú zód na
meg az események mögött: a görögök
meg té ré sé vel szár ba szö kik a Jé zus által elvetett mag. Mintha ennek adna
han got a Mes ter is: „meg di csõ ül az Emberfia”. Jézus re ális helyzetfelmérése
azon ban ki de rül a foly ta tás ban: „Ha el
nem hal, egyedül marad, de ha elhal,
sok ter mést hoz”. A föld mû ve lés dol gaiban jártas hallgatóság nem gondolta,
hogy egy bú za szem ha lá la meg spó rol ja
a többi számára az elhalás sorsát, és
még is sok ter mést arat hat a gaz da. Nem
gon dol hat ta, hogy elég cso dál ni az egy

ön fel ál do zót, és már is egye nes be ke rül
az em beriség Isten-álmodta sorsa.
„Ahol én va gyok, ott lesz az én szol gám
is.” Nem le het itt mel lé be szél ni. A Jézus sal vál la lan dó sors be li kö zös ség jelzi, hogy hoz zá tar to zunk. A sors kö zösség következménye annak, hogy
ugyan azért az ér ték ren dért fá ra do zunk,
ame lyért Mes te rünk fá ra do zott.
Az élet alaptörvénye: a bú zaszem
csak a föld ben el hal va tud ter mést hozni. Jézus méltán alkalmazhatja ezt a
ma ga sor sá ra, hi szen az ál ta la kép vi selt
ér ték szem lé le tért kész koc káz tat ni bi oló gi ai éle tét is. A Nagy böjt vé gé hez köze led ve ta lán si ke rült Jé zus hoz kö ze líte nünk ön ma gun kat. Õt min den li tur gikus hagyományunk az égbe emeli, és
ön fel ál do zó vér ta nú sá gát oly mé lyen és
oly gazdag eszköztárral tárja elénk,
hogy figyelmünk könnyen elterelõdik
önmagunk felelõsségérõl. A Mester, a
Pél da kép bú za szem ként ér tel me zi magát. Az Õt kö ve tõk bú za szem ként ér telme zik ma gu kat. Egy em ber öl tõ olyan,
mint egy „búzaöltõ”: sok ve szé lyez te-

tett ség mel lett csí rá ból ter mé sig fej lõdik, mi köz ben ön ma gát ál doz za az élet
törvényszerûségének oltárán. Az élet
Is ten tõl van, vall juk mi, hí võk. Az el halás is Istentõl van, de az éltetés, az új
élet vi lág ra ho za ta la cél já ból. A ha lá lon
nincs sem mi misz ti fi kál ni való ön magá ban. A gon do la ta is fáj („Szo mo rú a
lelkem mindhalálig”), kö zel sé ge megren dí tõ („Múl jék el tõ lem...”). Egy mások él te té sé re le élt élet vé gén is az, hát
még élet erõ ben, fi a ta lon! Be tel je sül ten,
si ke re sen is az, hát még a si ker te len ség,
a termés nélküliség érzéseivel telten
mennyire fá jó („Még ti is el akartok
menni?”)! A valóság sokkal ke gyet lenebb a példázatnál. Egy szembõl nem
szü le tik 30-60 új szem, és egy év múl va
nem lesz 900-3600 szem. Még is en nek
vágya és ennek re ménye ad erõt arra,
hogy Jé zus is vé gig vi gye a ma ga kül detését. Kell az önerõsítés: Nem lehet,
hogy ered mény te len le gyen az ál do zatho za tal, nem le het, hogy va la hol-va lamiképpen-valamikor ne növekedjék a
szeretet az én áldozatvállalásom gyü möl cse ként is...

Felhívás
Kér jük Ol va só in kat, hogy a 32. ol da lon le ír tak nak meg fe le lõ en leg ké sõbb feb ru ár 25-ig újít sák meg elõ fi ze té sü ket.
Aki nek az elõ fi ze té se ed dig az idõ pon tig nem ér ke zik meg, an nak az áp ri li si szá mot már nem küld jük.

