
Október 3. — Évközi 27. vasárnap — Lk 17,5–10 — Növekedés a hitben
Milyen nagyon jellemzõ az emberre

a kérés motívuma. Alapvetõ tulajdon-
ságunk a vágyódás valami iránt. Ez
legtöbbször életünk eredményességé-
re irányul, vagy valami olyan eszköz-
re, amitõl ennek elõmozdítását remél-
jük.

Mai világunkban mindennapos ver-
senyfutás látható a legmodernebb techni-
kai eszközök megszerzéséért. Modernebb
számítógép kell, újabb mobiltelefon, ele-
gánsabb autó, hõlégkeveréses mikró,
DVD lejátszó, házimozi rendszer. A kul-
túra területén is hasonlóan gondolkodunk.
Több ezer kötetes könyvtár kell nekünk,
legalább felsõfokú végzettség, gyermeke-
inknek jeles bizonyítvány. Önmagunknak
természetesen szükséges az eredményes,
boldog élethez uszoda- és fitness-bérlet,
szolárium, szauna, korpásodás elleni sam-
pon, arcbõrregeneráló krém, hajfixáló zse-
lé. De meg ne feledkezzünk belsõ vilá-
gunkról, hiszen ezen a téren is sok min-
denre vágyunk. Elsõsorban harmóniára a
természettel és önmagunkkal, önismeret-
re, meditációra, jógára, feng-shuira, álom-
fejtésre. És vágyunk elismerésre, egész-
ségre, elfogadó közösségre, hûséges párra,
a bajban segítõ kézre és szóra.

A mai napon egy már-már feledésbe me-
rülõ kérést olvasunk a Szentírásban: „Nö-
veld bennünk a hitet.” Ez meg micsoda ké-
rés? Nincs is hozzászokva a fülünk. Idegen-
nek hat világunkban. Miért nem valami
kézzel foghatóbbat kérnek? Nem baj. Néz-
zük, mit mond erre az Úr! „Ha csak akkora
hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt
mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki
gyökerestül, és verj gyökeret a tengerben,
megteszi nektek.” Ennek már van valami je-
lentése teljesítményorientált életünk számá-
ra. Világosan látható, hogy ha majd szert te-
szek erre a csekély hitre, akkor milyen ered-
ményeket érhetek el vele, és hogyan lesz
ennek valami kézzelfogható haszna szá-
momra, és talán mások számára is.

Ha így értelmezzük ezeket az igéket, ha
csupán eszköznek tartjuk a hitet céljaink
eléréséhez, ha a teljesítmény határozza
meg minden értékelésünket, akkor máris
ott állunk abban a tömegben, amely Jé-
zustól csodajelet kért, amely a kenyérsza-
porítás után királlyá akarta választani,
hogy teljesítse minden kérését, váltsa va-
lóra álmait – s amely számára Jézus is
csak eszköz célkitûzései megvalósításá-
hoz, a hit által végbevitt csodatettek pe-
dig csupán a magamutogatás eszközei.

Az apostolok sem teológiai doktorok,
hogy tudós vezette volna õket ehhez a
fontos kéréshez. Mégis érzik, hogy Jézus
vezetheti el õket a helyes értékeléshez, és
ebbõl tör fel a vágy: Növeld bennünk a bi-
zalmat az Atya iránt! Növeld bennünk a
reményt, hogy megértsük evangéliumo-
dat! Növeld bennünk a szeretetet, hogy
elfogadjuk azt is, amit nem értünk a vi-
lágban! A ma embere számára is ezek a
legfontosabbak.

A növekedéshez azonban idõ kell.
Az egyház ideje a növekedés ideje. A
keresztény ember növekedésének he-
lye az egyház. A vetés és az aratás már
eldöntött dolgok, és az Úr viszi végbe
azokat. A kettõ közti idõ azonban az
ember számára a növekedés ideje. De a
hitben való növekedés nem olyan vala-
mi, amit ki kell harcolnom magamnak,
nem emberi erõfeszítéseim következ-
ménye, ugyanis nem munkánk eredmé-
nye, hanem ajándék, amelyet kérni le-
het és kell.

Istenbe vetett hitünk iránytûként szol-
gál kéréseink, vágyódásaink, cselekvése-
ink terén, ezért alapvetõen szükséges lé-
tünk megértéséhez és céljaink kitûzésé-
hez.

Október 10. — Évközi 28. vasárnap — Lk 17,11–19 — Bélpoklosok az úton
Tíz bélpoklos vánszorog az úton. Fáj-

dalom rájuk nézni is. Eltorzult testüket,
iszonytató, bûzös sebeiket nyomorúságos
rongyokba bugyolálják. Évekig tartó lap-
pangás után a szörnyû kór kiütközött a
testükön, és élõ halottakká, kitaszított
koldussá tette õket. Nincs menekvés,
nincs irgalom, nincs vigasz. Nem érzé-
kelnek semmit, még fájdalom sincs (nem
számítva a szívük fájdalmát). Csak meg-
vetés, csak undor és megalázó sajnálat.
Csak kolduskenyér, magány és végtelen-
nek tûnõ agónia.

Egyszerre egy csoport ismeretlen jön
szembe. A leprások megállnak, és könyö-
rületért kiáltanak Jézushoz. A Mester pe-
dig meghallja, és meghallgatja a kiáltást.
Van rá füle és szíve. Nem fordul el, nem
néz keresztül rajtuk, nem oktatja ki õket,
és nem hivatkozik bokros teendõire. A
Törvénynek megfelelõen a papokhoz irá-
nyítja õket, akiknek a lepra megjelenésé-
nek és gyógyulásának megállapítása is a
feladatkörükhöz tartozik. De hát minek

menjenek a papokhoz? Bélpoklos voltuk
már megállapítást nyert, a gyógyulásnak
pedig semmi jele nem mutatkozik. „De
ha egyszer Õ mondta, meg kell tenni.
Kell, hogy legyen értelme! Lássuk, mi
történik, ha engedelmeskedünk a szavá-
nak! Az a hír járja róla, hogy hatalma van
mindenféle betegség és ördöngösség fe-
lett. Ha úgy akarja, engem, minket is
meggyógyíthat. Tegyük, amit mondott!
Induljunk!”

És elindulnak, ahogy Õ meghagyta, a
papokhoz. Bizakodás költözik az elár-
vult, meggyötört szívekbe, és ahogy nö-
vekedésnek indul bennük a Reménység,
úgy növekszik testükben az erõ. Egyre
nagyobb sietséggel igyekeznek a papok-
hoz, miközben sebeik sorra begyógyul-
nak. És mankóikat messzire hajítva már
futnak és ugrándoznak. „Csoda! Csoda!”
Vége a számkivetettségnek! Visszatér-
hetnek szeretteik körébe! Újra álmodhat-
nak, tervezhetnek, dolgozhatnak és érez-
hetnek!

Egynek a tíz közül azonban hála ébred
a szívében nemcsak Isten, hanem Jézus
iránt is. Ez a zsidók szemében a gyógy-
ulás után is csak egy pogány szamaritá-
nus marad, de úgy érzi, Jézusnak is meg
kell köszönnie a szabadítást. Visszatér
hát, és alázatosan köszönetet mond. A
gyógyulás teljessége a jutalma.

A Te helyed, Testvérem, hol van ebben
a történetben? Leprás (azaz kirekesztett,
sebzett, érzéketlen, fogyatékos, magá-
nyos, bulányista, pszichiátriai beteg, kol-
dus stb.) vagy? Vagy csak a bûn leprája
fertõzött meg? Felismered-e Jézusban a
Szabadítót? Mersz-e Hozzá kiáltani? Kö-
veted-e az útmutatását, bármit mond is?
Vagy már meg is gyógyított, „csak” a kö-
szönet kifejezése maradt el?

Esetleg küldetést kaptál, hogy sebeket
gyógyíts, hogy egységet munkálj, hogy
emeld fel az elesetteket? Meghallod még
a koldusok kiáltását? Isten erejében vég-
zed a szolgálatodat, és Hozzá vezeted a
keresõket?

Vasárnapi szentírási elmélkedések 2004. október � 27

BIBLIA
Az októberi elmélkedéseket a móri közösség tagjai (Virág Péter,

Ruff Ferenc, Tényiné Helga, Bõsze Rozália, Varró Cili), a novem-
berieket Lipien Mihály és Krémer Ibolya készítette.



28 � 2004. október Vasárnapi szentírási elmélkedések

Október 17. — Évközi 29. vasárnap — Lk 18,1–8 — Kitartás
Két gondolat tér vissza bennem újra és

újra, ahogy olvasom ezt az evangéliumi
szakaszt. Valahol a végén kezdem, hisz
úgy érzem, nagyon a ma emberének, ne-
künk, nekem szegezték a kérdést! „De
amikor eljön az Emberfia, gondoljátok, ta-
lál hitet a Földön?” (8. v.) Annyifélében
igyekszünk hinni, annyira elárasztanak
bennünket mindenféle izmusok, különféle
gyógymódok és jobbnál jobb csodaszerek.
Mi pedig kétségbeesve kapkodunk, roha-
nunk egyiktõl a másikig, ha bajunk van,
idõt és pénzt nem spórolva! Ideig- óráig
talán még hatásosnak is véljük az általunk
felfedezett „csodaszert”. Az igazi lénye-
ges dolog, a tényleges csodaszer, Jézus
Krisztus viszont kimarad az életünkbõl!

Nincs hitünk, nincs Istenbe vetett hi-
tünk! Ezzel talán meg is válaszoltunk a
feltett kérdésre! Ha csak egy mustármag-
nyi hitetek volna… – énekeljük az egyik
énekünkben. Ott van a ’ha’ és a ’volna’.
Igen! Hitetlenek vagyunk, félünk, szo-
rongunk, rettegünk. Pedig van megoldás!
A példabeszéd eleje elmondja mit kéne
tennünk! „Szüntelenül kell imádkozni, és
nem szabad belefáradni!” (1. v.)

A példabeszéd fontos üzenete a kitartó
kérés – ahogy az özvegyasszony ostro-
molta a bírót kérésével, újra és újra el-
menvén hozzá, úgy kell, olyan alázatosan
kell imádkoznunk! Nem szabad belenyu-
godnunk mindabba, ami nehéznek, meg-
változhatatlannak látszik. Küzdenünk

kell, kitartóan, makacsul egy igazságo-
sabb, jobb világért.

A bíró végül is enged, és segít az öz-
vegyen. Miért? Mert már unja, képtelen
ellenállni az özvegy kitartó kérésének.
Azt akarja, hogy nyugta legyen. A bíró
kényszerûségbõl teszi, ami a feladata –
Isten viszont szeretettel fogadja a feléje
fordulókat, hozzá imádkozókat. „Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot válasz-
tottainak, akik éjjel nappal hozzá kiálta-
nak?” (7. v.) De szolgáltat. Csak ma-
kacs kitartással, újra és újra kérnünk
kell Istent!

Vajon az Emberfia talál-e benned hi-
tet? Életedben rendszeres az ima? Kitar-
tó vagy-e abban, amit szeretnél elérni?

Október 24. — Évközi 30. vasárnap — Lk 18,9–14 — Kétfajta imádkozás
Két ember ment föl a templomba imád-

kozni – Istennel beszélni. Volt mondani-
valójuk, tele volt a szívük.

A példabeszéd célja az Istennel szem-
beni helyes magatartás kialakítása a tanít-
ványokban, s a két imádkozó gondolatá-
nak szembeállításával az alázatosság és a
bûnbánat értékének kiemelése.

Az egyik elõremegy.
Hálát adok... Eddig jó, a többi nem. Be-

felé néz, de a felületi csillogás elvakítja.
Nem Isten jóságáért ad hálát, hanem ön-
magáért, hogy különb, mint… Dicsek-
szik, összehasonlít, önmagának tetszeleg,
önmagához imádkozik. Itt vagyok, Uram,
nézz rám, nem olyan vagyok, mint a töb-
bi. Viszonyít, hasonlít. Imája monológ.
Betû szerint törvénytisztelõ, dicsekvése
nem lát önmagán túlra. A felszínen ma-
rad, csak a jót veszi észre, nem mer a
mélyre ásni.

A másik megáll hátul.
Mellét veri, befelé néz, egészen mély-

re. A maga látásától szégyenében a földre
süti szemét. A külsõ emberektõl megve-
tett bûnös ennek tudatában is van. Lené-
zett vallásilag is, társadalmilag is. Mély-
be nézve látja igazi önmagát, hiányossá-
gait, mulasztásait, bûneit. Feltör a
mélybõl a lerakódott szenny. Isten elé tár-
ja nyomorúságát, irgalmát kéri. Imájának
lényege az alázatosság, az Istenre való rá-
szorultság tudatos felismerése. Könyörülj
rajtam Istenem! Imája nem hálaadás, ha-
nem kérés, rimánkodás. Önmagát helye-
sen ítéli meg, Istentõl vár könyörületet,
segítséget.

Világok választják el egymástól a két
imádkozót. A farizeus, aki magát nézte,
hogy másokat lenézzen, Istent nem látta
meg. Úgy hagyta el a templomot, ahogy
odament.

A vámos, a bûnös ember belsõ átfor-
málódásának vágyától indíttatva könyör-
gött, földre sütött szemével meglátta az
Urat, és megtalálta a kegyelmet. Isten bé-
kéjét vitte magával. Háza népe megta-
pasztalhatta, hogy Istentõl megáldott,
boldog ember tért vissza.

Milyen a mi, az én lelkiismeret-vizs-
gálatom? Hol állok? Elõremegyek?
Megállok hátul? (Sokszor rajtakapom
magamat, hogy középen keresem a he-
lyemet.) Kérem a Lélek segítségét a he-
lyes önismerethez? Törekszem a belsõ
átformálódásra? Vágyom a megigazu-
lásra, megbocsátásra? Igyekszem-e

megszabadulni az öntetszelgés vagy az
önmagam ügyvédjének szerepétõl?

Uram, szabadíts meg az összeha-
sonlítgatás útvesztõjétõl! Igazodási
pontom legyen mindenkor a Meny-
nyei Atya akarata, Jézusunk taní-
tása. Segíts Uram! Könyörülj raj-
tam!



Október 31. — Évközi 31. vasárnap — Lk 19,1–10 — Zakeus mellett a fügefán
Közismert, gyakran idézett történet Jézus

és Zakeus találkozása. Láthatjuk meseköny-
vekben, könnyû és érthetõ tanulsága van: Jé-
zus meg tudja változtatni még a nagyon bû-
nös embert is. Azonban, ha jobban szétné-
zünk a sorok között, bizony magunkat is
észrevehetjük Zakeus mellett a fügefán.

Vajon egyszerûbb módon nem láthatta
volna meg Jézust? Vagy tudatosan ezt a
rejtõzködõ „állást” választotta, gondol-
ván, szemtanúja lehet közelrõl az esemé-
nyeknek, miközben a vadfügefa ágai jól
elrejtik Jézus és a tömeg elõl.

• Én milyen dolgok, kifogások, pót-
cselekedetek mögé bújok Jézus hí-
vása elõl?

Vagy talán nem is akart elbújni,
csak hirtelen nem látott más megol-
dást, mint felmászni egy fára, lelemé-
nyes megoldást találva apró termete
miatt.
• Mi az én fügefám?
• Milyen dolgok, események segíte-

nek nekem a hétköznapok nehézsé-
geiben Jézust meglátni? (ima,
csend, lelki olvasmányok…)

• Tudok-e mások számára fügefa len-
ni? Segítek-e megtalálni, rátalálni Jé-
zusra?

A harmadik dolog, amit megtanulha-
tunk a történetbõl: Jézus irgalmával te-
kinteni a tömeg által megvetett emberek-
re. A maguk hibájából (vagy azon kívül)
a társadalom peremére szorult ember-
csoportok (hajléktalan, munkanélkü-
li…)

Jézus ma engem és téged is hív: „Gye-
re le hamar! Ma a te házadban kell meg-
szállnom.”

November 7. — Évközi 32. vasárnap — Lk 20,27–38 — „...az angyalokhoz hasonlítanak”
Alig egy héttel ezelõtt emlékeztünk

meg az összes szentek ünnepérõl, amikor
tekintetünket „felfelé” irányítottuk. Oda,
ahol azoknak a közösségét hisszük, akik
– Istennel és egymással – valódi szeretet-
közösséget alkotnak. Ez az ünnep biztató
üzenet a keresztény ember számára, hogy
mostani közösségi életünk felkészülés a
nagy közösségbe való belépésre. Olyan
ez, mint az olimpiát nyert bajnokok kö-
zössége. Mindegyik külön-külön nagy
teljesítményt ért el, egymással nem ha-
sonlíthatóak össze, mégis egy nagy kö-
zösséget alkotnak az életükben elért ki-
emelkedõ sporteredményük miatt. – Nem
is lehet más feladata az embernek, mint a
nagy szeretetközösség tagjává válni.

Halottak napján tekintetünk „lefelé”
irányult. Azok felé, akiket ismertünk,
szerettünk. Olyan jó lenne, ha csak egy
órára megkérdezhetnék tõlük, milyen ab-
ban a másik létmódban, s elmesélhetnénk
nekik mindazt, ami velünk történt a fáj-
dalmas elválás óta. Mindezek próbálkozó
megközelítések a tér és idõ fogságában
élõ ember részérõl abba az irányba, ahol
egy másik létmód létezik. A mai evangé-
liumi részben a szadduceusok Jézus véle-
ményére kíváncsiak a feltámadással kap-

csolatban. Köztudott , hogy abban a kor-
ban nemcsak politikai irányzatot
képviseltek a szadduceusok, de magas
papi tisztségeket is betöltöttek. Mégsem
hittek a feltámadásban. A hagyományos
konzervativizmus és a liberálisabb írás-
magyarázat egyaránt jellemezte õket. Az
bizonyos, hogy a szadduceusok nézete jól
mutatja: a halottak feltámadásával kap-
csolatban nem volt kötelezõen elõírt
„dogma”.

Amikor Jézusnak felteszik a kérdést,
utalnak a Másodtörvénykönyv 25,5-re,
ahol a sógorházasságról ír a Biblia. Ér-
demes fellapozni, és az 5–10. verset vé-
gigolvasni, hiszen ott arról a helyzetrõl
is szó esik, amikor a második testvér
nem akarja elvenni megözvegyült sógor-
nõjét. A szadduceusok ügyesen szer-
kesztik össze a sógorházasság-sorozat
elméletét. A végén pedig ott a kérdés: „A
feltámadáskor vajon kié lesz az
asszony?” Amirõl Jézus ezt követõen
beszél, az egy másik világnak, egy ma-
gasabb létmódnak a tulajdonságaira vo-
natkozik. Az emberek már nem nõsül-
nek, nem mennek férjhez, már meg sem
halhatnak. Itt az angyalokéhoz hasonló,
olyan közösségi életrõl beszél Jézus,

amelyre nekünk még házasságban élve
kell felkészülnünk. Abban a létmódban
eltûnik az életkor, a családi állapot, a va-
gyoni helyzet, ami a tér és idõ fogságába
zárt evilági életet jellemzi. Mindezek
nem a leglényegesebb jellemzõi életünk-
nek. A fontos, hogy angyalok legyünk,
most is, és a következõ létmódunkban is!
Sokszor látom, hogy amikor egy ember-
társunkról kiderül: halálos kór támadta
meg, és már csak hónapjai vagy hetei
vannak hátra, akkor a környezete gyak-
ran leírja. Õ is elõször menekülni próbál
a közelgõ halál gondolatától. Ha igazán
hinnénk abban, hogy jobb ott, mint itt,
akkor másként gondolkodnánk a halálos
betegekrõl, a halálról. Vágyakozzunk ar-
ra a szeretetközösségre, amelyet Isten
teljes közelsége fog megadni nekünk!

Feleségemmel idõnként ugyanezt a di-
alógust folytatjuk, amikor azt mondom
Neki, hogy „Mama, még én is meg fogok
halni.” Azt feleli: „De nem mindegy,
hogy mikor!” Ehhez csak azt teszem hoz-
zá: „Mindegy, hogy mikor, de nem mind-
egy, hogy milyen életet éltünk.”

Testvérem! Te milyen életet élsz? Tö-
rekszel-e életeddel a Szeretetközösség fe-
lé?

November 14. — Évközi 33. vasárnap — Lk 21,5–19 —
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket!”

A mai szentírási részlet Jézus jövendö-
lését írja le Jeruzsálem elpusztulásáról.
Ismerve az evangéliumok elkészültének
hosszú, több évtizedes fejlõdési folyama-
tát, valószínûsíthetõ, hogy a Jeruzsálem
pusztulásáról szóló szövegrész még a tra-
gikus történelmi esemény tényleges be-
következte elõtt íródott. Megrázó az a
képszerû megfogalmazás, amelyben Jé-
zus ismerteti a zsidó nép számára szent-
ként tisztelt hely totális pusztulását. A
gyönyörû templomot, amelyet látványos
szépsége miatt a tanítványok megdicsér-
nek, hamarosan lerombolják úgy, hogy
kõ kövön nem marad. Talán nem túlzás
azt állítani, hogy mai fogalmaink szerint
a lerombolása elõtti jeruzsálemi templom
a kor leglátványosabb épületei közé tarto-
zott, és ha még állna, akkor a világörök-
ség részét képezhetné.

De sajnos a hatalom és az erõszak min-
dent elpusztít. Ismerjük ennek a gépezet-
nek az emberiség történelmét végigpusz-
tító, hömpölygõ áradatát. Gyönyörû kul-
tikus helyek épülnek, az emberek a
csodájára járnak, majd többnyire valami-
lyen hódító hatalom vagy a korábbi esz-
méket megtagadó új uralkodók megsem-
misítik azokat. Sosem értettem meg,
hogy Amerikába elszegõdött ismerõseink
miért magasztalják Manhattant, az óriási
felhõkarcolók rideg világát. Számomra
csodálatosabb élmény végigsétálni egy
lepusztult házakkal teli józsefvárosi ut-
cán, mert ez sokkal közelebb van a hét-
köznapi ember életéhez. Miközben Jézus
szavait olvasom a templom elpusztulásá-
ról, eszembe jutnak a New York-i ikertor-
nyok, amelyek a büszke Amerika hatal-
mát és gazdagságát szimbolizálták, s

amelyek néhány perc alatt megsemmisül-
tek. A hatalom és az erõszak embert és
nem embert egyforma kegyetlenséggel
pusztít el!

A tanítványok megkérdezik, milyen je-
lek elõzik meg a pusztulás eseményeit?
Jézus nem pontosít, nem ad igazi választ,
de ezzel jelzi, hogy nem a történések sora
a fontos, hanem az alapállás. „Így vála-
szolt: Vigyázzatok, nehogy félrevezesse-
nek benneteket!” De ki az, akit nem lehet
félrevezetni? Csak azt, aki Isten gondola-
tait és cselekedeteit hordozza.

Ma napnál is világosabban látjuk, hogy
mi folyik a világban a demokráciának ne-
vezett bálvány zsarnoksága alatt. Az
agyonmanipulált tömegek hülyítése. A
karizmatikus Dombi Feri bácsi temetésé-
rõl utaztunk haza Balczó Bandival. Õ
mondta, hogy akkor indulnak el majd jó
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irányba a dolgok, amikor egy vezetõ ki-
mondja: Jézus, segíts! Szeretnék, de nem
tudok hinni az olyan csodában, amelyben
egy vezetõ a benne megszólaló Istenre fi-
gyel és hallgat. Jézus sem kergetett hamis
illúziókat, én sem tehetem. Nekem arra
kell törekednem, hogy félre ne vezesse-
nek, hogy el ne térítsenek azoktól a meg-
ismert igazságoktól, amelyeket jézusinak
ismertem meg.

Ebben az evangéliumi részletben Jézus az
üldöztetésekrõl is beszél. Azok sorsáról,
akik az Õ igazságával azonosulnak, és ah-
hoz hûségesen ragaszkodnak. Testi megme-
nekülést nem ígér nekik, de azt igen, hogy ha
kitartanak mellette, akkor megmentik a lel-
künket. Szép lassan leszokunk arról, hogy
nyilvánosan és közösen demonstrálva hív-
juk fel környezetünk figyelmét, és erõsítsük
egymást abban, hogy ha ebben a világban

tovább asszisztálunk ahhoz, amit a demok-
ratikusnak csúfolt nagyhatalmak folytatnak,
akkor már nem sokat kell várnunk arra, hogy
a mai fiatal nemzedék is megélje, mit jelent
az, amikor kõ kövön nem marad a körülötte
felépített világból.

Testvérem! Szerinted jó irányba halad
a világ? Szeretnéd, ha jó irányba halad-
na? Mersz-e tenni ezért valamit? Melyek
a Te tanúságtételed cselekedetei?

November 21. — Krisztus Király ünnepe — Lk 23,35–43 — „Ez a zsidók királya!”
A napokban fejeztük be Ibolyámmal

Szabó Magda Für Elise címû önéletrajzi
könyvének elsõ kötetét. Ebben arról ír az
szerzõ, hogy iskolás korában mást látott
meg a körülötte zajló világban, mint a
többi ember. Az iskolában dolgozatot
kellett írniuk Munkácsy Mihály Ecce ho-
mo címû festményérõl. Nézte a képet, és
nem az ragadta meg belõle, amit a kép va-
lójában ábrázolt, hanem a festmény elõte-
rében érdeklõdéssel figyelõ, úgynevezett
jeruzsálemi kóbor kutya. Róla szólt a dol-
gozata, amellyel óriási vihart és felhábo-
rodást keltett hittanára és a többi tanár kö-
rében.

Társadalmi, családi és közösségi elvá-
rások oszlopfalai között haladva éljük le
életünket. Nem merünk felkapaszkodni,
átlátni, túlnézni a minket beszûkítõ korlá-
tokon. Lassan és fokozatosan olyan társa-
dalom tagjaivá válunk, amelyben eltûnik
az egyéniség szerepe, kívülrõl mestersé-
gesen kidolgozott minták szerint formál-
ják tudatunkat és életmódunkat. Egy szûk
kulturális „elit” dönti el, hogy ki a tehet-
séges író, kinek a képzõmûvészeti alkotá-

sai jelentik az elismertet, kik a tehetséges
színészek stb. Amikor pedig kézbe
vesszük a sztárnak kikiáltott író könyvét,
kiderül, hogy nem ír sem érthetõen, sem
értékeset, a mûvésznek kikiáltott festõk
festményei nem ábrázolnak semmit, csu-
pán színkavalkádok, a zseniálisnak reklá-
mozott színészt nézve pedig az ember in-
kább otthagyja az elõadást, vagy kikap-
csolja a készüléket.

Jézus nem állt be a korának közösségi el-
várásaiból felépített szûk oszlopfalak közé.
Elfogadta, tudomásul vette a ráaggatott ki-
rályi megnevezést: „Magad mondod” – fe-
lelte Pilátusnak. Ami azonban ezt a király-
ságot jellemezte, teljesen eltért a királyság
általános jellemzõitõl. Jézus király szegény
család gyermekeként született. Jézus ki-
rálynak nem volt hadserege, de volt hallga-
tósága és voltak tanítványai. Jézus király
nem legyõzött, hanem meggyõzött. Jézus
királynak nem voltak másoknak ártó fegy-
verei, de volt tanítása az Istennek tetszõ
életrõl. Jézus király nem kényszerített sen-
kire semmit, hanem tetteivel az emberek-
nek példaértékû mintát mutatott.

Mindezekért korának világi és egyházi
hatalmától meg is kapta a gúnyos propa-
ganda-szöveget, ráadásul „szinkrontol-
mácsolásban”, hogy a Jeruzsálembe elza-
rándokolt valamennyi népbõl való zsidó
egyértelmûen megértse: „Feje fölé görög,
latin és héber nyelvû feliratot tettek: Ez a
zsidók királya!”

Nem könnyû életutat választanak azok,
akik ki akarnak törni a mindennapi élet
értelmetlen és kilátástalan mókuskereké-
bõl. Jézus egészen másnak szeretné ezt a
világot, amelyben élünk. Azt szeretné, ha
nem a szerzés-önzés-birtoklás, hanem az
adás törvénye határozná meg cselekvése-
inket. Olyan országot és királyságot sze-
retne, amelyben nincs éhezõ ember, és
nincsenek az anyagi javakért háborúzó
népek, hatalmak. Sokszor elhangzik: Jé-
zus megváltotta a világot, de a világ nem
változott meg. Azt gondoljuk, azért, mert
ma is magára hagyjuk, és nem vagyunk
hûséges tanítványai.

Testvérem! A Te életedben mit jelent a
megváltás? Életmódod az evilági királyo-
kat, vagy Jézus királyt szolgálja?

November 28. — Advent 1. vasárnapja — Mt 24,37–44 — „Legyetek hát készen!”
Ma advent elsõ vasárnapja van, az új

egyházi év kezdete. A templomban lila
terítõ díszíti az oltárt, a pap ugyancsak li-
la színû miseruhát vesz fel a szertartások-
hoz. Ez a szín a megtisztuló felkészülést,
a magunkba nézést és egyben a kará-
csonyi felkészülési idõt fejezi ki. Az ad-
vent eljövetelt, Isten közénk érkezését, az
Úr eljövetelét jelenti. A négy adventi va-
sárnap folyamatos és céltudatos ráhango-
lódás Jézus születésnapjának megünnep-
lésére.

Minél nagyobbak a gyerekek, annál
jobban számon tartják, mikor és hányadik
születésnapjuk következik. Készül rá az
ünnepelt, és készül rá az egész család.
Amikor pedig elérkezik a várva várt ün-
nepnap, mindenki megköszönti az ünne-
peltet, odaadja addig titokban õrzött aján-
dékát, és különösen ügyelnek arra, hogy a
szülinapos boldogságát és örömét semmi
és senki ne vehesse el. Ahhoz, hogy egy
ünnep akár a családban, akár az egyház
közösségében szépre sikerüljön, a közös-
ség minden tagjának külsõleg és belsõleg
elõ kell készülnie. Furcsa lenne, ha egy
gyerek koszos ruhában, piszkos lábbal,
maszatos arccal és koszos kézzel köszön-

tené meg testvérét. Nem lenne méltó az
ünnephez, sem az ünnepelthez. A külsõ
megjelenés jelzi az ember belsõ világát
is. Aki külsõleg nem ad magára, az aligha
szép belsõ világában. Aki a látható dolga-
ira igényesen ügyel, az bizonyára belsõ,
nem látható világára is vigyáz.

Ennek az elõkészületnek a fontosságá-
ra hívja fel figyelmünket a mai evangéli-
um tanítása. Az Emberfia eljövetelének
komolyan vételére figyelmeztet. Élet-
módjával az emberiség – biológiai és lel-
ki értelemben egyaránt – mindent meg-
tesz azért, hogy mielõbb bekövetkezzen
ennek a földi élettérnek a tönkretétele és
elpusztítása. Akik ma élnek, azok várha-
tóan még saját halálukban fogják át-„él-
ni” az Emberfia eljövetelét.

Akár a fizikai-erkölcsi világpusztulás-
ban, akár személyes halálunkban, de az
Emberfiával való találkozást és szembe-
sülést nem kerülhetjük el. A lényeg itt
sem a mikor, hanem a hogyan. Felkészül-
ten vagy felkészületlenül érkezünk el a
találkozás pillanatához? Éber vagy alvó
életmódot folytatunk? Az evangélium
Noé vízözön elõtti napjaira utal, amikor
Noé figyelmeztetõ szava és a hatalmas

bárkaépítés külsõ jele sem gondolkodtat-
ta el az embereket. Felkészületlenül tört
rájuk az, amire pedig felkészülhettek vol-
na. A felkészületlenséget jelenti a mezõn
lévõ emberek és a malomban szorgosko-
dó asszonyok példája is, akik közül az
egyik felkészületlen, és otthagyják, a má-
sik felkészült, és fölveszik. Miként Noé is
fölvette bárkájába azokat, akik komolyan
vették az elõkészületet.

Két hét múlva kezdõdik az egyetemis-
ták és fõiskolások vizsgaidõszaka, ami-
kor tantárgyanként számot adnak felké-
szültségük szintjérõl. Õk a tanulásban
egy meghatározott vizsgaidõpontra össz-
pontosítanak. A keresztény ember a sze-
retet folyamatos vizsgái között él. Elsõ-
sorban családja, de baráti és munkatársi
körében is tanúságot kell tennie szereteté-
rõl.

Advent elsõ vasárnapja az éberség fon-
tosságára, és a szeretetben élt élet folya-
matosságára figyelmeztet. Ne engedjük,
hogy kialudjon belõlünk az adventi gyer-
tyákkal jelképezett karácsonyhoz elveze-
tõ fény.

Testvérem! Alvó vagy éber életmódot
élsz? Mit gondolsz, Téged felvennének a
mezõrõl vagy a malomból? Az adventben
hogyan készülsz karácsonyra?


