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Meditáció

Iharosberényi keresztút
Indulás a katolikus templomtól.
1. állomás: POSTA – Mt 24,1-14
HÍR – ÖRÖMHÍR
A fejedet olyan információkkal tömik, amelyek
másnap már nem is érdekesek, mert jön a következő
sztori, amellyel elszórakoztatnak az újságok, a rádió,
a televízió.
Háborús hírekkel, nemzetiségi összecsapásokkal
van tele minden. Beléd csöpögtetik a félelmet…
Jézus azt mondta: Ne rémüldözzetek! Ne féljetek!
Vigyázzatok, senki félre ne vezessen titeket!
Jézus az igazi hírt, az örömhírt mondta el nekünk:
Szeretned kell! Erre használd az életedet!
Testvérem, mit olvasol többet? Újságot vagy a
Szentírást?
2. állomás: RENDŐRSÉG – Mt 20,20-28
ERŐSZAK-REND – SZERETET-REND
A világ urai zsarnokoskodnak. Hatalmuk biztosítására erőszakapparátust hoznak létre. Azt hazudják,
hogy téged védenek, de igazából félnek. Féltik a helyüket, rangjukat, pozíciójukat. Megtalálják maguknak azokat az embereket, akik hű alattvalóik lesznek,
és engedelmesen teljesítik minden parancsukat.
Jézus ezt az engedelmeskedtető és engedelmeskedő rendszert akarja felszámolni: „Közöttetek ne parancsuralmi rendszer legyen, s ne is szolgáljátok azt!
Aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a többiek
szolgája!” Elveti az erőszak minden formáját, és
meghirdeti az ellenségszeretet parancsát: „Tedd viszsza hüvelyébe kardodat!” „Ne ölj!” „Szeresd ellenségeidet!”
Testvérem! Te az evilág hatalmi rendjét, vagy a
jézusi szeretetrendet szolgálod? Döntened kell, mert
két úrnak nem szolgálhatsz!
3. állomás: BOLT – Lk 12,22-33
BIRTOKLÁS – BOLDOGSÁG
Isten igazi Atya! Gondja van a világra. Gondoskodik a hollókról, és csinosan öltözteti a mezők liliomait.
És az ember? Az ember aggodalmaskodik, mert az
anyagi javak rabja, a fogyasztói társadalom szolgája.
Túlfogyasztásban élünk (magamat is beleértve), mert
nem igazán az Isten tanítása irányítja életünket. Versenyben állunk a szomszéddal, a faluval: „Nekem is
van legalább annyi, mint neki. Én sem vagyok kisebb
nála!”
Jézus pedig azt mondja: „Ne nyugtalankodjatok,
mert azt a hitetlenek teszik!” Nekünk az Isten országát és annak igazságát kell keresnünk, és az étel-ital
Isten ajándéka lesz. Ne gyűjts! Tolvaj vagy, ha magadnál tartasz olyat, amire nincs szükséged.
Testvérem! Birtokolni akarsz, vagy boldog életet
élni? Mert az anyagi birtoklás csak látszatboldogság.
Isten előtt anyagi javaid nélkül kell majd megjelenned! Milyen kincset viszel majd magaddal? Ne feledd
Jézus szavát: „Ahol a kincsed, ott a szíved is.”
4. állomás: EVANGÉLIKUS TEMPLOM –
Jn 4,7-26
EVANGÉLIKUS? – KATOLIKUS?
Testvérek, hol kell Istent imádni? A katolikus,
vagy az evangélikus templomban? Istennél nincs
többpártrendszer. Isten nem katolikus, és nem evan-

gélikus. Isten felekezetek fölötti. Az emberi butaságok és
szeretetlenségek, meg nem értések eredményezték a felekezetek közötti megosztottságot.
Tanuljuk meg Isten egyetemes imádatát! Lélekben és
igazságban! Vagyis tiszta szívvel figyeljünk Isten szavára,
a Szentírásra, és tegyük meg, amire indít.
Testvérem, ne feledd: Isten a szeretet sokféleségét akarja, és nem engedi magát kisajátítani. Aki ezt akarja, elveszíti Őt.
5. állomás: POLGÁRMESTERI HIVATAL – Jn 19,9-12
ISTENI HATALOM – SÁTÁNI HATALOM
„Minden hatalom Istentől van!” Minden hatalom Istentől van?
A szolgáló szeretet hatalma Istentől van, de a zsarnoki
uralom a Sátántól való.
Jézust is megkísértette a Sátán: „Ha leborulsz előttem,
neked adom a föld minden országát.”
Jézus nem a politikai hatalom útját járja. Ő rávezetni,
meggyőzni akar. Önkénteseket keres, akik új országról, a
szeretet országáról álmodnak.
Testvérem! Neked ki fölött van hatalmad? A Te hatalmad honnan való? Istentől, vagy a Sátántól?
6. állomás: KOCSMA – Mt 9,9-13
BETEG? – EGÉSZSÉGES?
Amikor a templomban kihirdettem ezt a keresztútjárást,
és felsoroltam az állomásokat, nem a rendőrségnél, hanem
a kocsmánál szisszentek fel sokan. Ezekhez az emberekhez idejönni? De mit mond Jézus az evangéliumban?
„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek!” Ez a kijelentés nekünk is szól. Ezekhez az emberekhez, akik itt süllyednek egyre mélyebbre, ezekhez is küldetésünk van.
Nézd meg, mi van belevésve a betonba! Látod, ez neked is szól: „Gyere be!” Ha te is bemész, és beszélsz Isten
egyetemes szeretetéről, akkor feléjük is elhangzik az
örömhír. Mert amint kialakul benned az a vélemény, hogy
ezek az emberek nem érdemlik meg Isten szeretetét, azonnal bálványimádást végzel, mert Isten szeretete egyetemes,
mindenkinek szól, még az alkoholistáknak is. Sokan vannak, akik az ő nyomorúságukon gazdagodnak meg, miközben családi tűzhelyek hunynak ki, emberi kapcsolatok
mennek tönkre.
Testvérem, talán ezen is érdemes elgondolkodni…
7. állomás: ISKOLA – Mt 11,25-30
TUDÁS VAGY BÖLCSESSÉG?
Azt írja a Biblia, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Mert minden olyan tudás, amelyet nem Isten elgondolása szerint használnak, nem épít, hanem pusztít. SzentGyörgyi Albert egy véletlen folytán rátalált a szegedi paprikában a C-vitamin forrására, amely számtalan beteg
gyógyulását segítette elő. De a nem Isten terve szerint
gondolkodó katonaság is örült a felfedezésnek, mert a
tengeralattjárók matrózai a tenger alatt élhettek és támadhattak a skorbut betegségének veszélye nélkül. Így lehet a
jót a rossz szolgálatába állítani, ha nincs istenfélelem.
Testvéreim! Tanulni kell, mert a tudás könnyebbé teszi
az életünket. De mindig figyelnünk kell arra, hogy tudásunkat milyen cél szolgálatába állítjuk.
Visszaérkezés a katolikus templomba.
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Lipien Mihály

