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MANDALA

„A mandala: formálódás, átalakulás, az örök értelem örök hordozója. Ez pedig
a Mély-én, a személyiség teljessége, amely, ha minden jól megy, harmonikus, ám-
de nem tûr el semmiféle önáltatást. A mandala a centrum. Ez a kifejezõdése min-
den útnak. Út a középponthoz, az egyénné váláshoz.

Az ember szempontjából így hangzik a döntõ kérdés: vállalod-e a végtelent
vagy sem? Ez életének kritériuma. Csak akkor nem vesztegetem érdeklõdésemet
semmiségekre és csekély jelentõségû dolgokra, hogyha tudom, hogy a lényeg a ha-
tártalan. Ha ezt nem tudom, akkor ilyen vagy olyan tudatosság kedvéért, amelyet
személyes javamnak tekintek, ragaszkodom hozzá, hogy a világban számítsak va-
lakinek. Mondjuk a tehetségem vagy a szépségem miatt. 

Minél erõsebben ragaszkodik az ember vélt tulajdonságaihoz, és minél kevésbé
érzi meg a lényeget, annál kevésbé elégíti ki az élete. Korlátozva érzi magát, mi-
vel korlátozottak szándékai, ez pedig irigységet és féltékenységet szül. Megváltoz-
nak a vágyak és a beállítódás is, ha megértjük és érezzük, hogy már ebben az élet-
ben hozzákapcsolódtunk a határtalanhoz. Végsõ soron csak a lényeg révén számít
valakinek az ember, és ha nincs a birtokában, akkor elrontotta az életét. A másik
emberrel való kapcsolatában is az a döntõ, vajon kifejezõdik-e benne a határtalan
vagy sem.”

(Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok)
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Elõszó

Svédországban rengeteg a liget. Helységnevekben, családnevekben elõ- vagy utó-
tagként gyakran találkozunk a lund kifejezéssel. Az ország második nagy egyete-
mi városa a dél-svédországi Lund. Az itt megjelenõ magyar lap, a Magyar Liget is
innen kapta a nevét.  A családi lap Lélekgondozó címû rovatában, még római tar-
tózkodása idejétõl kezdve, amikor doktori dolgozatához végzett tanulmányokat a
Vatikán közeli Collegium Germanicum et Hungaricum lakójaként, és késõbb is
évekig rendszeresen küldte - és küldi jelenleg is a magyar fõvárosból - tömör bib-
liamagyarázatait Szakács Ferenc Sándor. Írásainak kötetbe szerkesztését doktori
értekezésének sikeres megvédése és közlése La migrazione degli ungheresi dalla
Transilvania in Romania verso l’Ungheria. Scenari possibili (Az erdélyi magyarok
migrációja Romániából Magyarországra. Lehetséges szcenáriók), valamint az idei
Biblia éve teszik különösen idõszerûvé. Merthogy szerzõnk olyan mindenkor idõ-
szerû erkölcsi kérdéseket feszeget, mind kötetbe foglalt  írásaiban, mind a szocio-
lógiai felmérések alapján összeállított doktori dolgozatában, mint a szeretet, a lé-
lek, az idõ, a hatalom, a meghasonlás, a társadalmi értékek, a kapzsiság… Vala-
mennyi mindennapi életünk minõségét fémjelzõ kategória, amelyeket  jó, ha na-
ponta ütköztetünk a régmúlt idõk bölcsességeivel, a Bibliában foglalt tudással,
hogy az egyre sodróbbá váló élet fogas kérdéseit a magunk és a közjó javára folya-
matosan megválaszolhassuk.

A különbözõ idõszakokban és más-más okokból az északi országokba települt
magyarok hiányos lelki gondozásának pótlására hoztuk létre és jelentetjük meg ma
is Szakács Ferenc Sándor rovatát. Az, hogy az idén indult Ághegy Könyvek soro-
zatában egybegyûjtve írásait ajánlhatom nemcsak a skandináviai magyaroknak,
hanem az otthoniak figyelmébe is, örömmel tölt el, hiszen a bibliamagyarázatok,
akármennyire is számlálhatatlanok, mindig meglepõ új tanulságokkal szolgálnak.

Eszembe jut például, Kiss János Botond ornitológus barátom néhai református
lelkész édesapjának a teljes bibliára kiterjedõ, több ezer oldalas bibliamagyaráza-
ta, amelyet négy évtizedes munkával, a jobbítás igényével, a híres cseresznyeter-
melõ marosdécsei hívek lelkébe nem hiába csöpögtetett az istentiszteletek alkal-
mával. Óriási mûvével, ha kiadatlan maradt is, faluközössége lelki életében máig
hatóan hagyott felbecsülhetetlen értékû nyomokat. 

A pályája elején álló fiatal Szakács Ferenc Sándor teológiai tanulmányai végez-
tével - a mostanában állandósuló ökumenizmus gyakorlatával és az anyaországban
dúló politikai csatározások erkölcspróbáló világában forgolódva - önvizsgálatra
bíztat. 

Az írásainak kiinduló pontjául választott bibliaidézetek, minket - akiket a nyu-
gati régióba tartozónak mond a politika - arra ösztönöz, hogy a saját gondjaink
megoldásához szükséges bölcsességek forrását keresve egyre mélyebbre ássunk.
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Érintettek vagyunk többek között az idegenek befogadásáról, a bevándorlók
magatartásáról, a megfelelõ viselkedésrõl szóló tudni valók alaposabb ismereté-
ben. Szent István intelmeit keressük és megtaláljuk például a svéd törvényekben és
szokásokban ahhoz, hogy elégedett polgáraivá váljunk ennek a vendégszeretõ or-
szágnak.

„Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,
úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak
magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a
pöffeszkedéstõl elrettenti. Mert az egynyelvû és egyszokású ország gyenge és
esendõ. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakara-
túan gyámolítsad, és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak,
mintsem másutt lakjanak.” Így az Imre hercegnek ajánlott intelmek.  

Mózes Könyveiben (2Móz. 22,21; 2Móz. 23,9; 3Móz.19,33-34; 5Móz.10,19)
pedig ekként szól a tanács: „A jövevényeken ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd
azokat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén” És: „Olyan legyen néktek a
jövevény, ki nálatok tartózkodik, mintha közületek való bennszülött volna, és sze-
resd azt, mint tenmagadat…”

Ezeket a tanácsokat mai cselekedeteink nyelvére fordítva alakíthatunk ki em-
berséges életet bárhol a földön, ahol a közerkölcs szabályai fontosak, ahol a lélek
nemcsak van, hanem gondozzák is. Hiszem, hogy erre szükség van és lesz, egy
családi lap pedig e nélkül nem lehet teljes.

Szakács Ferenc Sándor kötetbe szedett írásait éppen ezért üdvözöljük a közszol-
gálat sokféle teendõire figyelõ nemes tettek sorában. És ezért ajánlhatom teljes bi-
zonyossággal az olvasó figyelmébe, mert a könyv szerzõje Carl Gustav Jung aláb-
bi idézetére támaszkodva, szilárd meggyõzõdéssel vallja:

„Az ember szempontjából így hangzik a döntõ kérdés: vállalod-e a végtelent
vagy sem? Ez életének kritériuma. Csak akkor nem vesztegetem érdeklõdésemet
semmiségekre, és csekély jelentõségû dolgokra, hogyha tudom, hogy a határta-
lan a lényeg. Ha ezt nem tudom, akkor ilyen vagy olyan tudatosság kedvéért,
amelyet személyes javamnak tekintek, ragaszkodom hozzá, hogy a világban szá-
mítsak valakinek. Tehát mondjuk a tehetségem vagy a szépségem miatt. Minél
erõsebben ragaszkodik vélt tulajdonságaihoz az ember, és minél kevésbé érzi
meg a lényeget, annál kevésbé elégíti ki az élete. Korlátozva érzi magát, mivel
korlátozottak szándékai, ez pedig irigységet és féltékenységet szül. Megváltoz-
nak a vágyak és a beállítódás is, ha megértjük és érezzük, hogy már ebben az
életben hozzákapcsolódtunk a határtalanhoz. Végsõ soron csak a lényeg révén
számít valakinek az ember, és ha nincs a birtokában, akkor elrontotta életét. A
másik emberrel való kapcsolatában is az a döntõ, vajon kifejezõdik-e benne a ha-
tártalan vagy sem?”
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A határtalan pedig mindenekelõtt maga az élet, amely egyszeri ajándékként
mindnyájunknak megadatott. Egymást segítve boldogságkeresõ utunkon, szeretet-
tudatunkat kiteljesítve juthatunk el emberi létünk vállalt céljaihoz.

Tar Károly
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Új évezred küszöbén

“Akik lemondanak a szabadságukról egy pillanatnyi, tovaillanó biztonság érde-
kében, azok nem érdemlik meg sem a szabadságot, sem a biztonságot.” (Benjamin
Franklin)

A minap Róma egyik központi terén, a Piazza Venezia-n sétáltam. A téren sok
minden látható, többek között egy állandó, hatalmas emberáradat. A tér két olda-
lán lenyûgözõ paloták, szemben a Haza Oltárának hatalmas márvány emlékmûve.
Nincs távol a Császárok Fóruma sem, az ókori Róma politikai központja. Összefo-
nódik a múlt és a jelen hatalmi csillogása. Mussolini itt mondotta: „öt percet adok
Istennek, hogy láthatóvá tegye magát”. Azóta több mint “öt perc” telt el, Mussoli-
ni megbukott, akárcsak német szövetségese. Mindez szép és lenyûgözõ, de vala-
hogy most mégis a téren található hatalmas digitális képernyõ hívja fel magára a
figyelmemet. Tavaly ilyenkor még digitális számok peregtek rajta visszafelé és a
tömeghisztéria által felcsigázott, mágikus 2000-es szilveszter közeledtére hívta fel
az alatta elhömpölygõ tömegek figyelmét. Most semmilyen számpergést sem ész-
leleltem rajta. Megdöbbentem. Ez azt jelenti tehát, hogy az emberek a következõ
szilvesztert nem is várjak olyan nagy lelkesedéssel, mint az elõbbit. Lelkem mé-
lyébõl egy gyerekkorból megmaradt versfoszlány sejlett fel: „Ki állította meg az
órát? Nehéz idõk jönnek...” Az óra pedig állt. Ez a hatalmas digitális képernyõ a
régi Római Birodalom omladozó árnyékának a közelében nem pergeti a másodper-
cek múlását jelzõ számot. Az integrált áramkörök pihennek. Kevés ember várja tu-
datosan a közelgõ szilvesztert, a búcsú pillanatát a leköszönõ évezredtõl... Az em-
berek nagy többsége a múlt szilveszterre várta ezt a csodát, de akkor még – min-
den demagóg szöveg és reklám ellenére – nem következett be. Most pedig mate-
matikai pontossággal bekövetkezik (hisz „nulladik” év - Dionysius Exiguus VI.
században megalkotott idõszámítása szerint - nem létezett), de senki sem várja...

„Ki állította meg az órát? Nehéz idõk jönnek...” Az idézet tovább cseng a fülem-
ben. Hirtelen az elmúlt évezredre gondolok. Számtalan évszám, esemény jut
eszembe. Beleszédülök. Ennél nehezebb idõk jöhetnek-e még?! Egy keresztény
Európa fiaként lapozom az elmúlt ezer év történelmét: háborúk, hatalmi harcok,
korrupció, hódítások, újra háborúk, városok megsemmisítése, forradalmak, rend-
szerváltások, újabb forradalmak és rendszerváltások, totalitárius hatalmak születé-
se, ideológiák összecsapása, tömegmészárlások sora, izmusok és ellen-izmusok
keletkezése, „tiszta tanok” narcisztikus uralkodása, a Kék Bolygó sikeresen végre-
hajtott ökológiai katasztrófája és újfent háborúk... Európa történelme... Az új évez-
red elõjátéka.

A múltat fürkészve nagyon ködös jövõkép rajzolódik ki elõttem. Pedig a múlt-
ból épült a jelen. A jövõ pedig nem más, mint a jelen választása. A múlt halott, a
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jelen tovaillan, a jövõ a tovaillanó jelenben épül. Az ember csak egy dimenzión tud
változtatni és ez a jövõ; ezt csak egyetlen pontban tudja megtenni – a jelenben. Az
emberiség jelenlegi választása nem ad okot a nyugalomra. 

A héber világ 2000. szeptember 30-ától 5761-et ír. A mohamedánok 2000. már-
cius 17-étõl idõszámításuk 1421. évébe lépnek. Dionysius Exiguus idõszámítása a
keresztény világ idõfelfogását tükrözi, amely egy új évezred kapuján kopogtat. Bi-
zonyítványa az elmúlt ezer évrõl nem a legfényesebb. Egy évezred, melynek kez-
detén  Európa minden nemzete keresztény volt: egység hitben, államrendben, jog-
ban,  s a latinban mint  „nemzetek feletti” nyelvben. Olyan uralkodók, felelõs ve-
zetõk ideje,  akik igaz keresztényként népükért éltek, és félre tudták tenni önös ér-
dekeiket. De ahogy távolodtunk a múlt ezredfordulótól, úgy gyengül ez az egység,
növekszik a magukat még mindig kereszténynek tituláló nemzetek közötti gyûlö-
let. Ágyúdörgés nyomja el a szentek békére intõ szavát. Háborúk. Hatalmukhoz
görcsösen ragaszkodó zsarnokok. Forradalmak követik egymást, öröknek hitt
rendszerek és birodalmak tûnnek el a történelem színpadáról.  

Isten részérõl az idõ nagy ajándék, de hatalmas feladat is. A tettek megmérettet-
nek. Az évezred utolsó évszázada nyílt lapokkal hirdeti az elõtte levõ évszázadok
mérgezõ gyümölcseit: intolerancia, a hatalom démonikus hajszolása, törekvés a
pluralizmus megszüntetésére, a tömegmanipulációk remekmûvei, precíz besúgó-
rendszerek kiépítése, a félelem intézményesítése, az egyéniség megtagadása, de-
magóg államférfiak özöne, identitástudatát elvesztõ tömegek õrült gyûlölete, né-
pek kiirtására irányuló törekvések, világháború... Ennél a szónál megakadok. A ká-
osz tetõpontja volt ez, a keresztény világ szégyene és csõdje, Isten másodszori ke-
resztre feszítése...

Lassan tovább fûzöm a gondolataim: Hirosima, Vietnám, Európa kettészakítása
-  egyfelõl amerikanizmus, másfelõl kommunizmus. Ez utóbbit, sajnos, a bõrünkön
éreztük. Csak remélni tudjuk, hogy mindez egy tragikus múlt és semmiképpen nem
a jövõ. Gyerekkorom képei peregnek szemem elõtt: a tirannus istenné kiáltja ki
magát. Negyven éven keresztül az egyén legfontosabb „feladata” volt: ne gondol-
kodjon. Az ész bajjal járhat. Beépülni a kenetteljes képmutatásba: az egyéniség ha-
lála, az értelem haláltusája. A testvériség maszkja alatt a korrupció virágkorát éli.
Agymosás minden szinten: meggyilkolják a kreativitást, elfojtanak mindent, ami a
xenofóbiától csepegõ ideológiájuk ellen van. Dicsõséges ötéves tervek, boldog
aranykor, sorban állás az utolsó szelet kenyérért, zsarnokok dicsõítése és
lehallgatókészülékek beszerelése. Aztán a „felszabadulás” és a 10 éves agónia.
Mert csakis agóniának lehet nevezni az elmúlt tíz évet. Egy lépés elõre, kettõ hát-
ra. Ezt az „érdekszövetségünk” korrupt politikusainak is köszönhetjük. De nem
vesszük észre. Ezekiel 34, 1-10: „Emberfia, jövendölj Izrael pásztorairól, jövendölj
és mondd meg nekik: Ti pásztorok, ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj Izrael pásztora-
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inak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak nem a nyájat kell-e legeltetniük? A
tejet felhasználtátok eledelül, a gyapjút ruházatul, a kövér állatokat levágtátok, de
a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem gyámolítottátok, a beteget nem gyógyí-
tottátok, a sérültet nem kötöztétek be. Nem mentetek utána az eltévelyedettnek,
nem kerestétek meg az elveszettet. Durván és kegyetlenül hatalmaskodtatok fölöt-
tük... Ezt mondta az Úr, az Isten: A pásztorok ellen fordulok, és kiveszem kezük-
bõl nyájamat és véget vetek pásztorságuknak. A pásztorok nem legeltetik többé
magukat, kiragadom torkukból juhaimat, és nem falhatják fel õket többé.” 

Sajnos könnyebb nem gondolkodni és „hinni”, mint gondolkodni, mérlegelni
és érvelni. Ezt annyira megtanultuk az eltelt ötven év alatt, hogy már el sem akar-
juk felejteni. „A jelen választása dönti el a jövõt” – tanítják jezsuita nevelõim.
Ha az utolsó választásra gondolok, borúlátó vagyok. Már Arisztotelész kijelen-
tette, hogy az ember „zoon politikon”, azaz politikai dimenzióval és hivatással
rendelkezõ élõlény. Nincs apolitikus ember. A nem-választás is egyfajta válasz-
tás. A semmi választása ez, az emberi hivatás megtagadása. Egészséges állam-
rendszer nem az égbõl pottyan; a demokrácia nem isteni kegyelem, hanem egy
fáradságosan felépíthetõ politikai konfiguráció. A korrupciót és a totalitarizmust
mások adják és mások kötelezik, a demokrácia egyéni felelõsség és feladat. A te
feladatod az, hogy ne hagyd magad mások demagóg szövegétõl befolyásoltatni.
Éberség ez, amelyhez fel kell nõni, amely kihívását el kell vállalni – nem pedig
alvajárás.

Lineáris idõfelfogásunkkal sikeresen megbontottuk a természet ciklikusságát. A
Kék Bolygó ökológiai katasztrófához közeledik, vagy már benne is van. Földünk
nem az emberi becsvágy kielégítésére teremtetett. „A hiúság rettenetes erõ, mely
bennünk él és ellenünk tör” – írja Viktor Hugo A nevetõ emberben. Az ember éle-
te „felgyorsult”: a régi 17 km-es óránkénti sebesség után ma 170-km-es óránkénti
átlagsebességgel száguldozik. A kontroll már rég kicsúszott a kezünkbõl. A 2000
évvel ezelõtti 250 milliós lakosság 1750-ben elérte a 750 milliót, 1830-ban az egy-
milliárdot, 1930-ban a kétmilliárdot, 1960-ban a hárommilliárdot, 1975-ben a
négymilliárdot és most 2000-ben, a második évezred utolsó évében megközelítjük
a hatmilliárdot. Ennek az óriási tömegnek fele két országban, Indiában és Kínában
él. Ezt mi, magyarok, 14-15 milliós nemzetünkkel (melynek egyharmada a határo-
kon kívül él) alig tudjuk felfogni. A föld lakossága nõ, a magyarság összlétszáma
rohamosan csökken. A nemzethalált ma nem külsõ, hanem belsõ tényezõk okoz-
zák. Nem irtanak sem a tatárok, sem a törökök, mégis pusztulunk. Sõt, elõfordul-
hat, hogy még Vörösmarty víziója sem igazolódik be: „S a sírt, hol nemzet sûlyed
el, / Népek veszik körül, / S az ember millióinak / Szemében gyászköny ül.” Bi-
zony könnyen elõfordulhat, hogy nem veszik majd körül könnyes szemû emberek
a hatalmas sírt. Õk ugyanis más értékekre irányítják a tekintetüket, a fogyasztói
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társadalom „démonainak” szolgálnak, és kisebb dolguk is nagyobb annál, semhogy
más nemzetek eltûnésén szomorkodjanak.

A harmadik évezredbe belépni készülõ kereszténység kiégett. Szinte mindenfé-
le tekintetben. Pszichikus infláció. Vallásossága egyfelõl bevásárlóközponttá ala-
kult, másfelõl maszkká az emberi túlkapások takargatására. Egy szóban összefog-
lalva: elfáradt. Jézus belelátott gondolataikba és így szólt hozzájuk: „Minden ön-
magával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott
város vagy ház elpusztul”, írja Máté 12, 25. A túlkapások és az egoizmus okozta
csalódások örvényében vergõdõ ember védekezik a további csalódások ellen, meg-
szakítván emberi kapcsolatait. A védekezés céljává lesz, sérült lelke pedig kiszol-
gáltatottá válik minden xenofób szóáradatnak.

Miközben a keresztény agonizál, a farizeus elõre tör - legyõzhetetlen ellenség.
Újra virágkorát éli. Pilinszky szerint a farizeus elszigetelt ember. Hiányzik belõle
a nyitottság és képtelen az elõítélet-mentes barátságra. Áldozatnak véli az emberi
kapcsolatokat. Zsarnok, aki tehernek tünteti fel azt, hogy másokat elnyom és köz-
ben pimaszul tekintély-tiszteletrõl beszél. Barátok helyett szövetségesei vannak.
Menedzseli kapcsolatait. A szeretet és a barátság szerepét a rend pótolja. Nem is-
meri a bûntudatot. Igazi lételeme mások megítélése és bírálata, s legsúlyosabb vét-
keit is erényként feltüntetve követi el. Ellentétben a paráznákkal és a latrokkal, õ
megoldhatatlan eset. Nem tud szembenézni képmutatásával, zsarnoki, ítélkezõ és
indiszkrét világával.

Ezek a gondolatok jutottak eszembe a digitális képernyõt nézve. Tavaly még se-
besen pörögtek visszafelé a számok, 2000 szilveszterének közeledtét jelezve. „Ki
állította meg az órát? Nehéz idõk jönnek...” A Szentírással továbbfûzvén a gondo-
latot: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
(Lk 18,8).
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Bevezetõ helyett
(Smink és egyebek)

Liberté, egalité, fraternité?

Az általunk ismert történelem inkább történetírás. A történetírás pedig a gyõzte-
sek történelme. Elég, ha a középiskolás „történelem”-tankönyveinkre gondolunk.

A francia forradalom, mely a Nyugat önazonosságának egyik alapvetõ tartóosz-
lopa, az egyik, ha nem a legfõbb eleme a körülöttünk lejátszódó ideológiai agymo-
sásnak. A szabadságot és egyenlõséget - néha a testvériséget – keleti és nyugati ha-
talmak, politikai pártok és politikusok (ritka kivételekkel) több száz éve hirdetik.
Hogy mindez butaság, azt leginkább a kettõs állampolgárságról szóló 2004.
december 5-i népszavazás példázza a legjobban.

A „francia forradalom” három szava mögött ott van a lényeg, a nyugati világ al-
fája és omegája: a pénz. A profit maximalizálása. A hatalomra került új erõk kivé-
tel nélkül ideológiát gyártanak. Meghamisítják a történteket, kiirtják azokat, akik
még ellenük szólhatnak, átírják a történéseket, blokkolják a hiteles információkat
és beindítják saját propagandagépezetüket. A francia forradalom idején a régi rend
legyõzõi – szörnyû brutalitásuk, szervezett vérfürdõik elkendõzésére – kijelentet-
ték, hogy a szabadságnak ára van. Ezért a terrorra épülõ elsõ nagy hatalomátvétel
élõ példája a francia forradalom.

A hatalom új birtokosai felállítják a jól bevált sémát: a jó és a rossz bipoláris vi-
lágszemléletét. Jónak, nyilván, csakis az új hatalmat tekintik. Nehezen bár, sok ál-
dozat árán, de gyõzött az „igazság”. Mint új politikai kategóriát, létrehozzák a „né-
pet”, amelynek „akarata” és „igazságérzete” van. A nép pedig - buta nyáj módjára
- elhiszi a propagandisztikus szövegeket, szavakat.

A történelem ebbõl a szempontból ismétli önmagát. A kommunista diktatúrák is
a szabadságért, egyenlõségért és testvériségért küzdöttek, közben milliókat küld-
tek a halálba. A jelenlegi amerikai vezetés, világhatalmi törekvéseiben, szintén a jó
és a rossz tengelye mentén sorakoztatja fel az országokat. A legjobb természetesen
õ maga. Jobbacskák a szövetségesei. Azok az országok pedig, amelyek kritizálják
külpolitikáját, a szabadság és a humánus értékek ellenzõi. Végül a legeslegrosz-
szabb az „ellenség”, akit valójában a pénzéért, geopolitikai helyzete okán és fosz-
szilis energiatartalékaiért támadtak meg.

Az átörökölt propagandára épülõ államrendek tökéletesítik a sémát. A nép aka-
rata eldönti, hogy ki legyen a hatalom birtokosa. A kirakatban minden szép, fejlõ-
dõképes és produktív. Ha az ember néha netán kételkedne benne, megpróbálják el-
oszlatni kétségeit a csillogó reklámok hadával, illetve mediatizált „szakértõk” és
politikusok bölcs meglátásaival. Az illúziót mindenki igyekszik komolyan venni:
az új politikai intézmények megoldják a problémákat, törvényhozásukkal az embe-
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rek jólétét fogják elõsegíteni, mindenkirõl gondoskodnak. Az illúziót tovább táp-
lálja a sajtó véleményformáló hatalma, amely – nem véletlenül – épp a francia for-
radalom idején fejlõdött professzionális szintre. A hamis tematizáció eltereli az
„öntudatos” nép figyelmét a lényegrõl. A butítás legújabb fegyvereivel
(showmûsorok, szappanoperák, kibeszélõ mûsorok, bulvárlapok, kereskedelmi rá-
diók) pedig az emberek közélet iránti közönyét táplálják. A negatív hírözönnel, a
brutalitás közlésével, az agytompító szórakoztató mûsorokkal végül is olyan töme-
get termelnek ki, amely képtelen az önszervezõdésre, hangjának hallatására, poli-
tikai hovatartozásának meghatározására. Elég egy óriásplakát, és a modern ember
kimozdul addigi állásfoglalásából.

A háttérben közben zajlik a lényeg: a profit növelése, és ennek következtében a
szegénység növekedése. A világnak egy kis része arra használja a világ nagyobbik
részét, hogy – a modernizáció jelszava alatt – módszeresen kizsákmányolja, tönk-
re tegye és szemétdombnak használja életterét.

A csodálatos, szépen hangzó szlogenek mögött ott húzódik a számokkal mérhe-
tõ realitás.

Soha nem volt ekkora különbség a szegények és a gazdagok között az emberi-
ség történelmében, mint ma. A hatalmas gazdasági különbségek, a szegény orszá-
gok folyamatos kizsákmányolása, a táplálék és az ivóvíz hiánya, az egyre nagyobb
méreteket öltõ munkanélküliség rohamosan növeli a társadalmak perifériájára szo-
rult emberek számát. Míg 2000-ben a migrációra kényszerült személyek számát
175 millióra becsülték, addig – a World Migration Report 2003-as elõrejelzése sze-
rint – századunk közepére ez a szám eléri a 230 milliót. Emberek tömegei tapasz-
talják saját bõrükön az éhezést, a kilátástalan szegénységet és a járványok okozta
humanitárius katasztrófákat. Miközben a világ lakossága 2050-re eléri a 9 milliár-
dot (1950-ben 2,5 milliárd volt Földünk összlakossága), addig a gazdag országok-
nak egyre inkább a népességcsökkenés problémájával kell szembenézniük. Drasz-
tikusan változnak a kontinensek népesedési arányai. Míg Európa lakossága 1950-
ben a Föld népességének 16%-át tette ki, addig 2000-ben ez az arány 5,4%-ra
csökkent, és 2050-ben alig fogja elérni a 4%-ot.

Míg a hatalom legfõbb birtokosai idejüket és pénzüket tömegpusztító fegyverek
kikísérletezésére, megalkotására, majd megsemmisítésére fordítják, addig a töme-
geket pusztító betegségekre csak kevesen figyelnek. Az AIDS vírus eddig 42 mil-
lió embert fertõzött meg és 22 millió embernek okozta halálát, emiatt 13 millió
gyerek maradt árván. Az AIDS vírus pusztítása következtében elhalálozott embe-
rek összlétszáma nagyjában-egészében megegyezik Románia lakosságával. Afri-
kában jelenleg 25 millió AIDS fertõzött él, ez a lakosság 3%-át jelenti.

A római Caritas 2004-es kimutatása szerint (Immigrazione, Dossier Statistico
2004, XIV. Rapporto) a világ gazdagságának 60%-át a világ lakosságának negye-
de birtokolja (Amerika és Európa). Földünk lakosságának 5%-a (USA és Kanada)
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a világ gazdagságának negyedét tudja magáénak. A fejlett országok lakosságának
14%-a pedig a termelt javak 54%-ának a birtokosa. Ez számokban azt jelenti, hogy
900 ezer ember 28 ezer milliárd dollár birtokosa. Míg a fejlõdõ országokban a sze-
mélyenkénti évi kereset 4.382 dollár, addig a gazdag fejlett országokban az átlag
évi kereset eléri az évi 31.643 dollárt. A személyenkénti évi átlagjövedelem szerint
elsõ helyen Óceánia áll (22 ezer dollár évente), ezt követi Amerika és Európa (18,3
és 17,6 ezer dollár évente). A sorban leghátul Ázsia és Afrika kullog (5,1, illetve
2,3 ezer dollár évente). Míg Észak-Amerika személyenkénti évi átlagjövedelme
36.239 dollár, addig Kelet-Afrikában ez a szám alig éri el a 983 dollárt. A Föld 14
legszegényebb országa (évi személyenkénti 1.000 dollár átlagjövedelem alatt): Bu-
rundi, Kongó Demokratikus Köztársaság, Eritrea, Etiópia, Guinea, Madagaszkár,
Malawi, Mali, Nigéria, Elefántcsontpart, Tanzánia, Zambia és Yemen (egyedüli
nem afrikai ország). Ha a napi 2 dolláros bejövetelt tekintjük a szegénység határá-
nak, akkor Földünkön 2,8 milliárd ember él a szegénység szintje alatt.

A World Wealth Report 2004 szerint világviszonylatban 7,7 millió olyan em-
ber él (Földünk népességének egy ezreléke), aki fejenként több mint 1 millió dol-
lár birtokosa. Közülük 70.000 ember személyi vagyona meghaladja a 30 millió
dollárt. Az elmúlt évben félmillió személy lépett be a milliomosok csoportjába,
amely így 7,5%-kal növekedett. A 7,7 millió kiváltságos átlagosan évi 7,7%-os
vagyonnövekedést könyvelhet el, és a világ gazdaságának több mint a felét birto-
kolja.

Annak ellenére, hogy planétánk mindenki számára elégséges élelmet biztosít
(UNDP, World Development Indicators 2004), Földünkön mégis 840 millió olyan
ember él, akik nem jutnak hozzá a napi minimális kalóriamennyiséghez (1900 ka-
lória/nap). Az alultáplált gyerekek száma eléri a 153 milliót. Az alultápláltság pe-
dig számos betegséget és korai halandóságot von maga után.

A World Watch Institute 2004-es jelentésében furcsa és vészjósló jelenségre hív-
ta fel a világ figyelmét. A magánszolgáltatásokra és -fogyasztásra elköltött összeg
60%-át Európában és Amerikában adják ki az emberek, Ázsiára és Afrikára alig jut
3,2%, míg a maradék 37%-ot azok a „globális fogyasztók” költik el, akik a fejlõ-
dõ országokban egyre inkább a nyugati modellt akarják utánozni.

A gazdagság és a hisztérikus fogyasztás nem mindig a jólét velejárói. Ugyaneb-
bõl a tanulmányból kiderül, hogy a gazdagság és a fogyasztás gyakran elhízást,
eladósodást, stresszt és ökológiai problémákat idéznek elõ. A féktelen költekezés
nem a boldogság alapja. Azt is ki kell jelenteni, hogy Földünk nem rendelkezik
elégséges forrással ahhoz, hogy mindenki számára biztosítsa a nyugati konzumkul-
túrát.

Ha egy táblázatban összehasonlítjuk a luxuscikkekre kiadott pénzösszeget a leg-
fontosabb szociális kiadásokra szükséges pénzalapok nagyságával, megdöbbentõ
képet kapunk.
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Világ: luxuscikkekre kiadott összegek és a legalapvetõbb szükségletek fedezé-
sére szükséges pénzalapok, évente (az értékek dollárban értendõk)

Luxus kiadások Alapvetõ szükségletek fedezése
Smink 18 mrd Terhes nõk egészségi ellátása 12 mrd
Háziállatok etetése 17 mrd Az éhezés és az alultápláltság 

kiküszöbölése 19 mrd
Illatszerek 15 mrd Analfabétizmus kiküszöbölése 5 mrd
Luxus hajóutazások 14 mrd Ivóvíz biztosítása 10 mrd
Fagylalt (csak Európában) 11 mrd Kisgyerekek beoltása 1,3 mrd
ÖSSZESEN 75 mrd ÖSSZESEN 47,3 mrd

Forrás: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati
World Watch Institute 2004

Az adatok magukért beszélnek. Az alapvetõ szükségletek megteremtése keve-
sebbe kerülne, mint a luxuscikkekre kiadott hatalmas pénzösszegek.

2000 szeptemberében a Nemzetközi Közösség által aláírt dokumentum 2015-ig
a szegénység radikális visszaszorítását tûzte ki célul. Az abszolút szegénységben
élõk számát 50%-kal kell visszaszorítani, és segíteni kell elsõsorban a szegény or-
szágok fejlõdési törekvéseit. A rendelkezésünkre álló adatok nem azt mutatják,
hogy a nemzetközi közösség komolyan venné ratifikált elhatározását. A jelenlegi
nyugati fejlõdés világviszonylatban nem tartható fenn. A nyugati fejlõdést világér-
tékként propagáló politikák ellenére az agresszív modernizálódás a következõ év-
tizedekben komoly történelmi kataklizmákat okozhat.

A liberté, egalité, fraternité jól hangzik. De nem mûködik.
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„Nézz meg mindent, s ami jó, tartsd meg.”

Isten a történelemben

Inkarnáció

„Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája. Ábrahám
nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit.
Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom
nemzette Aramot… Izáj nemzette Dávid királyt. Dávidnak született Salamon, Urija
feleségétõl… Eliud nemzette Eleazárt, Eleazár nemzette Mattant, Mattan nemzette
Jákobot. Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jé-
zust szülte. Így a nemzedékek száma: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék,
Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig tizennégy nemzedék, és a Babilonba való
elhurcolástól Krisztusig tizennégy nemzedék.” (Mt 1, 1-17)

Máté evangéliuma az Emberfia családfájának leírásával kezdõdik. Szemünk
elõtt megelevenedik a 42 nemzedék: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék;
Dávidtól a Babilonba való áttelepítésig tizennégy nemzedék; és a Babilonba való
áttelepítéstõl Krisztusig tizennégy nemzedék. Feltehetjük a kérdést, miért fontos az
egymás után felsorakoztatott nevek ismertetése?

Az Emberfia a történelem része, tehát szüksége van elõdökre. Az ember elõde-
in keresztül ágyazódik be a történelembe, és válik saját kora értelmes (néha értel-
metlen) szereplõjévé. Miért fontos a történelembe való beágyazódás?

Az ember társaslény. Gyökerek nélkül magányosnak érzi magát: identitása meg-
kérdõjelezõdik és krízisbe kerül. Máté evangélista Krisztus nemzetségtábláján ke-
resztül a megtestesült Isten identitását bizonyítja. Az Emberfia inkarnálódik az em-
beri idõbe, az emberi történelembe. Az ember megváltására sietõ Istenfiú beleépül
az egymás után következõ generációk sorába. Az Emberfia inkarnációja Isten hû-
ségét bizonyítja: Isten hûséges az emberhez, hiszen a megváltás az immanens vi-
lágban játszódik le. Az Ó- és Újszövetség Krisztus személyében összefonódik, és
egy Isten-ember szövetséget képez.

„Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia.“ (Mt
1,1)

A számos név és generáció szimbolikus töltetet hordoz magában. Az ember
eleven kapcsokkal kötõdik saját történelméhez és szervesen beágyazódik
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mindabba, ami elõtte volt és utána lesz. Ezért a jelenhez való hûség a múltba
épül be, és a jövõbe mutat. A múlt megteremti az ember identitástudatát. Nem
érzi magát elveszve a jelen értékek nélküli „valóságában”. Az erõs identitástu-
dattal rendelkezõ egyének, a múltat ismerve, könnyebben alkotnak a jelenben
a jövõ számára. A média valótlanságában élõ tömegeknek ez egyre lehetetle-
nebb feladat.

Krisztusban összefonódik múlt, jelen és jövõ. A múlt ismerete nélkül nincs az
embernek lehetõsége arra, hogy reálisan értékelje és értelmezze jelenét. Csakis a
múlt és a jelen ismeretének birtokában van módunk arra, hogy tevékenységünkkel
hatni tudjunk a jövõ történéseire. 

„Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia.“ (Mt
1,1)

Az ember feladata, hogy tetteivel olyan változásokat hozzon létre a jelenben,
ami emberségessé és jobbá varázsolja a jövõt, miközben hûséges marad korához,
történelméhez, Istenéhez. Ennek elkerülhetetlen feltétele a múlt ismerete és a jövõ
elképzelése. Amíg az ember önmagát keresi a jelen kaotikus és megtévesztõ hatá-
sai között, addig képtelen alkotni.

Kenyér és bor

„Melkizedek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Õ volt ugyanis a ma-
gasságbeli Isten papja.“ (Ter 14, 18)

„...Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret... fogta a kelyhet...“
(vö. 1 Kor 23-25)

„... vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta és tanít-
ványainak adta, hogy osszák szét a népnek...“  (Lk 9, 16)

Az idézett olvasmányok logikai egységet állítanak fel az Ószövetség és az Új-
szövetség között. Melkizedek, Isten papja, az újszövetségi papság prototípusa.
Nem ismerjük életkörülményeit, jóformán semmit nem tudunk róla. Cselekedete
szimbolikus: kenyeret és bort hoz. Kenyér és bor: az emberi munka gyümölcse. Is-
ten nem különül el a történelemtõl, hanem beleépül az ember mindennapi életébe.
A vallásos ember számára a természet sohasem pusztán csak „természetes”, vallá-
sos jelentõséggel is telített (Mircea Eliade: Szent és profán). Az egész kozmosz is-
teni alkotás, hisz a világ Isten kezébõl keletkezett, tehát mindenkorra meg van
szentelve. A világ létezik és szerkezete van; nem káosz, hanem kozmosz, és Isten
mûve. A természetfölötti összekapcsolódik a természettel: a bor és a kenyér olyas-
mit fejez ki, amely túlnõ rajta. A borban és kenyérben megnyilvánuló szakralitás a
bor és a kenyér valódi lényege.
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A földi táplálék túlmutat önmagán: az Isten és az ember közötti szövetséget jel-
képezi. A kenyér és a bor, a kenyér és a hal nem más, mint Isten jelenléte az em-
beri immanenciában. Szimbólumok nélkül lehetetlen a természetfölöttirõl szólni.

A szimbólumokat az emberek gyakran félreértik. Így történik ez a két hal és az
öt kenyér esetében is. A tömeg örül, mert jóllakhat. A szimbólum értéke elhomá-
lyosul, a pragmatikus felfogás legyõzi a transzcendencia utáni vágyat. Maga Jézus
jegyzi meg késõbb: „azért követtek, mert ettetek és jóllaktatok”.

A szimbólum túllép az emberi korlátokon, és a vallásosság az igazi értékét kép-
viseli. Ezért is egyre erõtlenebb, már-már halott az a vallás, amely elveszíti a szim-
bólumok iránti érzékenységét.

A kenyér és a bor a transzcendencia jelenléte az emberi immanenciában. Meny-
nyire tudatosul a mai keresztény emberben szimbólumvilágának a fontossága?
Nem racionalizálódott el túlzottan mindaz, amit mi vallásnak nevezünk?

Lélek 1

ApCsel 16, 11-15
Jn 15, 26 – 16, 4
„Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igaz-

ság Lelkét, aki az Atyától származik…” (Jn 15, 26)
János evangéliuma 15. fejezetének vége a Vigasztaló eljövetelét ígéri meg, A

Vigasztalóét, aki elhozza az igazság Lelkét. Ennek az evangéliumi résznek az igaz-
ság Lelke a fõszereplõje. Ez a Lélek az Atyától származik és tanúságot fog tenni
az Emberfiáról. Az igazság Lelke éket ver az igazak és a hamisak közé. Ez utóbbi-
ak kizárják a zsinagógákból mindazokat, akiket eltölt ez a Lélek, sõt meg is ölik
õket. Az igazság Lelkével eltelt egyének a létkorrupcióban élõ, kisszerû önzõ cél-
jaik elérése érdekében hazudozó érdekcsoportok zavaró elemeivé fognak válni.

A jézusi jóslat bevált. Az igazság Lelke eljött ugyan, de mindazok, akik hagy-
ják azt önmagukban hatni, megbélyegezõdnek, és zavaró társadalmi elemekké vál-
nak. Ez nemcsak az õsegyház idejére jellemzõ.

„Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igaz-
ság Lelkét, aki az Atyától származik…” (Jn 15, 26)

A hazugság kultúrájában az igazság Lelkérõl beszélni fölösleges. Amikor az
emberek kisebb és nagyobb hazugság között választhatnak, amikor a hazugság el-
fogadtatása világméretû politikai programok célja, amikor az elhangzott szavakért
és ígéretekért, agymosó „kiképzésekért” senki nem vállal felelõsséget, akkor az
igazság Lelke rendbontó faktorként jelenik meg, modern,  felvilágosodott társadal-
munk pedig egy kézlegyintéssel elhessenti.

A jelenkori társadalmakban az írott és a kimondott szó elvesztette a szentségét.
Nagy ígéretek, politikai kampányok és az emberek millióit kizsákmányoló gazda-
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sági programok, mind-mind a hazugságra épülõ létkorrupció világformáló eszkö-
zei. Lassan odajutunk, hogy senki sem várja el, hogy a másik igazat mondjon
(„…fecseg a felszín, hallgat a mély…” – József Attila).

A liberalizált, privatizált, deregulált, atomizálódó társadalmi szerkezetekben a
tõkeviszony, a profit és a piac az õket megalkotó ember fölé kerekedtek. A profit-
termelõ automatává degradálódott ember ahhoz, hogy a körülötte és benne levõ lét-
káoszt kibírja, nem tehet mást, mint lassan, észrevétlenül beleolvad a hazugságok
tengerébe, és végül mindent elhisz, amit a jelenlegi globalizált manipulált társada-
lom hercegei egyetlen alternatívaként felkínálnak. Az eredmény: Isten lakhelye
nyersanyag-lelõhellyé, Isten képmása pedig munkaerõvé válik. Az embert és létte-
rét deszakralizáló folyamat máig ismeretlen méreteket öltött. A kapitalizmus múlt
századi ismert képviselõjének, Adam Smithnek az ideája (a láthatatlan kéz piacren-
dezési víziója) fontosabbá vált, mint az igazság Lelke és a szeretet parancsa. Az
elõbbi a létkorrupciót, a Göbbels-i hazugságpropagandát és a káoszt szüli, az utób-
biak az emberibb világ programjának az alappillérei.

„Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igaz-
ság Lelkét, aki az Atyától származik…” (Jn 15, 26)

Az igazság Lelke köztünk és bennünk van, és az Atyától származik. Nem poli-
tikai és gazdasági infantilizmusra, butaságra és szolgalelkûségre ösztönöz, hanem
arra, hogy vegyük komolyan keresztény hivatásunkat, társadalmi feladatainkat és
adjuk vissza Isten lakhelyének és Isten képmásának az eredeti értékét, a szó a
szentségét és a tett komolyságát.

Az igazság Lelke az Atyától származik, és tanúságot tesz az Emberfiáról. A fel-
adat nagy és veszélyes. Nagyfokú tudásra, türelemre és bölcsességre van szüksé-
günk ahhoz, hogy éket verjünk a profithajszolásra és hazugságra épülõ, embert és
Istent tagadó globalizált politikai és gazdasági folyamatok közé.

Lélek 2

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erõsek.” (Jn 16, 12)
„Hanem amikor eljön az igazság Lelke, õ majd elvezet benneteket a teljes igaz-

ságra.” (Jn 16, 13) Jézus újra az igazság Lelkének eljövetelét jelzi fáradt tanítvá-
nyainak. Egy olyan Lelket ígér, amely elvezet a teljes igazságra. Jézus jól tudja: az
igazság ismerete megerõsít. Az igazság birtokában az ember felszabadul, és tisztán
látja mindazt, amit elrejtenek elõle. A jelenségek mögött felismeri a lényeget.

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erõsek.” (Jn 16, 12)
Az Emberfia úgy érzi, tanítványai még nem elég erõsek ahhoz, hogy hallják

mindazt, amit Mesterük mondani szeretne. Még nem eléggé érettek ahhoz, hogy
befogadják az igazság ismeretét, hogy átlássanak az emberi színjátékok mögött
meghúzódó alattomos, gyerekes szándékokon.
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Erre a nagy feladatra az elmúlt kétezer év alatt kevesen értek meg. Az igazság
megismerése nehéz és veszélyes vállalkozás. Ellentmondásos tény tárul fel elõt-
tünk: könnyebb és biztonságosabb nem tudni és nem gondolkodni, mint tudni és
gondolkodni. A társadalom nagy részének nincs szüksége az igazság ismeretére.

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erõsek.” (Jn 16, 12)

Az igazság ismerete nem egyenlõ a valóság ismeretével. A valóság legyártott
végeredmény. Az álomgyárak által dollármilliárdok ráfordításával létrehozott egy-
veleg. Hogy mennyire így van, arról a valóságshow-k árulkodnak a legjobban. A
mai társadalom voltaképpen a valóság megismerését igényli, nem pedig az igazsá-
gét. A hazugság show-i elterelik a figyelmet mindarról, ami az ember mikrokör-
nyezetében végbemegy. Az agymosó, emberbutító programok az egész világon vi-
rágoznak és gyümölcsöznek. Amit a józan gondolkodástól megfosztott tömegek
észre sem vesznek. A globális embertelenséghez agysorvasztott, termelõgéppé de-
formált-degradált tömegekre van szükség, egykori értékrendszerüktõl és méltósá-
guktól megfosztott atomizált egyének irdatlan sokaságára. A valóságtermelõ tech-
nológiák valósággyártásukkal elérik azt, hogy Isten képmása profittermelõvé deg-
radálódik. A tömegkommunikációra épülõ struktúrák létrehozták azt az új ember-
típust, amit Bogár László közgazdász professzor - találóan - globális minimál-én-
nek nevez.

Saint-Exupéry kis hercegének barátja jól sejteti az igazság megismerésének
módját: Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek látha-
tatlan.

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erõsek.” (Jn 16, 12)
Az igazság ismerete személyes feladat. Sem elhárítani nem lehet, sem kibújni

elõle. Aki mégis megkísérli, annak viselnie kell a következményeket. Tudniillik
azt, hogy beolvad a legyártott valóságokba, és elhiszi mindazt, amit a nagyhatalmi
gépezetek egyetlen igaz alternatívaként kínálnak fel.

Párizsban a felvilágosodás trónusára hajdanán egy írástudatlan prostituáltat ül-
tettek. Õ lett a deszakralizált világ prototípusa. Olyan torz valóság alakult így ki,
amelyben a becsvágy, az irigység, a mértéktelenség, a bujaság és a torkosság vált
erénnyé.

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erõsek.” (Jn 16, 12)

Az Emberfia komolyan gondolja mindazt, amit mond. Nem játszik a szavakkal.
Az igazság megértéséhez és feldolgozásához lelki erõre van szükség. Olyan erõre,
amit csak az igazság Lelke adhat meg. Az igazság és a valóság egymással szembe-
került. Az egyik Isten teremtményérõl szól és szakrális életterérõl, a másik a pro-
fitról, a hazugságról és a világméretû butításról. Mindenki választhat.
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Idõ

„Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust
szülte.” (Mt 1,16)

A Mt 1, 1-17 hosszan részletezi Krisztus nemzetségtábláját. De mi közünk ne-
künk ezekhez az érthetetlen nevekhez, bonyolult családfához? Mi közünk nekünk
ahhoz a háromszor tizennégy nemzetséghez, amely a Szentírás szavai szerint Áb-
rahámtól Krisztusig élt?

Ha valaki azt válaszolná, hogy semmi (vagy nagyon kevés), talán igaza is len-
ne. Ám az Evangélium ezzel a felsorolással azt akarja hangsúlyozni, hogy Krisz-
tus az emberi történelem részévé vált. Nem az idõn kívülrõl mutogatta a történe-
lemben vívódó embernek a jó példát, hanem belépett az ember korrupt történelmé-
be. Isten minden pillanatban hûséges az emberhez. Nem nagy szavak ezek, hanem
történelmi valóság. Isten belép az idõbe: beleszületik a történelembe az Ábrahám-
Dávid-József családfa sarjaként.

„Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust
szülte.” (Mt 1,16)

Isten hûséges az emberhez: belép mindabba, amit az emberiség történelemnek
nevez. Vállalja a történelmet: az értelem, a morál és a testiség korrupcióját, a lefo-
kozott létezés állapotát (Hamvas Béla). Hûséges a pillanathoz: hûséges kora vallá-
sához, szervesen beleépül az idõbe. Viszont Istenben való bizonyosságában ijesz-
tõ dolgokat tesz: nem tanúsít ellenállást; nem haragszik senkire; nem becsül le sen-
kit, nem tagad semmit. Nem tagadja az államot, a háborút, a közösséget, kora tár-
sadalmát; nem védi a maga jogait. Sietség, hajsza, felületesség, türelmetlenség,
zaklatottság, kapkodás, mohóság ismeretlen nála (ez nem mindig mondható el az
önmagukat Krisztus-követõknek nevezõ emberekrõl). Az idõpánik, szétszóródás a
világ dolgaiban, szintén nem jellemzõ rá. Az idõben való létezése mintha azt bizo-
nyította volna be, hogy aki gondolataival nem emelkedik túl kora filozófiáján, val-
lásán és tudományán, annak nincs tényleges jelenléte; az ilyen ember a történelem
pillanatának foglya. A korába belebonyolódott ember ugyanis nem bírja felfogni az
idõ felett álló Istent. Nem szabad hûtlennek lennünk a saját idõnkhöz, de nem sza-
bad elszakadnunk sem az Abszolúttól - ez a keresztény ember feladata.
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Mammon

Meghasonlás

„Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyûlöli az egyiket, a másikat pedig
szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti.” (Mt 6, 24)

A Mt 6, 24-34 elsõ olvasatra értelmetlen. Ezt nem a gazdaság eszméje uralta
kor emberének logikájával írták. Istennek és a mammonnak nem lehet egyszerre
szolgálni. Az Evangéliumban az ember foglalja el a legfontosabb helyet. A figye-
lem központjában Isten képmása áll szakrális életterével. A furfangos pénzgyûj-
tés, mások becsapása, piac és profit, spekulációk…, mind háttérbe szorulnak. Az
Evangélium sorai mintha egy másik világban, más kultúrkörben íródtak volna.
Nyugalomra szólítják fel az olvasót. Elég a mának a maga baja. Hagyd a bank-
számládat, hagyd a gyûjtést, az agresszív hajszát! Nem ez tesz boldoggá. Mam-
mon, a gazdasági túlkapások, a mohóság és fukarság, az anyagias világszemlélet
frusztrációt, elégedetlenséget, csalást… a lélek halálát idézi elõ. Bizony nem éri
meg. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot meg is nyeri, de a lelke
kárát vallja?!

„Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyûlöli az egyiket, a másikat pedig
szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti.” (Mt 6, 24)

A kereszténység mélypontját éli. Mammon annyira behálózta hétköznapjainkat,
hogy már alig tûnik fel. A cselekedetek eltávolodtak a szavaktól, a szavak pedig
nem fedik a gondolatokat. Ezért eltávolodik a figyelem központjából Isten képmá-
sa szakrális életterével, és helyébe kerül a termelõ és fogyasztó idióta, aki semmi-
be veszi környezetét, csupán egyetlen célja van, az, hogy minél többet felhalmoz-
zon, mennél többet birtokoljon. A közösségi felelõsség helyét elfoglalja az egyéni
öngondoskodás. Aki pedig ebben az embertelen létharcban alulmarad, az elvész.
Vae victis! Jaj a legyõzötteknek! Hazudj, rabolj, gyilkolj, politizálj a polisz ellen,
tipord el a másikat, csapd be a fél világot, rombold le az ember természetes kör-
nyezetét, semmisítsd meg a hagyományos értékeket. Csak így tudsz fennmaradni,
csak így tudsz gyûjteni, csak így tudsz halmozni. Csak így tudsz olyan lénnyé vál-
ni, aki elég „modern” ahhoz, hogy érzéketlen-közömbösen haladjon el az emberi-
séget egyre jobban veszélyeztetõ létkérdések mellett. A helyzet paradoxona az,
hogy mindazt, ami ezt a folyamatot megfordíthatná, maradinak, korlátoltnak, bu-
tának és értelmetlennek titulálják, címkézik.

„Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyûlöli az egyiket, a másikat pedig
szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti.” (Mt 6, 24)
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Számos gondolkodó, közgazdász, ökológus, filozófus kongatja a vészharangot.
Az emberiség válaszút elé érkezett, de akkora a zaj és a propaganda, hogy kevesen
veszik észre a jelzõtáblát. A pillanatra és a fogyasztás maximalizálására irányított
figyelem elsiklik a lényeg mellett. Saint Exupéry szerint a lényeg láthatatlan. Isten
és mammon: a láthatatlan lényeg és a látható realitás; az egyik halk, a másik han-
gos. A nagy hangzavarban pedig azok az emberek, akik mindezt megváltoztathat-
nák, egyre fáradtabbak és kiábrándultabbak. A lopást, butítást, csalást értékként
feltüntetõ társadalomban egyre több a depressziós, életunt, pszichikailag sérült em-
ber. Az aggodalom a holnapért általános társadalmi jelenség. A Mt. 6, 24-34 evan-
géliumi részlet sorai zavarják a modern embert. Ugyan már, minek ez!? Hiszen hol
a  haszna? Ami pedig nem hasznos, az fölösleges. Nem modern. Fölösleges azért
is, mert nem áll összefüggésben a bûn struktúráival. Nem Isten kell ide, hanem
Göbbels doktor. Nem nyugalom kelletik, hanem globalizált népbutítás és profit…
minden mennyiségben!

Hatalom 1

„Ha valaki elsõ akar lenni, legyen mindenki közül az utolsó, és mindegyiknek a
szolgája.” (Mk 9, 36)

Az idézett evangéliumi rész az emberi hatalomvágyra hívja fel a figyelmet.
Kafarnaumba menet a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük.
Ki a hatalmasabb, ki a kedvenc, ki áll a többiek felett. A hatalomvágy a keresztény
ember állandó kihívása. Nem lehet megszabadulni tõle. Minden korban és minden
idõben jelen volt és jelen van. Eltereli a figyelmet a kereszténység lényegérõl.

A hatalomvágy Krisztusnak sem volt ismeretlen. A sátán Õt is megkísértette, ab-
szolút hatalmat ajánlva fel az Emberfiának. A sátán ugyanezt ajánlja fel minden
egyes kereszténynek: uralkodj a másikon, alázd meg, tipord el a többi embert! Pá-
pák, papok, püspökök, hívek, szerzetesek kísértése ez – senki sem kivétel.

„Ha valaki elsõ akar lenni, legyen mindenki közül az utolsó, és mindegyiknek a
szolgája.” (Mk 9, 36)

A hatalomvággyal szemben kevés kereszténynek sikerült bölcsnek maradnia. A
történelem tele van ilyen példákkal. A hatalmi visszaélések, a hatalom idealizálása
és ideologizálása mélyen beégetõdött az emberi történelem lapjaira. Vér, halál és
agresszió, derékba tört emberi sorsok jelennek meg ott, ahol a kereszténység elve-
szítette lényegét, és a hatalomvágy váltotta fel az evangéliumot. Elég, ha a keresz-
tes háborúkra és a tébolyult középkori keresztény hatalmi harcokra gondolunk. De
percig se higgyük, hogy mindez a múlté. A hatalomvágynak ma is számos keresz-
tény áldozatául esik. Az értékek átértékelõdnek: az álkereszténység maszkja alatt
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számos esetben a hatalom konzerválása válik a legfontosabb feladattá. Az alázatos-
ság és az ima maszkja alatt a beteges és kicsinyes hatalmi harc válik számos veze-
tõ legfontosabb gondolatává. A hatalomvágy kísértése nem az evangéliumi múlté,
nem a ködös jövõé, hanem a máé, a jelené. A sátán egyik legkedvesebb vétke, az
ember egyik legbiztosabb buktatója. Nagyon kevesen tudnak ellenállni neki. Azok
a nem kevesek pedig, akiknek ez nem sikerül, gyakran Isten nevével, az Emberfi-
ára hivatkozva ideologizálják hatalmi csörtetésüket.

„Ha valaki elsõ akar lenni, legyen mindenki közül az utolsó, és mindegyiknek a
szolgája.” (Mk 9, 36)

Krisztus megadja a választ erre a talányra: aki az elsõ, az legyen az utolsó, így
szolgálja Isten alkotását. A kereszténység csak errõl szólhat. Nem lehet Isten neve
alatt gyilkolni és hódítani, rabolni és erõszakolni. A hatalomvágy, még akkor is, ha
isteni hivatással próbáljuk tisztára mosni, destruktív és káros, egyáltalán nem az
evangéliumi értékek hordozója.

Nem lehet evangéliumi értékekrõl beszélni ott, ahol a kereszténységet csak a
magánkarrier építésére használják; ott, ahol az életstílus egészen más értékekrõl
árulkodik. Akinek szeme van, lásson, akinek füle van, halljon - olvassuk a Szent-
írásban (Lk 14, 35). A hatalomvágy keserû (negatív) gyümölcsei számos kárt okoz-
tak a kereszténységnek. Ez a folyamat korunkban tovább él. A tanítványok nem
csak „Kafarnaumba menet”, hanem mind a mai napig sikeresen vitatkoznak azon,
hogy ki a nagyobb, befolyásosabb, hatalmasabb közöttük. Így válik gyakorta a val-
lás és mindaz, amit az Evangélium képvisel, egyéni üzérkedések eszközévé.

A biznisz-kereszténység párhuzamosan él és fejlõdik az evangéliumi értékekre
épülõ kereszténységgel. Akár mint 2000 évvel ezelõtt, elválaszthatatlanok egymás-
tól. Csakhogy jelenleg globalizált méreteket ölt, sõt, új keresztes háborúkat vetít
elõre.

Hatalom 2

„Jaj azoknak, akik hiábavalóságot terveznek, és gonoszat forralnak fekvõhely-
ükön; akik hajnalhasadtával végrehajtják gonosz terveiket, mert kezüknek hatal-
mában van.”(Mik 2, 1)

Napjainkban a hatalommal való visszaélés megszokottá vált. Ha valaki azt gon-
dolná, hogy ez új valóság, az téved. Mikeás könyvének elsõ fejezetei felvázolják
az ellehetetlenült társadalmi életet. Elhatalmasodott a gonoszság, az erõszak, a
mértéktelen rablás, a visszaélés. A hatalom birtokosai  lezüllöttek: elfelejtették Is-
tent és elfelejtették az embert. Hiábavalóságot terveznek és gonoszat forralnak fek-
võhelyükön. Eltervezik és végrehajtják aljas cselekedeteiket. Nincs mitõl félniük,
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hiszen uralják a társadalmat. Ismernek minden aljas módszert, amivel hatalmon
maradhatnak. Propagandagépezetük együttmûködik velük és legalantasabb tettei-
ket is dicsfénnyel övezi. Ezeket a sorokat olvasva Machiavelli elméletei nem is
tûnnek annyira meghökkentõnek és eredetinek. Amit Machiavelli leírt az újkor haj-
nalán, azt Mikeás könyve már sejteti az olvasóval. Machiavelli és a Mikeás köny-
vének írója közötti különbség nem más, mint az, hogy a Mikeásé veszélyes véget
jósol ennek az embertelen és Isten elõtt jogtalan hatalmi magatartásnak. Míg Ma-
chiavelli a hatalom megtartása érdekében urának a kétszínû és álnok magatartást
ajánlja, addig a Mikeás könyv írója Isten bosszúját helyezi mondanivalója közép-
pontjába.

Izrael házának hajdani vezérei gyûlölték a jót és szerették a rosszat (Mik 3, 2).
A könyv írója irtózatos véget jósol mindennek. Az igazság megvetése és a hatalmi
visszaélések veszélyes jövõbe vezénylik a társadalmat. A könyv írójának a vezetõk
vaksága fáj a legjobban. A korrupció, a sorozatos visszaélések, a mértéktelenség a
nép vesztét eredményezik.

„Jaj azoknak, akik hiábavalóságot terveznek, és gonoszat forralnak fekvõhely-
ükön; akik hajnalhasadtával végrehajtják gonosz terveiket, mert kezüknek hatal-
mában van.”(Mik 2, 1)

A történelmi fejlemények igazolták a Mikeás könyvének próféciáját. Izraelt el-
foglalják és a nép nagy részét elpusztítják. A történet ellentmond Machiavelli po-
litikai leckéinek. Hiába a képmutatás, hiába a hatalom foggal-körömmel való sike-
res megtartása. Nem ez dönti el a nép jövõjét. A hatalom fentrõl származik és az
emberekért van. Jézus azt hangsúlyozza Pilátus elõtt, hogy nem volna semmi ha-
talma, ha onnan fentrõl nem kapta volna. A hatalmat adják és elveszik. De amíg az
ember birtokolja, súlyosan visszaélhet vele. Meg is tette számtalanszor. Elég, ha
körülnézünk a modern társadalmakban. Mikeás gondjai a hozzá hasonlók nem a
régmúlt idejétmúlt kérdései, hanem örökérvényû problémák. Felelõsségteljes ve-
zetõk nélkül, morál híján képtelenség nemzeteket vezetni, igazságot osztogatni.
Álnoksággal, árulással, csalással, visszaéléssel, gonoszsággal és erõszakkal csak
ideig-óráig lehet hatalmat gyakorolni. Az igazság igazságtalansággá degradálódik,
és a hatalmi elit mozgatórugójává válik. Így lesz Machiavelli fejedelme a bukásra
ítélt vezetõ archetípusa.

„Jaj azoknak, akik hiábavalóságot terveznek, és gonoszat forralnak fekvõhely-
ükön; akik hajnalhasadtával végrehajtják gonosz terveiket, mert kezüknek hatal-
mában van.”(Mik 2, 1)

A Mikeás könyve által bemutatott vezetõket nagyon zavarja a hiteles ember fel-
bukkanása. A Mt 12, 14-21 folytatja az Ószövetség gondolatát. A megjelenõ Krisz-
tus gyógyít, bírál és tömegeket lelkesít. A gondolatok, szavak és tettek egysége vi-
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lágot mozgat, és visszaadja az elfáradt emberek bizalmát. A farizeusok pedig ki-
mennek és tanácskozni kezdenek ellene arról, hogyan veszítsék el (Mt 12, 14). Az
ilyen hatalom birtokosának meg kell halnia, hiszen életével tanúságot tesz a hata-
lom bitorlóinak aljas szándékairól és tetteirõl.

Az igazi hatalom Istentõl származik és az emberekért van. Ez az egyetlen lénye-
ges tulajdonsága. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem
oltja el (Mt 12, 20). Tiszteli az embert és szakrális életterét.

Mindez utópisztikusnak és mesébe illõnek tûnik. A hatalommal való visszaélés,
a beteges politikai irányvonalak és értékrendszerek virágkorukat élik. A nagy blöf-
föknek, hazugságoknak egyetlen céljuk van: konzerválni a hatalmat – lehetõleg
minél kevesebb kézbe. És ezért mindent el kell követni. Machiavelli tanai legyõz-
ték a Mikeás könyve politikai szemléletét, és egyre fontosabbakká válnak, míg be-
le nem torkollnak Orwell lidércnyomásos politikai víziójába… A tét nagy. Ne
hagyjuk magunkat veszélyes irányba vezetni!

Gazdagság

„S újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tû fokán, mint a gaz-
dagnak bemenni az Isten országába.” (Mt 19, 24)

Az Ezekiel 28, 1-10-ben a meggazdagodott és felfuvalkodott ember jelenik
meg. A hatalom és a vagyon birtokosa elveszíti józan ítélõképességét, és azt hiszi,
hogy istenné vált. Nem valaki ostoba emberrõl van szó. Ezekiel maga is hangsú-
lyozza, hogy bölcsességgel és okossággal szerezte a hatalmát. Viszont amint a ha-
talom és a vagyon birtokába került, elvesztette bölcsességét. A hatalom megszál-
lottja lett, és görcsösen ragaszkodni kezdett hozzá.

Ezekiel könyve nem a múltról szól, nem egy tovatûnt világ emberi gyengeségét
villantja fel a XXI. századi olvasó elõtt. A hatalomhoz való ragaszkodás, a földi ja-
vak görcsös halmozása a mi korunkra talán még inkább jellemzõ. A hatalom fényé-
ben fürödve a XXI. századi politikusok is gyakran képzelik magukat isteneknek.
Ez az öntömjénezés addig tart, amíg egy nagyobb hatalom meg nem semmisíti
õket. Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Európa is számtalan példát
szolgáltat erre. Az Ezekiel által leírt politikus prototípusa azoknak a hatalmi sze-
replõknek, akik ma a nemzetközi politikában annyi feszültséget gerjesztenek és
borzalmakat idéznek elõ. Az arany és az ezüst, újabban az olaj és a fosszilis ener-
giahordozók veszélyes dolgok a pénz- és hataloméhes vezetõk kezében.

„S újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tû fokán, mint a gaz-
dagnak bemenni az Isten országába.” (Mt 19, 24)
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A hatalomtól és pénztõl megittasult személyek túllépik korlátaikat. Embereket,
hadseregeket, nemzeteket visznek magukkal a pusztulásba. Ez számtalanszor leját-
szódott a történelemben. De szemünk elõtt is lepereg újra meg újra. A hatalomért
és befolyásért folytatott háború egyre jobban kitervelt gyilkosságsorozatokat, tö-
megmészárlásokat, erõteljes migrációt tesz elkerülhetetlené.

Isten teremtménye szakrális életterével kisodródik a politikai figyelem közép-
pontjából. Az olaj árfolyama, az értéktõzsdén folytatott nemzetközi spekulációk,
az embercsempészet, a szervkereskedelem, a gyerekprostitúció, az atombiznisz, a
multinacionális cégek pénzszivattyúi kötik le igazán a hatalom birtokosainak a fi-
gyelmét. Tetteik legalizálásának érdekében beindítják a hatalmi gépezeteik által
mozgatott tömegmédiáikat, amelyek világméretû propagandával megfosztják az
emberek tömegeit a valós információk megismerésétõl, józan ítélõképességük
utolsó szikrájától: demokrácia importálásról beszélnek ott, ahol embertelen kizsák-
mányolás folyik, az emberi jogok kiterjesztését elemzik ott, ahol kegyetlen hadá-
szati és kereskedelmi fogásokkal fosztják ki a nemzeteket.

„S újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tû fokán, mint a gaz-
dagnak bemenni az Isten országába.” (Mt 19, 24)

A gazdagság megfoszthatja az embereket józan ítélõképességüktõl és a társadal-
mi valóság érzékelésétõl. Máté evangéliumának 19. fejezete visszatér Ezekiel
könyvének gondolatához. A gazdag nehezen jut be Isten országába. Egyetlen célja
van ugyanis: a profit profitjának a maximalizálása. Minden erejét, képességeit ar-
ra összpontosítja, hogy még több jövedelemre és még nagyobb hatalomra tegyen
szert. Szemében az ember profittermelõ automatává degradálódott, és szakrális
élettere nem jelent mást számára, mint zsákmányterületet.

Planétánk jövõje, kultúránk és civilizációnk nagy mértékben függ attól, hogy kit
engedünk a hatalom közelébe. A feladat egyre komplexebb és nehezebb. Ne hagy-
juk magunkat butítani!

Kísértés

„Mindezt a hatalmat és ennek dicsõségét neked adom; mert az enyém, és akinek
akarom, annak adom; ha tehát imádsz engem, mind a tiéd lesz.” (Lk 4, 6)

A sátán megkísérti az Emberfiát. Érdekes része ez a Szentírásnak. Mai szóval
azt mondhatjuk: az Emberfia állta a sarat – nem hagyta magát becsapni, átverni, ki-
használni (Lk 4, 1-13). Pedig csodálatos ígéret hangzik el: neked adom az egész vi-
lágot. Neked adok mindent! Egyet kell tenned: imádj engem, fogadj el uradnak. Az
ígéret kecsegtetõ, az áldozat mégis ellenáll, mert tudja a lényeget: mindaz, amit a
sátán mond, nem igaz. A hazugság - amely mindent megígér, miközben követel -
ez alkalommal megbukik.
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„Mindezt a hatalmat és ennek dicsõségét neked adom; mert az enyém, és aki-
nek akarom, annak adom; ha tehát imádsz engem, mind a tiéd lesz.” (Lk 4, 6)

A Szentírás ebben az esetben sem csak a 2000 évvel ezelõtti történéseket meséli
el. Az egykor leírt igazságok napjainkban új tartalmat kapnak, és lépten-nyomon ta-
lálkozunk velük. A hazug ígéretek rendszeresen elözönlik a társadalmat, és az ígér-
getõk megpróbálják hatásukat minél tovább fenntartani. Hatalmat, dicsõséget, fel-
emelkedést és jobb sorsot ígérnek a szerencsétlen tömegeknek. A hazugság a napi ru-
tin alapelemévé vált. Az átverések elfogadtatását professzionális kommunikációnak
nevezik, a korrupciót pedig lobbytevékenységnek. A leghihetetlenebb ígéretekkel ká-
bított emberek pedig asszisztálnak hozzá anélkül, hogy legkisebb ellenállást tanúsí-
tanának. A káosz betetõzéseként a hazug ígéreteket rémhírek követik, hogy az átvert
tömegek még féljenek is egy láthatatlan, kitalált, de professzionálisan „kommuni-
kált” ellenségtõl. Az ember arra vár, hogy felébredjen ebbõl a rémálomból, jöjjön
végre valaki, aki azt mondja, hogy mindaz, ami körülöttünk zajlik, csak rossz tréfa.

„Mindezt a hatalmat és ennek dicsõségét neked adom; mert az enyém, és akinek
akarom, annak adom; ha tehát imádsz engem, mind a tiéd lesz.” (Lk 4, 6)

A profit maximalizálása társadalmunk legfontosabb alapelve. Az ember és élet-
tere alig érdemel figyelmet. A cél az, hogy az egyén marginalizálódjon, elbutuljon.
Bogár László közgazdászprofesszor szavait idézve azért, hogy a fogyasztó a „mi-
nimál-én” szintjére süllyedjen, így ugyanis könnyen manipulálható, meggyõzhetõ,
kihasználható lesz. A nyugati kultúrát meghatározó üzleti életnek két alaptulajdon-
sága van: a mohóság és a közömbösség. Evégett minden eszközt szentesítenek: a
gyerekek dolgoztatását és a harmadik világ szegényeinek kihasználását csakúgy,
mint a környezet tönkretételét. Újabban ide tartozik a kiskorúakra irányuló porno-
gráfia engedélyezésének az ötlete is.

Társadalmunk alapvetõ problémája a rendszerváltás körül bukkant fel. A füg-
gés, az alávetés, az elnyomás, a kizsákmányolás megnyilvánulásait irányító új elit
sikeresen elhitette a tömegekkel, hogy a rendszerváltás a felemelkedés, a jólét és a
szabadság irányába tett történelmi lépés volt. Ezt nagyon kevesen kérdõjelezik
meg. Amíg ezt a ferdítést láthatóvá nem tesszük, addig a hazugságörvény tovább
gyûrûzik, tekeredik. A hatalmas blöffök egyre mélyebbre taszítják elfáradt társa-
dalmunkat, és új helyzetet teremtenek, melynek alapkövei a felelõtlenség, a mani-
puláció, az önteltség, az empátiahiány, a felszínesség. A társadalmi összetartás, a
hiteles értékek kiveszõfélben vannak. A modern emberi kreatúra képtelen arra,
hogy önmagán kívül valakiért aggódjék: sokat dolgozik, sokat fogyaszt, majd ami-
kor nem bírja tovább, kidõl, és helyére lép a következõ.

„Mindezt a hatalmat és ennek dicsõségét neked adom; mert az enyém, és akinek
akarom, annak adom; ha tehát imádsz engem, mind a tiéd lesz.” (Lk 4, 6)
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Az új diktatúra szintén hazudik, prototípusa a bibliai sátán, mely mindent ígér
és semmit sem ad, de mindent elvesz. Az erõszak alkalmazását a helyi megalku-
vókra bízza, akik professzionálisan kommunikálva véghezviszik a piszkos munkát,
és engedelmeskednek uraiknak. A csodálatos kommunikáció maszkja alatt mûkö-
dõ gépezet végül is azt eredményezi, amire tervezték: az újratermelhetõ vagyon el-
lopását, tömegek alulfinanszírozását, emberek kegyetlen kifosztását.

Az idõk jelei harsognak, villognak körülöttünk. A hatalom azt akarja, hogy
imádjuk és akkor minden a miénk lesz. A Szentírás viszont másra figyelmeztet. Be-
látásunkat és értelmünket jobban kellene használnunk, mint bármikor. Marcus
Aurelius Elmélkedéseiben írja: „Mondd vezérlõ értelmednek: meghaltál, megrom-
lottál, állattá süllyedtél, pózolsz, nyájszerûen élsz, legelsz”. A nagy császár ismer-
te a társadalom mozgatórugóit. Vegyük komolyan a körülöttünk zajló folyamato-
kat, fordítsuk tekintetünket a jelen feladatai felé, és azokra az eszközökre összpon-
tosítsunk, amelyekkel cselekedhetünk, aktív és kreatív részévé válva így a társada-
lomnak!
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Ünnepeink

Nagycsütörtök

„Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s
a derekára kötött kendõvel megtörölje tanítványainak a lábát.” (Jn 13,5)

Nagycsütörtök olvasmányai tanulságosak számunkra. Az Evangéliumban
Krisztus még egyszer példát mutat tanítványainak. Mintha attól félne a megteste-
sült Isten, hogy távozása után apostolai hamar elfelejtik a tõle tanultakat. Újra pél-
dát ad tehát nekik. 

„Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s
a derekára kötött kendõvel megtörölje tanítványainak a lábát.” (Jn 13,5)

Az Emberfiának nem voltak alaptalanok a félelmei. Ha ez a szimbolikus csele-
kedet dönti el azt, hogy ki keresztény és ki nem, akkor az elmúlt századok során a
keresztények száma nagyon megcsappant. Aki nagy, az legyen kicsi, aki okosabb,
az segítsen a többieken. Feje tetejére állított logika. Az utolsó vacsorán jelenlevõk
nem egy mindennapi eseménynek a tanúi. A hatalom és a nagyság teljesen átstruk-
turálódik a szemük elõtt. Nem a kapzsiságban, mások kihasználásában és leértéke-
lésében van a nagy ember ereje, hanem ellenkezõleg, mások szolgálatában. A láb-
mosás szertartása kiüti a keresztény kezébõl a kardot: szent háború, mások meg-
alázása és letiprása, hatalmi csattogtatások végérvényesen törlõdnek a keresztény-
ség szótárából. Inkább törlõdniük kell(ene). De nem így történt. A szent háborúk,
Isten nevében elkövetett atrocitások, mások megalázása és kifosztása mind a mai
napig a „keresztény” uralkodók jellemzõi. Modern világunk nagycsütörtök agóni-
áját éli át a szemünk elõtt. Újra és újra. Az Emberfia utolsó vacsorája utópiává deg-
radálódik. Gyakorlatilag nagycsütörtök lábmosása csak elszigetelõdve, itt-ott él a
történelemben. Semmiképpen nem él a magukat kereszténynek nevezõk köreiben. 

„Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s
a derekára kötött kendõvel megtörölje tanítványainak a lábát.” (Jn 13,5)

A lábmosás szertartása a történelem hasábjain kell hogy realizálódjon. Nem elég
felidézni, meg kell valósítani. Újfent, ismét. Ellenkezõ esetben olyanok vagyunk,
mint a farizeusok, akik hatalmas terhet tesznek mások vállára, de egy ujjukat sem
mozdítják, hogy könnyítsenek ezen a terhen.

Feltámadunk!

„Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erõt.
Félelmükben senkinek sem szóltak semmirõl.” (Mk 16,8)
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A feltámadás gondolata félelemmel tölti el a szemtanúkat. Félelem és szorongás
vett erõt az asszonyokon, amikor nem találták a holttestet a sírban. Egy háromna-
pos holttest látványára számítottak a temetõbe sietõ emberek. Meglepetésük hatal-
mas volt. Nincs holttest és nincs halál. A sír üres. A pillanat egyszeri és megismé-
telhetetlen. Az emberek megölték az Emberfiát, de Õ mégsem fekszik a sírban. A
feltámadás Isten igazi hatalmáról tesz tanúságot.

„Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erõt.
Félelmükben senkinek sem szóltak semmirõl.” (Mk 16,8)

A sír üres. Kezdetben senki nem akarja elhinni. Kétezer éven keresztül tartott ez
a meglepetés. Az emberiség történelme új kezdet elé néz. Isten benyúlt a történe-
lembe és feltámasztotta Fiát, a megtestesültet. A halál átértelmezõdik. A kicsinyes-
ségeibe süllyedt ember megölette Õt, hisz zavarta a fennálló politikai konstelláci-
ót, a békés rabszolgasorsot, értelmetlen dolgokat fecsegett, és még egy jó felkelés
megszervezésére sem lehetett felhasználni. Jobb hát, ha meghal. És meghalt. Ke-
gyetlenkedve vették el az életét. Három nappal ezelõtt… Most ott áll a sír üresen.

Isten az ember számára furcsa logikát közöl. Az élet csak akkor ér valamit, ha
nem megalkuvások sorozatával telítõdik; ha nem emberi korlátok „diadalával” van
teli; ha nem a kapzsiság, hatalomvágy, féltékenység, bosszúvágy tölti ki. A meg-
váltás az élet és a feltámadás egésze. A megváltott lét már itt a földön kezdetét ve-
szi.

A megváltás logikája a történelem fergetegében elhomályosult. Pedig az Ember-
fia azért jött el, hogy „életük legyen, és bõségben legyen”.

Pünkösd

„A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz.” (1Kor 12, 4)
Pünkösd ünnepe nagyon fontos a keresztény ember számára. Ez az ünnep telje-

sen feje tetejére állította a hagyományos vallási felfogást. Isten Lelke – szabályo-
kat nem ismerve – áradt szét. Mert a lélek ott fúj, ahol akar, nem lehet feltartozat-
ni, szabályokkal körülírni.

Pünkösd új korszakot nyitott a transzcendenciát kutató emberiség történetében.
Pünkösd embere elfogadja Isten feltámadását. Az ember kijött sírjából és felné-

zett a világosság felé. Nincs többé számára abszolút kilátástalanság és reményte-
lenség. Pünkösd embere szövetségesként tudhatja maga mellett Istent. Új erõ, új
lélek, új élet: az ember nincs egyedül a történelem útvesztõiben.

A pünkösdi ember felismerhetõ arról, hogy soha nem adja fel. Churchill egyik
híres beszéde csak fél percet tartott: „Never give up. Never. Never. Never.” Azzal
sarkon fordult és elment, pedig a tömeg hosszú beszédet várt tõle. A pünkösdi ke-
resztény is ilyen: soha nem adja fel; szelíd, mint a galamb, de okos, mint a kígyó.
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Pünkösd nem a halál kultusza, hanem a feltámadás diadala. Lázár kijön a sírjából;
Mária Magdolna új életet kezd; Zakeus lemászik a fáról és visszafizeti mindazt,
amit életében ellopott; a római százados megtér családjával együtt; a leprások
meggyógyulnak; a vakok látnak… A politikai hatalmasságok és az egyéni érdeke-
iket nézõ fõpapi méltóságok viszont kételkednek, és agresszíven fenyegetõznek.
Ez nemcsak múlt, hanem jelen is…

De a pünkösdi lavinát nem lehet megállítani, hiszen az újbor új tömlõbe való.

Karácsony örömhíre

„Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe elõtt állok, és azért küldtek, hogy beszél-
jek veled, és ezt az örömhírt meghozzam neked.” (Lk 1, 19)

Karácsonyhoz közeledvén egyre gyakrabban gondolunk Istenre, aki örömhírt
közölt velünk. Az örömhír arról szólt, hogy Isten belép az emberi történelembe,
eggyé válik az emberi sorssal, osztozik velünk minden jóban és rosszban. Az in-
karnáció konkrét idõben és helyen történt, s megmutatta azt, hogy Isten nem önké-
nyes úr, nem irigy, nem ravasz, nem színlel és nem szeretetlen. Az inkarnáció köz-
ponti üzenete világos: az embert gondolatainak, szavainak és tetteinek az egysége
teszi emberré. Nem lehet egyet gondolni, mást mondani és megint mást cseleked-
ni, hiszen ez megbomlott egzisztenciához vezet, és az ember eltéved a hazugságok
és csalások útvesztõjében. Az Isten által kommunikált egzisztencia mentes modern
világunk hazugságaitól, cselszövéseitõl, irigységeitõl, ravaszságaitól, színlelései-
tõl. Az örömhír nem más, mint forradalom: csak akkor tudsz emberré válni, ha
gondolataidat, szavaidat és cselekedeteidet összhangba hozod. Az Emberfia halála
viszont azt is megmutatta 33 évvel késõbb, hogy miként viszonyultak a kor veze-
tõi ehhez az isteni üzenethez.

„Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe elõtt állok, és azért küldtek, hogy beszél-
jek veled, és ezt az örömhírt meghozzam neked.” (Lk 1, 19)

Az isteni üzenet elhangzott és vissza nem fordítható, sõt, ma jobban érezteti ha-
tását, mint valaha. A vízválasztó ember és ember között a hitelesség. A hitelesség
pedig nem más, mint a gondolatok, szavak és cselekedetek összhangja. A körülöt-
tünk levõ média- és politikaipar viszont ennek teljesen ellentmond. A leggyorsabb
út a sikerhez – állítják és bizonygatják – a hazugság, a csalás. Isten üzenete buta-
ság, ne hallgassatok rá! – közlik velünk közvetlen módon. Az ember nem a terem-
tés koronája, hanem profittermelõ gépezet. Joga van szavazni, joga van elhinni
mindazt, amit mondunk, joga van magas adóterheket fizetni, és ahhoz is joga van,
hogy – ha már elviselhetetlenek a terhei –, meghaljon. Csak ne nagy csinnadrattá-
val tegye mindezt, hanem alázatos állampolgárként. A hangoskodás csakis a mé-
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dia- és politikaiparnak engedélyezett. A mély, tartalmas társadalmi kapcsolataitól
megfosztott emberek felületes információdömpinget kapnak. A társadalmi gyöke-
rek szétroncsolása – úgy tûnik – a globalizált világ urainak legfontosabb feladata.
A politikaipar új társadalomfilozófiai alapokat fektet le, és ezeket a médián keresz-
tül propagálja. A cél az, hogy a társadalom kifosztása maradjon homályban. Ennek
mikéntje csakis a médiaguruk találékonyságán múlik. Az embertelenséghez, az
erõforrások zavartalan kizsákmányolásához szükséges a kifosztandók aktív közre-
mûködése. A gondolatok, szavak és cselekedetek egységérõl kommunikáló Istent
pedig a legtávolabbra kell ûzni, moralitásával nehogy megzavarja  a degradált em-
bereket.

„Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe elõtt állok, és azért küldtek, hogy beszél-
jek veled, és ezt az örömhírt meghozzam neked.” (Lk 1, 19)

Az örömhírt modern világunkba nem Gábriel hozza, hanem a pénz: a profit ma-
ximalizálása. Ennek elérése érdekében a gondolatoknak nem szabad fedniük a sza-
vakat, a szavak még kevésbé kell, hogy megfeleljenek a tetteknek. A cél a profit,
minden mást ennek kell alárendelni. Istent is - inkarnációjával együtt. Még az sem
számít, ha közben éghajlati katasztrófát idézünk elõ, ha elolvadnak a jéghegyek, ha
tömegek süllyednek bele a kevesek által létrehozott anarchiába, melyet a szegény-
ség és gyûlölet határoz meg.

Mindezek ellenére az örömhírt elhozták, és tanúságot tettek mellette. Ez olyan
igazság, melyet a reality show-k, betelefonálós mûsorok, virtuális barátok,
videójátékok tompíthatnak ugyan, de nem tudják meg nem történtté tenni. Mivel
emberek milliói töltik idejük felét médiumok fogságában, olyan szereplõk özönlik
el a történelem színpadát, akiknek szavuk ugyan van, de önálló gondolatuk már ke-
vesebb. A vízválasztó viszont tovább is megmarad ember és ember között: a gon-
dolatok, szavak és cselekedetek egysége. És ez az örömhír.

44



A szeretet

A szeretet törvénye 1

„Hallottuk, hogy közülünk néhányan – megbízásunk nélkül tanítva – megzavar-
tak titeket, feldúlták lelketeket.“ (ApCsel, 15,24)

„... és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó
gyümölcsöt...“ (Jn. 15,16)

Az idézet szentírási részlete a szûklátókörûség leküzdésére törekszik. Egyes
buzgólkodók túlzásba viszik a törvények betartását, és nem látnak a szabályhalma-
zon túlra. Olyan terhet akarnak az új tagok nyakába varrni, amely nem is logikus,
és nem is hasznos. A fölösleges és agresszív követelések megzavarják és feldúlják
a lelkeket. A törvény megtartására irányuló törekvések feszültséget szülnek az új
nemzedék körében. A törvény van az emberért és nem az ember a törvényért. Ha a
törvény szemszögébõl nézzük a dolgot, akkor a követelõzõknek igazuk van. Ha az
ember szemszögébõl nézzük az esetet, akkor a szabály elveszti súlyát. A törvény
lehet társadalomépítõ, de ugyanakkor hatalmas félreértések forrásává is válhat. Ha
nem szolgálja az egyént, ha nem építi a közösséget, akkor semmi értelme sincs,
hisz magánvalóként, számunkra, nem létezik. Az idézet idõtálló, mondhatni állan-
dó problémát érint. Míg a törvény változatlan (statikus), addig az élet változó (di-
namikus). Ez mindenkor komoly társadalmi és egyéni nehézségeket szült, korunk
gyorsan változó társadalmaira pedig hatványozottan érvényes. Nem lehet kimere-
víteni azt, ami változik: az õsegyház gyorsan rájött erre, és megfelelõen értelmez-
te ezt az örökérvényû igazságot.

Jézus nagyon jól ismerte az embert, és tudta,  mi lakozik benne. (vö. Jn. 2,25)
Tudta, hogy hajlamos a törvényhozásra és a törvény aprólékos betartására. Ezért
nem is dobálózik könnyedén a szabályokkal. A törvény addig jó és szükséges, amíg
épít és ameddig magáért az emberért van. De érvényét veszti abban a pillanatban,
amikor az embernél fontosabbá (eszközbõl céllá) válik. „Nem az ember van a tör-
vényért, hanem a törvény az emberért” – állítja az Emberfia több helyen is a Szent-
írásban. A törvény negatív gyümölcsei: képmutatás, egyéni félelmek és kicsinyes
érdekek álcázása, visszaélések, hatalmi törekvések, megalkuvások, árulások, erõ-
szakos hatalmi rendszerek létrejötte, a kreativitás elfojtása, irigység. Krisztus elfo-
gadja, de vissza is utasítja a törvényt: „óvakodjatok a farizeusok kalászától” – hir-
deti. Ne ítélj! Ha nem ítélsz, akkor képes vagy a törvény fölé kerülni, és nem vagy
a törvény rabszolgája. Ezért nem találunk az evangéliumokban egyetlen törvény-
kódexet sem. Egyetlen „parancs” hangzik csak el, amelyet az eltelt 2000 év alatt
nem nagyon tudtak az emberek betartani: „Szeressétek egymást, mint ahogy én
szerettelek titeket”. Ez nem törvény! Nem írásba foglalt szabály! És nem beskatu-
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lyázható kódex, amely bármilyen visszaélésre lehetõséget ad! Ez egyszerûen élet-
vízió; az ember „emberibb emberré” válásának az alappillére. Olyan „törvény” ez,
amelynek semmi köze egyetlen törvényhez és egyetlen intézményhez sem. Csakis
egy ilyen „törvény” fényében lehet maradandó gyümölcsöket teremni…

A szeretet törvénye 2

Az Evangélium nehezen érthetõ része a Jn 21, 15-19. Péter a feltámadt Jézussal
beszélget. „Szeretsz te engem?” – kérdezi apostolától a feltámadt Istenfiú három-
szor is. „Jobban szeretsz-e, mint ezek?”

Péter bevallja, hogy szereti, jóllehet néhány nappal azelõtt háromszor megta-
gadta, elárulta; sõt, mi több, még a keresztútra sem kísérte el. Mennyire ellentmon-
dásos ez az érzés, amit mi szeretetnek nevezünk! Mi ez az érzés, vonzalom, ami
mások irányába mozdít minket?

Az Evangélium nem ad pontos választ rá; de azt hiszem, senki se tudná ponto-
san meghatározni. Pál a szeretethimnuszban megpróbálta: „Ha szeretet nincs ben-
nem, csak zengõ érc vagyok…” – írja (1 Kor. 13, 1-3).

Kieslowski lengyel rendezõ híres Dekalógusa, majd késõbb a Három szín triló-
giája (Kék-, Fehér-, Vörös Film) szintén ezzel a kérdéssel foglalkozik. A szeretet
tulajdonképpen az élet része. Hamvas Béla nagyon kifejezõen fogalmaz: „Aki nem
él melegen, örömben, termékenyen, igazán, azt az élet szétmarcangolja”.

A szeretet – ahogy a mai evangélium is példázza – nem zárja ki a félelmet és az
ebbõl származó árulást. Mintha Faust valóban egy lenne Mephisztóval. Péter a
nagycsütörtöki események elõtt esküdözik, hogy õ mindvégig kitart. De a kakas-
kukorékolás elõtt már háromszor árulja el Azt, Akinek örök hûséget fogadott.

Bár Jézus jól ismeri Péter hibáit, nem távolítja el magától. Isten nem az emberi
tökéletességre épít. A nagy szavak, az üres ígéretek nem érnek semmit. Az ember
a pillanatban kell, hogy döntsön, és erre kell mindenha felkészülnie. Pillanatnyi
döntések hozzák magukkal az etikai poklot (lásd Kieslowski 8. Dekalógusát), vagy
a „meleg, örömteli, igaz és termékeny életet”. A hibák, a korlátok az emberi élet-
hez tartoznak. Aki nem ismeri el õket, az – fölöslegesen? – szüntelen harcol elle-
nük. Péter elismeri saját korlátait, és rádöbben arra, hogy még Jézus mellett sem
tökéletes. Viszont a feléje áradó szeretet és bizalom felszabadítja bûntudatából:
„legeltesd nyájamat”. Judás ennek az ellenpólusa: bûntudata öngyilkosságba, ön-
megsemmisítésbe kergeti.

Az üzenet örök-értékû: Isten kegyelmét és az önmaga korlátait elfogadó ember
könnyebben varázsolja termékennyé az életét, mint az, aki állandóan harcol
korlátai ellen.
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A szeretet logikája

„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek bánjanak” (Lk 6, 31)

A Szentírás idézett gondolata a bölcsességet hirdeti. Bölcs ember az, aki fékezi
indulatait, átértékeli értékrendszerét. A lukácsi idézet által leírt keresztény inkább
õrültnek tûnik, mintsem reálisnak. Mert ahhoz, hogy valaki ellenségét szeresse, ha-
ragosaival jót tegyen, áldást mondjon rágalmazóira, adjon mindenkinek, aki kér tõ-
le, annak, többé-kevésbé „õrültnek” kell lennie. Ez a vélekedés kétezer év keresz-
ténység után sem változott sokat.

Manapság reálisnak hívják a ravasz és elvetemült embert, akiben egyesül az an-
gyal tudása az ördög tapasztalatával. Az ilyen ember minden gondolata mögött hát-
só szándék húzódik meg, hite pedig telve rosszhiszemûséggel. Senkiben sem bízik,
mindenben kételkedik. Amikor megtelt bizalmatlansággal, kétkedéssel (mert min-
denkirõl azt feltételezi, hogy hazug, tolvaj, hiú és szívtelen) akkor azt hiszi, hogy
a világot teljesen megismerte (Hamvas Béla). Az emberek között eluralkodik az a
nézet, hogy igazában a kapzsi szerez vagyont és a komisz kap tekintélyt.

Az õrült ember logikája viszont sokkal reálisabb, mint a mindennapi emberé. A
köznapi, reális ember ugyanis teljesen elveszti illúzióit, nincs számára semmi, ami
nemes és becsületes. A reális emberek világa állandó marakodás: hatalomért, va-
gyonért, élvezetekért. Õt az élet megtanította; õ az, aki az élet iskoláját kijárta. Az
ilyen ember elsajátítja mindazt, ami közönséges, aljas és alattomos. Életszemléle-
te leredukálódik, létezésében leszûkül, és elhatalmasodik rajta a félelem. Annyira
reális lesz, hogy már semmit sem hisz el.

Az evangélium felszabadítja az embert realizmusa alól. A szabadság lelkét hir-
deti. Ha Isten reális lett volna, akkor csak gyárakat, bankokat, tudományt és hiva-
talokat teremtett volna. De hála az Úrnak: Isten nem reális. Az Isten által felszaba-
dított ember szereti ellenségét, jót tesz haragosaival, áldást mond átkozóira; ha va-
laki elveszi köntösét, annak odaadja a ruháját is. Nem mondani ítéletet senki felett,
nem elítélni senkit – ez a megváltott ember érthetetlen logikája (Lk 6, 37). C. G.
Jung analitikus pszichológiájában ezt így fogalmazza meg az ismert antik szálló-
ige nyomán: „Semmi sem idegen számomra, ami emberi” (C. G. Jung: Emlékek.
Álmok. Gondolatok.).

Aki õszinte önmagához, itt lehajtja a fejét és elgondolkodik „kereszténységén”.

„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek bánjanak” (Lk 6,
31)

A Lk 6, 27-38 válaszút elé állítja az olvasót. A megváltott embernek nem az él-
vezet fontos, hanem az öröm, nem a hatalom, hanem az igazság, nem a vagyon, ha-
nem a lelki szépség, nem az ál-alázat, hanem az irgalom. Pszichikus energiák sza-
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badulnak fel a kicsinyesség feladásából, hisz már nem kötõdik lényegtelen dolgok-
hoz, elméletekhez (ideológiákhoz) és halott szabályrendszerekhez. A kimondott
szót önmagára is kötelezõnek tartja; amit másokra érvényesnek tart, abba önmagát
is belefoglalja. Ezért hallatlanul emberi, és nem süllyed el az egoizmus örvényében.

A szeretet köteléke

„Szabad-e a férfinak bármi okból elbocsátania feleségét?” (Mt 19, 3b)

A mai evangéliumi részlet a házasságot teszi mérlegre: hûség, állhatatosság,
szeretet, a másikért való élet. Mindezek a faktorok egyre inkább értéküket vesztik
a mai társadalomban. Annyira érthetetlen a modern ember fülének, hogy valóság-
gal zavarja, ha emlegetni hallja õket. A társadalom az isteni törvényre emberi logi-
kával felel: lehet-e válólevelet kiállítani vagy sem?! Mert minek a hûség, minek az
önfeláldozás, minek a szeretet, ha mindez hátráltatja az egyént önzése kiélésében?
Átadni magam a másiknak, életközösségben élni feleségemmel és gyerekeimmel:
mindez egyre inkább zavaró körülményként jelentkezik. Mondhatjuk úgy is: mind-
ez nem érték többé. A család összezsugorodott és felbomlott. Helyére lépett a indi-
vidualizmus, a fragmentáció, a karrierizmus és az experimentáció. Ez utóbbi azt je-
lenti, hogy minél több élethelyzetet kipróbálni, minél rövidebbre és felületesebbre
redukálni az emberek közötti meghitt kapcsolatokat. Ez tény. De a következmé-
nyek is tényként tárulnak az ember szeme elé: bizalmatlanság, kapzsiság, szét-
szórtság, frusztráció, önkontroll hiánya, a szexualitás pervertálása (elég ha Amster-
dam belvárosára gondolunk).

Az Evangéliumban el van rejtve az ellenszer: egy másik értékrendszer. De ezt
az értékrendszert megmosolyogjuk, nem vesszük komolyan. C. G. Jung bölcsen ír-
ja: „Ami megvan az egyénben, az megvan a társadalomban, és fordítva, ami meg-
van a társadalomban, az megvan az egyénben is”. Az Evangélium szavai nem má-
sokra, hanem ránk vonatkoznak. Nemcsak a korabeli zsidók voltak keményszívû-
ek, hanem mi, mai keresztények is azok vagyunk. A válólevél a keményszívûség
jele. Az ördögi kör tovább gyûrûzik: a szabadságnak láttatott rövid távú partner-
kapcsolatból félárva gyermekek tömege, érzelmi és pszichikai instabilitás születik.

Az Evangélium örök témát érint. Figyeljünk a szavaira!

Ellenségeink szeretete

„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyûlölõitekkel.” (Lk. 6, 27)

A Lukács 6, 27-38 az ellenségszeretetre összpontosít. Tegyetek jót azokkal, akik
gyûlölnek benneteket. Imádkozzatok azokért, akik gyaláznak titeket. Aki elveszi tõ-
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led azt, ami a tiéd, vissza ne kérd. Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az em-
berek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük. Bocsássatok meg, és bocsánatot fog-
tok nyerni. Amilyen mértékkel mértek ti, olyannal mértékkel fognak mérni nektek is.

A Lukács 6, 27-38 elõtt értetlenül áll a modern ember. Mondatai a gazdaság-
központú kor szereplõi számára butaságnak, avítt vallásosságnak tûnnek. Hisz a
körülöttünk lévõ társadalomban ennek épp az ellenkezõjét tapasztaljuk. A nyere-
ségorientáltság, mások becsapása és kirablása nemcsak az egyének szintjén való-
sul meg, hanem kormányprogrammá válik. Rabolj, csak vigyázz, hogy észre ne ve-
gyék. Csalj és hazudj, mert csak így tudsz hatalmas profitokhoz jutni. Taposs rá
mindarra, ami még a közelmúltban emberi értéknek számított.

A Lukács 6, 27-38 szövegét a modern ember számára át kéne fogalmazni. Ilyen
zavaró szöveget nem szabad terjeszteni. Be kellene tiltani! Az Evangélium zavar-
ja a nyereséglázban égõ, destruktív teljesítményorientált mai társadalmat. Zavarja
a globalizált agymosás nyugodt menetét. Zavarja az emberek könnyû kizsákmá-
nyolását. A szeretet már csak üres kifejezés, amitõl minél hamarabb meg kell tisz-
títani a társadalmat. Csak az atomjaira lebontott társadalom jó társadalom. A ma-
gányos, önbecsülésétõl megfosztott ember a jó ember, mivel az erõs társadalmi há-
lókkal védett egyénekkel nem lehet mit kezdeni. Ezért nem kell társadalmi háló,
nem kell nemzet, nem kell semmi, ami értéket közöl. Nem kell oktatás sem. A mo-
dern ember legyen magányos, lelkileg sérült, ne tudja meghatározni önmagát, ne
találja helyét a világban, legyen kiölve belõle a valahova tartozás érzése, ne foglal-
kozzon a transzcendentális valósággal, elégedjen meg a konzumidiotizmus nyálkás
langymelegével. Mert csak így tudja majd fenntartani a gazdasági növekedést, csak
így elégszik meg az egyre primitívebb tévécsatornák kínálataival, csak így vásárol-
ja meg tömegével azokat a dolgokat, amikre a legkevésbé sincs szüksége. Csak így
támogat szavazatával olyan háborús, profitorientált vérontásokat, amelyek hátterét
nem ismer(het)i.

„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyûlölõitekkel.” (Lk. 6, 27)
A Lukács 6, 27-38 a kereszténység forradalma, a lelkileg egészséges ember

programja. A modern ember sokat tanulhatna belõle. Egy egészséges társadalom
kialakításához egészséges egyénekre van szükség. Az immanens világ útvesztõjé-
bõl kiutat keresõ emberek stabil értékek, transzcendens gondolatok, szeretet nélkül
kiégnek. Ez nem holmi avítt vallásos megállapítás. Komoly tanulmányok foglal-
koznak ezzel a kérdéssel. Az ember fõ erõforrásai: az azonosságérzés és -tudat, a
társadalmi identitás és a hit. Mindezek erõsítik az embert, hozzájárulnak egy társa-
dalom humánerõforrásainak a gazdagodásához.

A posztmodern társadalom teljesítményorientált és emberi értékeket roncsoló
ámokfutása úgy tünteti fel magát, mint egyetlen igazságot. Ne hagyjuk magunkat,
hogy megtévesszenek!
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Új parancs

„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyûlöld ellenségedet. Én
pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözõite-
kért!” (Mt 5, 43-44)

A Mt 5, 43-48 sorokban a modern ember számos ellentmondással találkozik. Az
itt felsorakoztatott tanácsok idegenek a fogyasztói társadalom értékkrízisben ver-
gõdõ ember számára. A média csatornái, a talkshow-k, a Big Brotherek, az egyre
idiótább vetélkedõk, a véres akciófilmek, a semmitmondó kerekasztal-beszélgeté-
sek teljes ellentétben állnak ezzel az evangéliumi gondolattal.

Szeressétek ellenségeiteket – hangzik a tanács, mint a tökéletesség felé vezetõ
út legfontosabb tényezõje. Ezt nagyon nehéz megtenni. Mondhatjuk úgy is, hogy
lehetetlen, fõleg egy olyan világban, amelyben senki sem hirdeti ezt a szokatlan lo-
gikát. Az akciófilmekben kegyetlen megtorlásokat láthatunk, a talkshow-kban a
politikai ellenfelek tapintatlan, mondhatni barbár módon próbálják lejáratni ellen-
feleiket. A körülöttünk levõ világ nem a megbocsátásra rendezkedett be.

Krisztus mást ajánl: a megváltott ember, a megbocsátás logikáját. „Ne nyugod-
jon le a nap haragotok felett!”. Pszichológusok megállapítása szerint a harag ren-
geteg pszichikus energiát von el, valósággal megbénítja a lelket. Haraggal a lel-
künkben lehetetlen dinamikusan és kreatívan élni. Hisz az ember leragad mások
kritizálásánál, szorongása növekszik, alkotókészsége fokozatosan satnyul.

A modern kor  megszülte a fogyasztói embert: a homo videnst. Képernyõk elõtt
meggörnyedt emberek tömegei vesztik el alkotókészségüket és kreativitásukat. A
távközlés tévéközléssé vedlik át, és furcsa irányba kényszeríti a kilátástalanságba
süllyedt tömegeket. Demagóg szövegek pergõtüzében egyre nehezebb a megvál-
tott ember logikájára összpontosítani: szeressétek ellenségeiteket, változtassátok
meg kreativitásotokkal a körülöttetek levõ világot!
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Mennyország - föld

Isten országa

„Mihez hasonlítható Isten országa… Hasonlít a mustármaghoz… hasonlít a
kovászhoz…” (Lk 13, 18 ss)

Krisztus Isten országát mustármaghoz és kovászhoz hasonlítja. Isten országa
csakis hasonlatban érthetõ. És még így is nehezen. Miért nem egy piramishoz ha-
sonlította, ahol mindenkinek megvan a maga hierarchikus helye? Miért nem egy
fényes palotához hasonlította, ahol nyugodtan élvezheti az örökkévalóságot min-
den kiválasztott üdvözült? Mustármag és kovász eléggé szokatlan fogalmak a mai
ember számára.

Krisztus logikája itt is felhívja magára a figyelmet. Miközben mustármagról és
kovászról beszél, elítéli kora hajszálhasogatásokba fulladt társadalmi/vallási rend-
szerét. Az általa használt képek nemcsak egy eljövendõ országról beszélnek, ha-
nem valamirõl, ami már közöttünk van. Isten országa az egyén, a mustármag, a
csepp a tengerben. Ebbõl nõ ki a megváltás misztériuma, amely kihat az egész em-
beriségre. A mag, ha elpusztul, gyümölcsöt hoz. Az egyén, ha leküzdi egoizmusát,
nárcizmusát, fukarságát, irigységét, féltékenységét, akkor Isten országát a szívében
hordozza és tovább is adja.

Krisztus tanítása egyszerû, a nagy tanítások mindig egyszerûek. Benne az egyén
szociális dimenziója kap szerepet. A mustármag hatalmas fává terebélyesedik, és a
kovász megkeleszti az egész tésztát. Ugyanezt az emberi vonást használják fel a
totalitárius rendszerek, a diktatúrák és egyre inkább a modern vallások. A XX. szá-
zad rengeteg megdöbbentõ példát szolgáltat… Az emberben fává tud terebélyesed-
ni a jó, a kreativitás, az elõzékenység, a másokra való figyelés, de ugyanakkor fá-
vá terebélyesedhetik a rossz, a hisztéria, a félelem, a hatalomvágy.

Isten országa bennünk van. Ez az Újszövetség forradalma. Ami bennünk van, az
körülöttünk is felépül. Mi van körülöttünk? Milyen mértékben tekinthetõ Isten or-
szágának az, amit (politikai és vallási) rendszereink révén felépítünk? Krisztus sze-
rint mi magunk meg tudjuk ítélni, hogy mi az igazság (Lk 12, 57). Meg tudjuk ítél-
ni, ha ezt akarjuk. Ugyanis azért van szemünk, hogy lássunk és azért van fülünk,
hogy halljunk. De gyakran nem akarunk sem hallani, sem látni…

Isten országa nem beválthatatlan ígéretekbõl vagy cselekvéshóbortból épül fel,
hanem emberekbõl. Az ember és társadalma viszont azzá válik, ami látomásának
gyújtópontjában áll. Krisztus víziójának gyújtópontjában Isten országa állt. Ez az
ország motiválta minden tettét. Mi áll a mi víziónk gyújtópontjában? Mi motivál-
ja tetteinket? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, elég szétnézni a körülöt-
tünk levõ társadalomban. Az ugyanis belõlünk épül fel…
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Társadalom

„Mondom nektek, hogy akinek van, az kap, akinek meg nincs, attól azt is elve-
szik, amije van”. (Lk 19, 26)

Az evangélium nem  az együgyûséget, a balgaságot hirdeti. „Legyetek szelídek,
mint a galambok, de okosak, mint a kígyók.” Az értelem érdekében Krisztus még
a kígyót is rehabilitálja. Nem balga ember a teremtmény. Értelmét és képességeit
azért kapta, hogy kamatoztassa. Aki megijed, az elveszíti bátorságát. A félelem pe-
dig megöli a kreativitást, megfosztja az egyént képességei kibontakoztatásától, tár-
sadalmakat zülleszt le. Akinek van, annak egyre több lesz. Eddig nincs is baj. A baj
ezután következik: akinek nincs, annak egyre kevesebb lesz. Az ember léte leszû-
kül, retteg a cselekvési szabadságtól, másokra és a társadalmi rendszerekre hárítja
át saját tettei felelõsségét. Következõleg tömegesen manipulálhatóvá válik. A kö-
zelmúltban romba dõlt világ tapasztalataiból tudjuk, milyen  társadalmat, világot
képes felépíteni az agymosott, manipulált ember. 

Ami megvan az egyénben, az megvan a társadalomban; ami megvan a társada-
lomban az megtapasztalható az egyénben – írja C. G. Jung Emlékek. Álmok. Gon-
dolatok c. mûvében. A körülöttünk levõ társadalomban pedig növekvõ félelem ta-
pasztalható. Emberek ássák el talentumaikat ahelyett, hogy kamatoztatnák azokat.
Ördögi kör alakul így ki: a képességek kiaknázása és a társadalomban való felhasz-
nálása helyett hencegés, nagyzolás, gyanúsítás, hazudozás. Maszkkal védik a seb-
zett, gyerekes belsõt; elásott talentumokkal biztosítják a törékeny (lelki) biztonsá-
gukat. Globalizálódva, a lopás és kizsákmányolás törvényesedik.

A modern kor nyugati embere valamitõl mégis fél. Ezért állandóan izgatott. Fel-
aprózza idejét (idõnapló), hogy ne kelljen elszámolnia önmagával. Szétszórja ma-
gát, de a rohanás megnyugtatja (vö. Csíkszentmihályi Mihály: „Flow. Az áram-
lat”). Így nem kell azon gondolkoznia, hogy a világ nagy része éhezik, az emberi-
séget egyre nagyobb társadalmi, ökológiai és politikai kérdések gyötrik. Néhányan
mégis megállnak, gondolkodnak, megijednek, aztán tovább rohannak…

A bölcsességet mégis kamatoztatni kell. A fenti idézet elmondja, hogy mi lesz
azzal az emberrel/társadalommal, aki, illetve amely nem képes erre. Az ember épít-
geti történelmét, viszont ritkán teremt társadalmi biztonságot – elég a 20. század
történéseire gondolni.

„Mondom nektek, hogy akinek van, az kap, akinek meg nincs, attól azt is elve-
szik, amije van”. (Lk 19, 26)
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Szent városok

„Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. Bárcsak te is felis-
mernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejt-
ve szemed elõl. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és
mindenfelõl ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és
nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét. Aztán
bement a templomba és kiûzte onnan a kereskedõket.” (Lk 19, 41-45)

A Lukács evangélium 19. fejezetének a végén Krisztus jeruzsálemi bevonulásá-
ról olvashatunk. Az Emberfia közeledik ahhoz a városhoz, amely évszázadok óta
a zsidóság központja. Jeruzsálemben van a Templom is, mely a monoteista kultusz
központja, ahol az élõ Isten törvényeit õrzik. A fõpapok és írástudók, akik betû sze-
rint ismerik a törvényt, innen irányítják a nép sorsát, a politikai vezetõkkel karölt-
ve. Hatalmas terheket tesznek az emberek vállára, de az ujjukat sem mozdítják,
hogy ezeket elviselhetõvé tegyék. (Lk 11, 46)

Krisztus szomorúan közeledik a fõváros felé. Lelke nyugtalan. Megsiratja Jeru-
zsálemet, mielõtt belépne kapuin. Érdekes kép tárul az olvasó szeme elé: az Em-
berfia túllát a pompán és a képmutatáson. Látja Jeruzsálem vesztét, mert a város
nem ismeri fel azt, „ami békességére szolgál”. Ebben a városban, ahol a törvények
fontosabbakká váltak, mint maga az ember, a képmutatás mindennapos, a csalás és
ámítás hatalmas méreteket öltött. A törvények folytonos mormolása és görcsös be-
tartása nem teszi jobbá az emberek lelkét, hanem hozzájárul ahhoz, hogy a törvé-
nyesség és istenfélelem maszkja alatt képmutató, mohó, józan emberi bölcsessé-
gükbõl teljesen kivetkõzött generációkat hozzon létre. Ünnepélyes bevonulása
után az Emberfia kiûzi a kereskedõket a templomból, mert a szakrális teret „latrok
barlangjává” degradálták. Mindennek megvan az ára: mindenki tudja, hány galam-
bot kell az újszülöttért feláldozni, mi az ára az isteni kiengesztelésnek, mennyit
kell fizetni azért, hogy eredményesen meggyógyulhasson az ember, és így tovább.
A Templomban a profit hajszolása átvette a fõszerepet – minden más csak másod-
lagos volt. Az utolsó szakrális terüktõl is megfosztott emberek csüggnek az Ember-
fia szavain, míg a fõpapok keresik a kedvezõ alkalmat, hogy ezt az újdonsült  rend-
bontót elveszejtsék.

A kereskedelem, a profitéhség betört az Istennek fenntartott szakrális térbe. Je-
ruzsálembe érkezve, az Emberfia elsõ dolga visszaállítani a Templom rendjét. Ez
végzetes hiba. Halála már csak idõ kérdése. A profit útjába állni, a nyereséget ve-
szélyeztetni nem tanácsos. Ez nemcsak Jézus korában volt így, napjainkra is jel-
lemzõ. A mohóság, a gátlástalan kapzsiság átgyûrûzik téren és idõn. Egyetlen rend-
szer, egyetlen ember sem kivétel alóla. A törvény maszkja, a vallási köntösök, a po-
litikai ideológiák, a fogyasztói társadalom „demokratikus” eszméi táptalajul szol-

56



gálnak a nyereségvágynak. A nyereségvágy viszont nem fér össze az emberi érté-
kekkel, a transzcendens gondolatokkal. A szabadság, egyenlõség, testvériség, az
emberi jogok hangoztatása közben a lényeg mindig elsikkad. A háttérben zajlik
mindaz, ami a rendszert mûködteti: a profit maximalizálása. Ennek következtében
viszont az elszegényedés egyre drasztikusabb méreteket ölt. Az emberiség egy kis
része arra használja az emberiség nagyobbik részét, hogy – a fejlõdés jelszava alatt
– módszeresen kizsákmányolja, tönkretegye és szemétdombbá változtassa élette-
rét. A csodálatos, szépen hangzó szlogenek mögött ott húzódik a számokkal mér-
hetõ realitás.

Soha az emberiség történelmében nem volt ekkora különbség a szegények és
gazdagok között, mint ma. A szegény országok folyamatos kizsákmányolása, a
táplálék és az ivóvíz gyakori hiánya, az egyre nagyobb méreteket öltõ munkanél-
küliség rohamosan növeli a társadalmak perifériájára szorult tömegek számát.

Az Emberfia megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, hiszen egy kultúra sem ma-
radhat fenn, ha önmagával meghasonlik. A tradicionális értékek halála, Isten vég-
leges kiszorítása a vég elõjelei. Titus római császár alig 46 esztendõvel a jeruzsá-
lemi történések után megsemmisíti a zsidó államot, és leromboltatja a Második
Templomot.

E kultúra tradicionális értékei lassan eltûnnek, Isten szakrális tere nem érték
többé. A profit maximalizálása nálunk is átvette a legfõbb szerepet. Civilizációnk
úgy olvad, mint az általunk okozott globális felmelegedés miatt az Északi és Déli
sark jégtömbjei. Jeruzsálem egykori pusztulása és a fejlõdés fenntarthatatlanságá-
nak mai jelei legjobb bizonyítékai annak, hogy rossz irányba haladunk.

Társadalmi értékek

„Jaj neked, Korozain! Jaj neked Betszaida! Mert ha a csodák, amelyek benne-
tek történtek, Tíruszban és Szidonban történtek volna, már régen bûnbánatot tar-
tottak volna…” (Mt. 11, 20)

Az Emberfia nagyon szomorú a Szentírásnak ebben a részében. Ugyanis meg-
döbbenve látja, hogy a csodák ellenére sincs megtérés. Viselkedésükkel az embe-
rek teljesen ellentmondanak mindannak, amit látnak és megtapasztalnak. Krisztus
mintha nem értené ezt a makacsságot. Csodák történnek, emberek gyógyulnak
meg, s  mindezeknek semmi hatása nincs kora társadalmára. Szodoma és Gomorra
képe elevenedik meg e kis részben. Isten, a világ teremtõje kinyilatkoztatta az aka-
ratát, de az emberiség nem törõdött vele. Hiába emelkedik egy város az égig, hiá-
ba éri el gazdasági fejlõdésének eladdig nem tapasztalt csúcsait, az eredmény le-
sújtó.
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„Jaj neked, Korozain! Jaj neked Betszaida! Mert ha a csodák, amelyek benne-
tek történtek, Tíruszban és Szidonban történtek volna, már régen bûnbánatot tar-
tottak volna…” (Mt. 11, 20)

A Szentírás, mint ahogy azt nap mint nap tapasztaljuk, nem a múltnak íródott,
hanem örökérvényû. Manapság nem találkozunk csodák tömegével, ugyanakkor
számos baljós jel kíséri mindennapjainkat. Éghajlatunk olyan változáson fog ke-
resztülmenni rövid idõn belül, amelynek katasztrofális következményeire nem va-
gyunk felkészülve. Az emberi közösségek egyre inkább eltávolodnak hagyomá-
nyos értékeiktõl, mindinkább feloldódnak valami globális abszurdumban, amely-
ben a profit halmozása az egyetlen cél. Az ördögi kör már rég bezárult: az emberi-
ség ebben a Szodoma-szindrómában olyan vég felé közelít, amelynek elhárítására
már alig maradt ereje és lehetõsége. Bár a társadalom dekadenciájának, a környe-
zet felélésének, az élettér gátlástalan kizsákmányolásának a jelei nagyon is jól lát-
hatók, az Ember mégsem reagál idõben. A démoni erõknek, az új isteneknek, a tob-
zódó butaság és a manipuláció virágkorában alkalmas ezek az anti-értékek termé-
keny talajra találtak ahhoz, hogy mindazt, amit eddig felépítettünk, gyorsan és pre-
cízen elpusztítsuk. Nagy gondolkodók már évtizedekkel ezelõtt jelezték: rossz
irányt vettünk. Mindaz, ami körülöttünk lejátszódik, nem véletlen, hanem az em-
beri tevékenység egyenes következménye. A káoszelmélettel illusztrálva: ha egy
rendszerben örvények keletkeznek, akkor hihetetlen gyorsasággal romlik minden
prognózis, ellenõrizhetetlen folyamatok sokasága indul el. Ezek a változások már
rég elkezdõdtek, a hatások lassan, de biztosan érzõdnek. 

A világot uraló hatalom plagizál. Nevezhetjük Nagy Plagizátornak is. Hazug-
sággal, reklámokkal, tébolyult kommunikációs fogásokkal elhiteti az egyre szegé-
nyebb tömegekkel: csak így tovább!, hisz a legjobb úton haladunk. Mi több, ha
nem így lenne, akkor lenne csak igazán baj. 

De a Nagy Plagizátort nem érdeklik a következmények. Ugyanis a jelek elem-
zése veszélybe sodorná a legfontosabb axióma betartását, a profit  maximalizálá-
sát. Az emberek lassan elveszítenek minden viszonyítási pontot. Közben  mind lel-
kileg, mind testileg megbetegednek. A profit maximalizálása fordítottan arányos az
embertömegek egészségi mutatójával. A kizsigerelt, kizsákmányolt tömegek csak
a reklámjait láthatják a szép új világnak, megtapasztalni nem tapasztalják meg, már
csak azért nem, mert nem létezik. Hisz mindez plágium, PR csupán. Már Schopen-
hauer megmondta, hogy „az egészség nem minden, de egészség nélkül minden
semmi”. A lelki és testi betegségek felmorzsolják a társadalmat. Felmérések sze-
rint a magyar férfiak 42%-a nem éli meg a 62 éves (jelenlegi) nyugdíjkorhatárt.

„Jaj neked, Korozain! Jaj neked Betszaida! Mert ha a csodák, amelyek benne-
tek történtek, Tíruszban és Szidonban történtek volna, már régen bûnbánatot tar-
tottak volna…” (Mt. 11, 20)
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Egy jó társadalomnak három tartóoszlopa van: egészség, népesség, békesség –
a mai magyar társadalom mindhármat nélkülözi. Úgy tûnik, hogy alig titkolt nép-
irtás folyik a szemünk elõtt. A médiaricsaj sikeresen tompítja az érzékeket, nehogy
a tömeg a valóságra ébredjen. Mert hiszen az  életek mit sem számítanak, ha a pro-
fit maximalizálásáról van szó. Az új világ megteremtése érdekében minden felál-
dozható, minden lerombolható. Kizsákmányolás, tömegbutítás, cinikus hazudozás
kéz a kézben halad elõre – egyre nagyobb csatákat nyerve. A társadalom fásult ká-
bultságában pedig abban bízik, hogy elõbb-utóbb mindennek vége lesz, és jóra for-
dul az emberek sorsa. De ez csak irizáló délibáb. A csodákat nem vették komolyan
az Emberfia idejében, a dekadencia jeleit úgyszintén nem fontolják meg manapság.
Pedig te és én, mi és ti kell, hogy tegyünk valamit azért, hogy mielõbb felébredje-
nek az emberek  ebbõl a bódító és hazug önámításból.

Evilági hatalom

„Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok…” (Lk 7, 7)
Az Evangélium újra visszatér az örökzöld témához: a hatalomhoz. A mai ke-

resztények hajlamosak arra, hogy azt képzeljék: az Evangélium elhatárolódik
mindattól, ami a világban nap mint nap végbemegy. Azt gondolják: az Evangélium
az ideális világ eljövetelérõl ír, és semmi köze a valós élethez. Ez merõ tévedés. Az
Evangélium, Isten kinyilatkoztatása nem esti mese gyerekeknek, nem felületes
igazságok gyûjteménye, amit demagógok használhatnak céljaik elérésére ott és ak-
kor, amikor éppen akarják.

„Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok…” (Lk 7, 7)
A százados, akinek az Emberfia meggyógyítja a gyerekét, hatalom alatt álló em-

ber. Felettesei is vannak, beosztottjai is, parancsot kap és parancsot osztogat. Az
Evangélium sorai szerint õ mégis emberséges maradt, sikerült megõriznie józan
ítélõképességét és emberszeretetét. A hatalom ugyanis azért van, hogy éljenek és
nem azért, hogy visszaéljenek vele. Ilyen formán a hatalom és a vele járó hatalom-
vágy a keresztény ember örökös kihívása marad. Egyéni felelõsség, mivel a hata-
lom eltereli a figyelmet a kereszténység lényegérõl.

Mint tudjuk, a hatalomvágy az Emberfiának sem volt ismeretlen. A sátán Õt is
többször megkísértette. Az abszolút hatalmat neki is felajánlotta. Ugyanezt ajánlja
fel minden egyes kereszténynek: uralkodj a másikon, alázd meg, tipord porba a
többi embert. Pápák, papok, püspökök, hívek, szerzetesek, politikusok, állami al-
kalmazottak napi kísértése ez – senki sem kivétel. A hatalomvágy elõtt kevés ke-
reszténynek sikerült bölcsnek maradnia. A történelem tele van a hatalomvágy ne-
gatív gyümölcseivel. A hatalmi visszaélések mélyen beépültek az emberiség törté-
nelmébe. Agresszió, kerékbetört emberi sorsok jelennek meg ott, ahol a keresz-
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ténység elveszítette lényegét, és a hatalom vágya váltotta fel az evangéliumot.
Elég, ha a keresztes háborúkra és a középkori keresztény hatalmi harcokra gondo-
lunk. De ne higgyük egyetlen percig sem, hogy mindez csak a múlté. A hatalom-
vágynak ma is számos ember esik áldozatául. Az értékek átértékelõdnek: az álke-
reszténység maszkja alatt számos esetben a hatalom konzerválása válik a legfonto-
sabb feladattá. Az alázatosság és az ima álarca mögött a beteges és kicsinyes ha-
talmi harc válik számos vezetõ és csatlósai legfontosabb céljává. A hatalomvágy
kísértése nem az evangéliumi múlté, nem a ködös jövõé, hanem a máé, a jelené.
Állandó jelen jellemzi a sátán és az ember ezen kedves vétkét, aminek nagyon ke-
vesen tudtak és tudnak ellenállni. Mindazok, akiknek ez nem sikerül, gyakran Is-
ten nevével, az Emberfiára hivatkozva ideologizálják hatalmi csörtetésüket. A
bölcs kijelentések hátterében viszont mindig a hatalomvágy húzódik meg.

„Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok…” (Lk 7, 7)
Krisztus megadja a választ: Aki elsõ, az legyen az utolsó, így szolgálja Isten al-

kotását, az embert és annak életterét. A kereszténység csak errõl szólhat. Nem le-
het Isten neve alatt gyilkolni és hódítani, rabolni és erõszakoskodni, emberi sorso-
kat derékba törni. A hatalomvágy, még akkor is, ha isteni hivatással próbáljuk tisz-
tára mosni, destruktív és káros, egyáltalán nem az evangéliumi értékek hordozója.
Nem lehet evangéliumi értékekrõl beszélni ott, ahol a kereszténységet csak a kar-
rier építésére használják, ott, ahol az életstílus egészen más értékekrõl árulkodik.
Akinek szeme van, lásson, akinek füle van, halljon - olvassuk a Szentírásban. A ha-
talomvágy negatív gyümölcsei számos sebet ejtettek a kereszténységen évszázad-
okon keresztül. Ez a folyamat korunkban tovább folytatódik. Hogy kiderüljön, ki
a „nagyobb”, a „tanítványok között”, pénzt pénzre, hatalmat hatalomra, befolyást
befolyásra halmoznak. Így gyakran válik a vallás és mindaz, amit az Evangélium
képvisel, egyéni üzérkedések célpontjává. A hatalom önmagában nem rossz, mivel
fentrõl származik. Célja az ember szolgálata. Nem az ember van a hatalomért, ha-
nem a hatalom az emberért. A hatalom minõségét az dönti el, hogy tartalmát a
„lét”, vagy a „birtoklás” képezi. (Ünnepélyes bevonulása után az Emberfia soka-
kat kiûz a Templomból. Õk a szakrális teret „latrok barlangjává” degradálták.
Mindennek megvolt az ára: tudják, hány galambot kellett az újszülöttért feláldoz-
ni, mi volt az ára az isteni kiengesztelésnek, mennyit kellett fizetni azért, hogy
eredményesen meggyógyulhasson az ember, és így tovább. A Templomban a pro-
fit hajszolása átvette a fõszerepet – minden más csak másodlagos lett.)

Az evangéliumi értékekre épülõ kereszténység párhuzamosan él és fejlõdik a
biznisz-kereszténységgel. Ezek – akárcsak 2000 évvel ezelõtt - elválaszthatatlanok
egymástól.
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Nemzet

„Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nek-
tek: nem, hanem széthúzást.” Lk 12, 51.

Az Emberfia Lukács evangéliumában nem olyan víziót közöl, amilyet kortársai
joggal elvárnának tõle. Vészjóslóan szól a jövõrõl akkor, amikor mindenki azt gon-
dolta, hogy békét akar hozni. Aki a kereszténységet bigottsággal vádolja, az nem
olvasta el részletesen és figyelmesen az Evangéliumot. A Názáreti nem olyan vi-
lágról jövendöl, ahol majd kenetteljesen egymás nyakába borulunk és csodás har-
móniában, problémamentesen éljük le földi életünket. Ennek teljes ellentétét hir-
deti. Elvégre „ha öten lesznek egy házban, meghasonlanak, hárman kettõ ellen, és
ketten három ellen. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával; az anya a lá-
nyával és a lány az anyjával; az anyós a menyével és a meny az anyósával”. Ez alól
nincs kivétel.

„Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nek-
tek: nem, hanem széthúzást.” Lk 12, 51.

Abban a világban, ahol minden eladó – beleértve az eget és a földet –, s magát
Istent is megpróbálják árucikké tenni, a fenti igazság hatványozottan érvényes. Az
emberek meghasonlanak, egymás torkának esnek, pereskednek, számolgatnak,
cselszövésekkel másokat, majd önmagukat is becsapják, aztán miután leélik átlag-
életüket, haraggal és kapzsisággal a szívükben hunyják le örökre a szemüket. A
Názáreti víziója a körülöttünk levõ világban zajlik le. Feltartóztathatatlanul. A
„turba”, ahogy Hamvas Béla fogalmaz, egyre beláthatatlanabb, érthetetlenebb. A
„turba”, vagyis az értékeitõl megfosztott társadalom elburjánzása melegágya lett a
széthúzásnak, az emberi kicsinyességnek. Apa fia ellen támad, és a fiú az apja el-
len, ember az embernek farkasává lesz. Ha csak az elmúlt 60 évnek a történéseit
vizsgáljuk, joggal nevezhetjük a társadalmunkban végbement változásokat az em-
beri butaság, hatalomvágy, képmutatás és hazugság eredményeinek. Megdöbbentõ
alattomossággal hat évtized alatt teljesen megváltoztatták nemzetünk történelmét,
megszüntették az összetartó értékeket és erõket, elgáncsolták az igazi értékek ki-
fejlõdését, melyek nélkül elképzelhetetlen az egészséges társadalom. A szabadság
és a függetlenség teljesen átértelmezett szlogenjei alatt tízezreket öltek meg és mil-
liókat taszítottak a kétségbeesés és kilátástalanság ingoványába. A Rossz napjain-
kig gyûrûzik, mondhatnánk úgy is, hogy megszemélyesítõdik a nemzetet
(félre)vezetõ erõkben és személyekben. Miközben a nemzeti széthúzás mélyítésé-
re és megszilárdítására rengeteg pénzt áldoznak, a függetlenség további szajkózá-
sa mellett a nemzetet új hatalomnak szolgáltatják ki, új birodalmi struktúráknak ál-
dozzák fel. Ezért a kilátástalanság, a kiábrándultság, valamint az egyéni és a nem-
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zeti letargia, amely lépten-nyomon tetten érhetõ. A nemzet kálváriája nem ért vé-
get, tovább folytatódik, új, eleddig nem tapasztalt méreteket ölt. A társadalom pe-
rifériájára sodródik lassan a magyar társadalom 40–50 százaléka. A szegénység, az
eladósodás annak a gátlástalan rablásnak az eredménye, amit reformoknak és fej-
lõdésnek, a magyar társadalom számára egyetlen járható útnak igyekeznek beállí-
tani. A modern birodalmi struktúrákat modern rabszolgákkal mûködtetik és tartják
fenn. Nem kellenek sem hadtestek, sem véres harcok ahhoz, hogy mindent elve-
szítsünk. A külföldi tõke és a belföldi politikai elit elintézi a nemzet teljes kiárusí-
tását. Mint ahogy azt a közelmúltban egy közel-keleti politikus is állította: „Man-
hattant, Magyarországot és Lengyelországot majdnem teljesen felvásároltuk”. A
tõkével és politikai védelmi hálóval nem rendelkezõ nemzet olyan hajóhoz hason-
lítható, amely céltalanul hánykódik a modern kor történelmének kifürkészhetetlen
óceánján, miközben a hajóról már eltávozott vezetõség videokonferenciákon  pró-
bálja nyugtatgatni az ott rekedt tömeget: tartson ki, ne adja fel! A szabadságnak,
melyet birtokol, ára van; a függetlenségnek, melyet kivívott, feltételei vannak. Õk
azt ígérik, hogy megtisztítják a politikát a piszkos pénzek leosztásától, minden jó-
ra fordul és újra érdemes lesz élni és tervezni. Közben kiürülnek azon politikai in-
tézmények, amelyek még ezt a kiárusított sorsot megváltoztathatnák, a nemzet sú-
lyos adósságcsapdába kerül, melybõl matematikai számítások szerint lehetetlen ki-
szállni (Magyarország tartozásának kamata naponta 5 milliárd forinttal nõ). A
nemzetre kényszerített adósságcsapda kiegyenlítése érdekében, a nemzetnek le
kell mondania az önmaga irányította oktatáspolitikáról, egészségügyrõl és más
szociális szolgáltatásokról, továbbá meg kell engednie, hogy természeti- és embe-
ri erõforrásait korlátlanul kizsákmányolják az új rend urai. Ezért az elmúlt két év-
tized alatt a hazugságot és a megtévesztõ propagandát napi szintre emelték. A múl-
tat teljesen ki akarták irtani, és ez mintha sikerült volna is: a nemzet fõhóhérja
mondta végtelen cinizmussal a 80-as években: „Múlt nincs, csak jelen van és jövõ,
elvtársak…”). 1956 tragikuma megismétlõdik a szemünk láttára. És azok utódai,
akik a forradalmat elfojtották, az emberi értékeket lábbal tiporták, újra megteszik
ugyanazt, amit elõdeik, miközben kenetteljes arccal folyamatosan hazudnak a
nemzetnek. A helyzet megdöbbentõ és lesújtó. 1956 eszménye viszont még lángra
lobbanhat. Csak megfelelõ emberek kellenek hozzá…

Földünk

Lk. 18, 8 „Mondom nektek: hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor
eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

De amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a földön? – olvassuk a Szentírásban.
A XXI. század elején át kellene írnunk ezt a kérdést: amikor eljön az Emberfia, ta-
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lál-e még embert a földön? Jelenlegi adatok, komoly elõrejelzések szerint vajmi
keveset, és azokat is nagy nyomorban. Amikor korábban azt hallottam, hogy nagy
bajban vagyunk, azzal hessegettem el a sötét gondolatokat, hogy biztosan túlzás
mindez. Most már tudom: nem túlzás. A minket körülvevõ valóság olyan, mint egy
rémálom. Mikor ébredünk fel belõle? Nem, most nem a magyar (határon inneni és
túli) valóságra értem mindezt, hanem életterünkre, a Földre. Mindarra, ami lehetõ-
vé teszi az emberiségnek, hogy létezzen.

Lk. 18, 8 „Mondom nektek: hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor
eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

Jelenlegi helyzetünket úgy kell elképzelnünk, mint egy mérleget, melynek
egyik serpenyõjében aranyrudak vannak, vagyis az, amivel a kapitalizmus kecseg-
tet: a profit; a másik serpenyõben pedig a földgolyó, egész életterünk. A választás-
ra, mondhatni, már idõ sem maradt. Míg a megvásárolt szakemberek arról próbál-
ják meggyõzni a közvéleményt, hogy minden rendben van földünkkel, aggodalom-
ra semmi ok, addig komoly tudósok elemzéseikben lassan belefáradnak a vészha-
rang kongatásába. Minden jel arra mutat, hogy az emberiség vezetõinek elment a
józan esze. A mérleg arannyal és profittal megtelt serpenyõje sokkal fontosabbá
vált, mint a másik serpenyõ, mely magát a földgolyót, vagyis egyetlen életterünket
tartalmazza. Jelen írás terjedelmi korlátai nem teszik lehetõvé a tények  részletezé-
sét, viszont egy dolgot mindenképp meg kell említenünk: miközben az emberek tö-
megei teljesen elszegényednek, miközben vezetõik tudatosan demoralizálják és
megfélemlítik õket, addig egy globális természeti katasztrófa elõjeleit szemlélhet-
jük. Földünk természeti egyensúlya az emberiség gátlástalan profithajszolásában
teljesen felborult, a jégsapkák megállíthatatlanul olvadnak, a hurrikánok feltartóz-
tathatatlanul tombolnak, egyfelõl a szárazság, másfelõl az árvizek a föld minden
egyes szögleltét veszélyeztetik. A tét hatalmas: amit Shakespeare évszázadokkal
ezelõtt fogalmazott meg, az hihetetlenül közel került hozzánk: lenni vagy nem len-
ni? Profitot hajszolni, vagy megvédeni életterünket? Eltaposni, kizsákmányolni –
úgymond globalizálni – a különbözõ kultúrákat, vagy figyelmesen orvosolni az
elõidézett problémákat?

Ha egy béka hirtelen beleugrik egy forró vizes edénybe,  megpróbál rögvest ki-
ugrani belõle. Ám ha ugyanaz a béka, ha számára kellemes hõfokú vízben van,
olyanban, amely lassan egyre melegebb és melegebb lesz, mígnem teljesen felfor-
rósodik, sokáig nem fogja érzékelni a veszélyt, és addig marad ott, amíg valaki ki
nem menti, vagy el nem pusztul. Lassan az emberiség nagy része is a fenti béká-
hoz hasonló álláspontra helyezkedik: vagy nem akarja, vagy nem tudja észrevenni
azokat a jelenségeket, illetve a  közöttük lévõ összefüggéseket, amelyek õt létében
veszélyeztetik. Kitelefonál meg betelefonál, bámulja a valóságshowkat, naponta
több óra hosszat, drukkol kedvenc focicsapatának, avagy épp a legújabb dél-ame-

63



rikai sorozat megható szerelmi jelenetén érzékenyül el, de nem veszi észre  a lé-
nyeget, azt, hogy tudniillik vagy bekapcsolódik aktívan nemzete és társadalma fel-
ébresztésébe és élettere megmentésébe, vagy annyi esélye sem lesz a túlélésre,
mint a példabeli békának a felforrósodott vízben…

Mai világunkban láthatólag több pénzt csoportosítanak az emberek meggyilko-
lására, mint megsegítésükre. Miközben korunk egyik legnagyobb katonai hatalma
tetszés szerint támad meg független országokat és egyre több kultúrára erõlteti rá
akaratát, addig ugyanennek a nemzetnek polgárai, ha nem tudják önmagukat, az
életüket kellõképpen biztosítani, a korházakból az utcára kerülnek, nincs joguk or-
vosi ellátásra, ebbõl kifolyólag nincs joguk a további élethez sem. Nemzetünk „fel-
világosult” vezetõ politikusai ugyanezt a modellt akarják ráerõltetni „reform” né-
ven saját nemzetükre. Földünk jelenlegi sorsa egyre inkább hasonlít a bábeli zûr-
zavarhoz, ahol a zûrzavart éppen azért hozzák létre és tartják fenn mindenre elszánt
erõk, hogy egyre könnyebben jussanak hozzá a  profithoz. Erich Fromm azt taná-
csolja, hogy a mohósághoz és illúziókhoz láncolt értelemmel való megelégedés he-
lyett (amely mesterségesen kreált szükségletek kielégítését szolgálja) próbáljuk ér-
telmünket fejleszteni, és a körülöttünk zajló folyamatokat megérteni.

Ma már inkább az a kérdés, hogy amikor eljön az Emberfia, talál-e még embert
a földön? Mert profitot találni fog, biztosan…

Szociális problémák

„Adjatok, és adnak majd nektek is: jó és tömött, megrázott és túláradó mérték-
kel adnak majd az öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visz-
szamérni nektek.” (Lk. 6, 37-38).

Az Evangélium a kicsinyességet soha nem értékelte. A kicsinyes ember veszély-
forrás a környezetére. Minél nagyobb mértékkel mérni – ez a cél, ez a lényeg. Aki
nagy mértékkel mér, neki is hasonlóan nagy mértékkel fognak majd mérni. Ez a
több ezer éves igazság újabban kikopni látszik a társadalom életébõl. A lényegte-
len dolgok felértékelõdnek, a lényegesek elveszítik értéküket, kiesnek a figyelem
középpontjából. Umwertung aller Werte – minden érték átértékelõdése,  fogalma-
zott találóan Nietzsche.

„Adjatok, és adnak majd nektek is: jó és tömött, megrázott és túláradó mérték-
kel adnak majd az öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visz-
szamérni nektek.” (Lk. 6, 37-38).

A társadalmi problémák lényegében nem változtak az elmúlt évszázadokban, de
a jelenben gigantikus méreteket öltenek. Eleddig a régi szokásokhoz régi eszközök
társultak, így nagyjából kiszámíthatóak voltak az emberi butaság következményei
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is. Manapság viszont a régi szokásokat új technológiák, modern eszközök szolgál-
ják – az eredmény nehezen elõrelátható és gyakran rémisztõ. Elég, ha az elmúlt hat
évtized háborúira, tömegmészárlásaira, totalitárius rendszereire, beteges profitma-
ximalizálásaira gondolunk. Az emberek szokásai mit sem változtak,  lehetõségeik
viszont sokkal veszélyesebbek.

Kapni sokkal fontosabb, mint adni; adni csakis abban a reményben „érdemes”,
hogy többszörösen megtérül; ez a jelszó áll modern korunk felvont zászlaján. Így
sokkal több pénz jut emberek meggyilkolására, emberi sorsok ellehetetlenítésére,
a beteges propaganda terjesztésére, a képmutatás szentesítésére, mint  megsegítés-
re, milliók sorsának javítására.

A probléma megoldását a gyökereknél kell kezdeni. A bábeli zûrzavarban elfe-
lejtjük a legfontosabbat: a demokrácia, amire a nyugati társadalmak annyira büsz-
kék, nem szabad(na) másmilyen legyen, mint egy olyan hatalom, amely az embe-
ri közösségek hallatlanul összetett szükségleteinek kielégítésének a szolgálatában
áll. Az igazi  demokráciának viszont egyre inkább az anyagiak szabnak határt,
ezért lassan elveszíti a lényegét. A rendszernek így nem az átlagember életminõsé-
gének jobbá tétele lesz elsõdleges feladata, hanem az átlagember eladósítása. Az
eladósodott ember reménytelenné válik, a reménytelen ember pedig visszavonul a
közélettõl, nem megy el szavazni. A pesszimizmus gerjesztése és fenntartása a
rendszer egyik fontos jellemzõje lett. A hatalom mindenképpen való fenntartásá-
nak fontos feltétele, hogy a tömegeket megfélemlítsék és demoralizálják. A rend-
õrség és a média szervesen közremûködik ebben a játszmában, hiszen tanult,
egészséges és öntudatos társadalmat nehéz kontroll alatt tartani, gátlástalanul ki-
zsákmányolni, manipulálni.

Az emberiség 20%-a birtokolja földünk vagyonának 80%-át, míg emberek tö-
megének alig jut valami a túléléshez. A tanulatlan, egészségtelen és öntudatlan em-
berek tömegei nem képesek a sarkukra állni, nem veszik kezükbe sorsuk irányítá-
sát. Ezért csak egyet tehetnek és tesznek is: parancsokat követnek és bíznak a jö-
võben. Bíznak a jövõben mindaddig, amíg van számukra jövõ. A klímaváltozás
ugyanis több millió ember jövõbeli bizalmát hamarosan megtörheti. A természeti
erõforrások gátlástalan kizsákmányolása nem maradhat következmények nélkül.
Jelek szerint földi életterünk lázong ellenünk. Mennyire sikerül a közeljövõben ezt
a veszélyt felismerni, az összefüggéseket megérteni, a kihívásokra bölcsen reagál-
ni, ez a közeljövõ kérdése. Még a kiotói egyezmény ratifikálásával is hatalmas
problémák vannak, hogy beszélhetnénk hát jövõt szolgáló bölcs döntésekrõl? Míg
ez bekövetkezik, addig marad a profitszerzés követése, mint az emberiség vezetõ
erõinek legfontosabb célja. Ami kizárja a nyugodt jövõt, és pesszimizmusba taszít-
ja az emberek tömegeit. A jog és az újratermelhetõ vagyon bitorlói pedig élvezik
gátlástalan tevékenységük gyümölcsét. Amíg csak tehetik. Gátlástalanul szabotál-
ják, hogy szót lehessen érteni a legégetõbb problémák megoldásában, összezavar-
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ják a fogalmak értelmezését; a „demokratikus intézményeket” díszletként mûköd-
tetik, miközben a háttérben intenzíven folyik a javak forrásainak a kifosztása.

Tisztánlátás

„De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek.“ (Jn 6,36)
Érdekes megjegyzés ez ebben az evangéliumi szakaszban. Úgy gondolom, hogy

ránk még inkább vonatkozik, mind Jézus korára. Az ember nagyon nehezen akar-
ja észrevenni az igazságot. Amiben sztereotípiái, elanyagiasodott világszemlélete,
becsvágya, információhiánya gátolják meg. Azt lát, amit akar. Viszont ez nagyon
ritkán képezi a valóságot.

Vegyük például a jelenlegi magyarországi helyzetet. Az emberek negyven évig
láttak bizonyos dolgokat, nap mint nap megtapasztalták a terrort, a bõrükön érez-
ték a megaláztatást. Mégis azt hiszik, hogy mindazok, akik ezeket végrehajtották,
visszatérve jobbak lesznek, mint azelõtt voltak.

Az emberek nagyon nehezen szakadnak el a megszokottól, a „biztonságtól”: ké-
pesek voltak éljenezni a véres kezû I. Ferenc-Józsefet. Csak egy Arany János
akadt, aki Edward királyhoz merte hasonlítani a diktátort (lásd Arany János Wale-
si bárdok címû balladáját).

A politika/politizálás mindannyiunk feladata: nincs apolitikus ember. „Legyetek
szelídek mint a galambok, de okosak, mint a kígyók”. Gondolkodni, érvelni és
dönteni sztereotipikus elõítéletek nélkül nem egyszerû, de annál nagyszerûbb fel-
adat. Az egyház szociális enciklikái sorra hívják fel a figyelmet a politikára, mint
minden keresztény ember feladatára. A létbiztonságot, jogbiztonságot és közbiz-
tonságot nem kampányplakátok mosolygó politikusai fogják megvalósítani, hanem
komoly politikai programok…

„De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek.“ (Jn 6,36)
A veszteség egyéni, a gyõzelem közös. A szemünket használjuk a látásra és a fü-

lünket a hallásra! Nem kétséges: fontosabb ez számunkra most, mint valaha is volt.

Törvény

„Hallottuk, hogy közülünk néhányan – megbízásunk nélkül tanítva – megzavar-
tak titeket, feldúlták lelketeket.“ (ApCsel, 15,24)

„... és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó
gyümölcsöt...“ (Jn. 15,16)

Egyes buzgólkodók túlzásba viszik a törvények betartását. Olyan terhet akarnak
helyezni mások vállára, amely nem logikus, nem is hasznos. A fölösleges és ag-
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resszív követelések megzavarják és feldúlják a lelkeket. A törvény megtartására
irányuló törekvések feszültséget szülnek az új generáció körében. A törvény van az
emberért és nem az ember a törvényért. Ha a törvény felõl nézzük a dolgot, akkor
a követelõzõknek igazuk van. Ha viszont az ember szemszögébõl szemléljük
ugyanazt, akkor a szabály elveszíti a súlyát. A törvény lehet társadalomépítõ, de
hatalmas félreértések forrásává is válhat. Ha nem szolgálja az egyént, ha nem épí-
ti a közösséget, akkor a törvénynek semmi értelme nincs, hisz magánvalóságában
nem is létezik. Más vonatkozásban: a törvény változatlan, az élet dinamikus. Ez
minden idõben komoly társadalmi és egyéni nehézségeket szült. Hatványozottan
igaz ez  a gyorsan változó társadalmakban. Nem lehet kimerevíteni azt, ami válto-
zik: az õsegyház gyorsan rájött és megfelelõen értelmezte ezt az örökérvényû igaz-
ságot.

Jézus ismerte az embert és tudta, „mi lakozik benne” (vö. Jn. 2,25). Tudta, hogy
hajlamos a törvényhozásra és a törvény betartására. Ezért nem is dobálózik köny-
nyedén szabályokkal. A törvény addig tölti be szerepét, amíg épít, ameddig az em-
berért van. De elveszíti ezt a funkcióját abban a pillanatban, amikor fontosabbá vá-
lik az embernél. „Nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért”,
említi többször is az Emberfia. A törvény negatív gyümölcsei: képmutatás, félel-
mek és érdekek álcázása, visszaélések, hatalmi törekvések, megalkuvások, árulá-
sok, erõszakos hatalmi rendszerek létrejötte, a kreativitás elfojtása, irigység. Krisz-
tus elfogadja, ám el is utasítja a törvényt. „Vigyázzatok a farizeusok kalászától”.
Ne ítélj! Ha nem ítélsz, akkor képes vagy a törvény fölé kerülni és nem leszel a
rabszolgája. Ezért is nem találunk az evangéliumokban egyetlen törvénykódexet
sem. Egyetlen „parancs” hangzik csak el, amelyet az eltelt 2000 év alatt nem na-
gyon tartottak be: „Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket”. Ez
nem törvény! Ez nem leírt szabály! Ez nem kódex, amely minden visszaélésre ad
lehetõséget. Ez egyszerûen életvízió; az „emberibb emberré” válás alappillére.
Olyan életvízió ez, aminek semmi köze egyetlen törvényhez és egyetlen intéz-
ményhez sem. Csakis egy ilyen magatartás jegyében lehet maradandó gyümölcsö-
ket teremni…

Törvény

„... mit kísértitek az Istent azzal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nya-
kára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk elviselni?” (ApCsel 15, 10)

„Maradjatok meg szeretetemben... Öröm legyen tibennetek, és örömötök teljes
legyen.” (Jn 15, 11a-11b)

Az emberek igát tesznek más emberek nyakába. Miért? Általában azért, mert
könnyebb másokon behajtani azt, amire a követelõ már rég nem képes. A Szentírás
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itt morális kérdésre hívja fel a figyelmet: a hagyomány téves értelmezésére. És ki-
egészíti a gondolatot: öröm legyen bennetek. Ha öröm van tibennetek, akkor nem
az a fontos, hogy igát tegyetek mások nyakába, amit sem „mi” nem bírunk, sem
„atyáink” nem tudnak elviselni.

A közösség hiánya krízishelyzetet szül, amely a szabályok egyoldalú és
dinamikátlan értelmezését vonja maga után. Kibírhatatlan terhek kerülnek az embe-
rek vállára. A szenvedésekkel senki nem törõdik: fontos megkövetelni a szabályt és
elfeledni az evangéliumi értékeket. Nem kell az Evangélium! Nem kell az öröm! Nem
kellenek Isten szeretetrõl szóló meséi. Zárjuk csak ki a naivitást az életünkbõl! Nem
érdekel engem a másik ember, hiszen én vagyok a fontos, én vagyok az, akinek elvá-
rásai lehetnek a másikkal szemben, én vagyok a politikus; én vagyok a pap; én vagyok
az orvos; én vagyok az, akit Isten arra hívott, hogy kizsákmányoljam a többi embert.
Individualizáció, defragmentáció, szubjektivizmus és az ezekbõl eredõ szétszórtság,
döntésképtelenség, állandó feszültség, félelem a magány fojtogató ölelésétõl.

A közösség krízise egyéni krízissé (is) válik. „Ami megvan a társadalomban, az
megvan az egyénben, és fordítva”. (C. G. Jung) Az egyéni krízist enyhíteni kell,
mert ebbõl születik az agresszivitás a másik irányába. A másik hibás az én lelki és
szellemi csõdömért. Ezért úgy viselkedem vele, hogy legalább olyan rosszul érez-
ze magát, mint ahogy én érzem. A külvilág fele kivetített érzések és állásfoglalás-
ok a belsõ világról tesznek tanúságot. A belsõ káosz kivetítõdik: teremts magadban
rendet, és akkor körülötted is rend lesz. A belsõ káosz meghozza keserû gyümöl-
csét: harag, féltékenység, irigység, képmutatás a jobb élet reményében. Mindezek
a tényezõk – gyakran tudat alatt – beteg társadalmi konfigurációt szülnek. Az em-
ber elveszíti a mások iránti bizalmát. Társas lény lévén, ez a bizalmatlanság össze-
roppantja és megfosztja az örömtõl. Engedelmeskedik a normáknak, agresszív
rendszereknek, mindennek, ami révén úgy-ahogy meghatározhatja törékeny egyé-
niségét. „Maszkot a maszkra” (Shakespeare). Így kerülnek elviselhetetlen terhek
az egyén vállára. Az öröm eltûnik az életébõl, a „túlélés” válik legfontosabbá:
megfelelni annak, aminek úgysem felel meg senki…

A vallás gyakran menekülés színhelyévé lesz. Az, ami 2000 évvel ezelõtt meg-
történt, megtörténik napjainkban is. Ez tény. Ne adjunk az olcsó megoldásokra,
mert a kereszténység az egyént és nem a tömeget szólítja meg…

Homo politicus

„Tudjátok, hogy azok, akik a nemzetek fejedelmei, azok uralkodnak rajtuk, és
akik nagyok, azok hatalmaskodnak felettük.” (Mt. 20, 26)

A hatalom, az uralkodás, a hatalmaskodás a Szentírásban visszatérõ gondolatok.
A nemzetek fejedelmei uralkodnak az emberek felett, a nagyok pedig hatalmas-
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kodnak. Az uralkodók és a hatalmaskodók részei az isteni kinyilatkoztatásnak.
Nem új keletû dolog, hogy az uralkodók rosszul uralkodnak, a hatalmaskodók pe-
dig erejüket fitogtatják. A hatalommal való visszaélés olyan régi, mint az emberi-
ség, de modern világunkban egyre erõsödik. Magyarország kitûnõ példája annak,
hogyan lehet gátlástalanul visszaélni mindazzal, amit hatalom néven csúfolnak.
Pedig a hatalom, miként a gazdaság is, az emberért van, és nem fordítva. Filozófi-
ai torzulások, kitervelt megtévesztések állnak jelenlegi helyzetünk hátterében. A
modern embert szavazó automata szintjére degradálták: négy évenként megadják
neki a lehetõséget, hogy a legújabb kormányzati kommunikáció hazugsága szerint
lehetõleg a gazdasági és politikai elit elvárásai szerint pecsételje le a szavazólapot.
Miután ezt a „kötelességét” (vagyis a hatalom konzerválását) elvégezte, újabb
négy esztendõre eltûnhet, politikai szerepvállalására nincsen szükség.

„Tudjátok, hogy azok, akik a nemzetek fejedelmei, azok uralkodnak rajtuk, és
akik nagyok, azok hatalmaskodnak felettük.” (Mt. 20, 26)

A Szentírás nagyon objektíven kezeli a hatalmat, de egyáltalán nem apolitikus
attitûdre buzdít, ugyanis apolitikus magatartás nem létezik. A homo sapiens egy-
ben homo politicus is, politikai hivatása van (kellene, hogy legyen) a társadalom
szervezésében. Ezt a hivatását viszont minden idõben sikeresen elnyomták. Vagy
megfélemlítéssel, vagy mellébeszéléssel, vagy butítással. Jelenleg ez utóbbival
próbálják ellehetetleníteni az emberek aktív szerepét a politikában. Az idõ (melyet
saját sorsának rendezésére kellene felhasználnia) teljesen kicsúszik a jelenkori em-
ber kezébõl. Modern rabszolgaként naponta több órát robotol, otthon pedig szelle-
mi elfásultságában a valóságshowk butaságaival tompítja amúgy is elfáradt szür-
keállományát. Idõ és értelem hiányában viszont sohasem tudja megérteni és kezel-
ni állapotát. Az új, nehezen tetten érhetõ birodalomnak legfontosabb célja, hogy –
miközben teljesen kizsákmányolja a társadalmat – az emberek nyugodtan tûrjék
mindezt, ne zavarják a folyamatot. A panem et circenses bevált módszere, újraér-
telmezve, mûködésbe lendül. A nemzet fejedelmei pedig ezzel párhuzamosan ki-
szolgáltatják a nemzet még megmaradt erõforrásait. A képlet egyszerû, a módszer
bevált és mûködik.

Aki kételkedik abban, hogy diktatúra veszi körül, olvasson komolyabb elemzé-
seket. A nemzet mindaddig, amíg nem tud azonosulni ezzel a helyzettel, abszolút
vesztes, és az is marad. Az álarc rég lehullt: a demokrácia, ahogy Bogár László
közgazdász-professzor is említi, valójában csak mutatványos sátor szintjén üze-
mel. A megtévesztéssel szerzett hatalom egyetlen feladata, hogy az új diktatúrának
kiszolgáltassa a birodalmi sarcot. Ennek következtében a társadalom legnagyobb
része veszélyesen eladósodik – de tudja, hogy csak akkor fogyaszthat, ha vállalja
a kockázatot, és mivel fogyasztani akar, ezért olyan kockázatokat vállal, melyek-
nek következményeirõl tudomása sem lehet.
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„Tudjátok, hogy azok, akik a nemzetek fejedelmei, azok uralkodnak rajtuk, és
akik nagyok, azok hatalmaskodnak felettük.” (Mt. 20, 26)

A fejedelmek segítik a kifosztást és terjesztik a modern, liberális társadalom leg-
fontosabb alapelveit: „liberalizálj, deregulálj, privatizálj”. A rablógazdálkodás
minden információt elhomályosít. Vegyünk egy példát: 1860 – 2060 közötti idõ-
szakban az emberiség elhasználja az összes olyan fosszilis energiát, ami 200 mil-
lió év alatt jött létre, és köztudott, hogy már réges-régen nem termelõdik újra.

Miközben az ország adóssága naponta 5 milliárd forinttal növekszik, okos szó-
szólók arról akarják meggyõzni az embereket, hogy kis pénzük ellopásával ezen az
állapoton lehet javítani, a szükséges rossz nem fog sokáig tartani.

„Tudjátok, hogy azok, akik a nemzetek fejedelmei, azok uralkodnak rajtuk, és
akik nagyok, azok hatalmaskodnak felettük.” (Mt. 20, 26)

Az Emberfia ismerte jól kora visszaéléseit, nem lehetett ezeket elrejteni elõle.
Az ember felelõs a környezetéért és felelõs történelméért is. Nyissuk ki szemün-
ket, hogy lássunk! Talán még újraértelmezhetjük saját életünket és céljainkat…

Jog

„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért” (Mk 2,28).

Márk evangéliuma második fejezetének a vége a képmutatást leplezi le. Szom-
baton  a zsidók nem ehetnek búzát, sem nem dolgozhatnak. Így hát bûnnek számít
az, ha tépdesik a kalászokat, vagy ha gyógyítanak. A törvény betûi kerültek elõtér-
be: a leírt szabályok betartása fontosabbá vált, mint maguk az emberek. Kialakult
az a helyzet, amely szerint az ember van a szabályokért és nem a szabályok az em-
berért. A Írás szõrszálhasogató értelmezése viszont egylényegû lesz a korrupcióval
és az álszentséggel, a társadalom embertelenségekkel telítõdik. A nép széleskörû
kizsákmányolása, tudatos butítása a papok és a politikusok feladata volt. És ennek
a feladatnak igyekeztek megfelelni.

„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért” (Mk 2,28).
Az Emberfia bûne nagy: feje tetejére állítja a mûködõ társadalmi rendszert – a

mûködõ kizsákmányolást. Nem a szombat lett az emberért, vagyis nem az ember
van a szabályokért. Mindaz, aki az ellenkezõjét állítja, semmit sem ért a keresz-
ténységbõl. Az Emberfia tanításának középpontjába az ember került. Érte történik
minden. A szabályok addig hasznosak, amíg segítik az emberek életét, tevékenysé-
gét.

Egészen másképpen történik viszont a valóságban: az értékek szerepét a jog vet-
te át. Nem az igazság a jog alapja, hanem a jog vált az igazság legfontosabb tartó-
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pillérévé. A paragrafusokra épülõ bírói döntések gyakran vitatott ítéletekhez vezet-
nek. A törvény, az elõírások és a politika rátelepszenek a lelkiismeretre és a sza-
badságra. Ciceró már több mint 2000 évvel ezelõtt elemzi ezt az ellentmondást és
kijelenti: a jog hivatása, hogy alávesse magát annak az igaz, racionális, az emberi
nemre érvényes, megváltoztathatatlan és örök törvénynek, amely megjelöli a jót,
megtiltja a rosszat és elõírja a kötelességet. A kötelesség- és a felelõsségtudat hiá-
nya nélkül nem lehet emberhez méltón élni. Globalizált világunk a legjobb példa
arra, hogy mennyire eltávolodhatunk mindattól, ami biztonságot jelenthetne az em-
ber számára. A profit maximalizálása, a természet és az emberek tömeges kizsák-
mányolása, a társadalom médiatizált butítása olyan irányba terelték az emberiség
fejlõdését, amelyet a legoptimistább elemzõk is borúsan látnak. A jog védelme alatt
gazdasági bûntények tucatjai zajlanak nap-nap után (példa erre a modern fehérgal-
léros bûnözés: az Enron, WorldCom, Parmalat esete). Az igazságtól eltávolodó
jogrendszer a betûk kicsinyes értelmezésében képes sorozatgyilkosokat, csalókat,
sikkasztókat, korrupt politikusokat megvédeni.

„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért” (Mk 2,28).
Azért, hogy mindebbõl az emberek minél kevesebbet tudjanak meg, bekapcso-

lódik a média: tömegek butulnak el a modern média hatása alatt. A politikai és gaz-
dasági csalások egyre könnyebben játszódnak le a tehetetlen tömegek szeme elõtt
(elég, ha a mindmáig eltussolt csalásokra gondolunk, melyekben politikusok és
banki szakemberek karöltve vettek részt).

Hogy a butítás teljes legyen, modern választási kampányok a legelemibb érzel-
meket bombázzák, a Szentírás idézésétõl sem riadva vissza. Bizonyára sokunknak
feltûnt, hogy 2006-ban Magyarország szerte megjelent egy választási plakát, mely
a Miatyánk szövegét idézi – kifigurázva… Modern társadalmunkban a tömegek
iparszerû manipulációja mindennapos valósággá vált.

„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért” (Mk 2,28).
Az Emberfia 2000 évvel ezelõtt más szabályrendszert ajánlott az embereknek.

A következménye az lett, hogy megölték. Pedig az együttmûködés feltételeinek az
alapjait fektette le, melynek szegletköve a bizalom, s mely nélkül nincs jövõje az
emberiségnek.
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Párbeszéd

Ima

„Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelenül kell imádkozni és
nem szabad belefáradni.” (Lk 18, 1)

Gyökössy Endre professzor, lelkipásztor szerint az ember egysége csak akkor
valósul meg, ha kapcsolatban van a körülötte levõkkel, Istennel, önmagával és a
természettel. Az egyén vagy kiépíti kapcsolatait és vállalja emberi léte teljességét,
vagy leredukálja létezését. Imádkozni kell, és nem szabad belefáradni. Vagyis egy-
ségben kell lenni mindazzal, ami több, mint a kézzelfogható valóság, ami több,
mint a gazdasági rendszerek útvesztõje.

Aki a mai világban imádkozni kezd, azt hülyének tartják. Imádkozni, megállni
és az életen, a létezésen meditálni egy olyan világban, amely egyre inkább felgyor-
sul és elszemélytelenedik, látszatra nem logikus cselekedet. Elõrehaladni, termel-
ni és fogyasztani, uralkodni és „feljebb kerülni”, ez a „trendi”! Imádkozni?, ugyan
már! Az imában ugyanis elõfordul, hogy önmagával találkozik az ember. Az pedig
kellemetlen és kényelmetlen találkozás, különösen akkor, ha számos rendezetlen
problémánk van önmagunkkal. Ráadásul a mai társadalom távolról elkerüli a bel-
sõ nyugalmat, csendet, a befelé fordulást, az imát…

Szétszórtsága és belsõ zûrzavara leplezése érdekében az európai ember olyan
erkölcsi gyakorlatrendszert hozott létre, amely lassan használhatatlanná válik. Er-
re kitûnõ példa az európai nevelés, amely jó állampolgárok helyett a becsvágyó
embert ébresztgeti bennünk. Lassan így egy infernó alakul ki a hatalmas „haladás-
ban”: ravaszkodás, csábítás, hízelgés, hencegés, fennhéjázás, hazudozás, másítás,
elkenés, burkolás, gyanúsítás, tagadás… Mindez azért, hogy az egyén elrejtse,
hogy tulajdonképpen se szava, se tartása. A nagy rohanásban ezek valahol elmara-
doztak. „Maszkot a maszkra” (Shakespeare).

Az ima nélkül maradt „fejlõdõ” egyén igencsak dinamikus. Rohantában elvesz-
ti tartását, elkezd hencegni, nagyzolni, gyanúsítani, beárulni; hogy ezt elleplezze,
beveti az indulatait, hazudik és gyakran az erõszakhoz nyúl. A hitetlenségben és a
káoszban vél „istenülni”.

Az ima a szabadságra teremtett ember jellemzõje. A nem-szabad lény viszont a
szabadságban nem érzi jól magát, ezért oda húzódik, ahol tovább szolgálhat. Létét
leszûkíti, és elkezd félni.

Az evangéliumi rész zárómondata minden idõben elgondolkodtató: „Csak az a
kérdés, hogy amikor az Emberfia visszajön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18, 8)
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Mi Atyánk

„Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni
tanítványait.” (Lk 11,1)

Krisztus – tanítványai kérésére – imádkozni tanítja õket. Érdekes szavakkal kez-
di egészen új stílusú imáját: „mi Atyánk”. Atyának szólítja Istenét. Ez teljesen el-
tér az addig használatos istenképtõl: attól az ószövetségi Istentõl, akit rettegni kell,
akinek nevét nem lehet és nem szabad kimondani, aki büntet, ha az ember ellene
szegül. Itt Isten Atyává válik, de nem azért, mert Õ közben megváltozott volna, ha-
nem azért, mert az ember másként viszonyul hozzá.

Az istenkép az ember történelme folyamán változott: gyerekes isten-felfogások-
tól az egyre érettebb látásmód felé fejlõdött. Ez a folyamat nem lineáris. Nem
olyan, mint ahogy azt a modern kor egyre primitívebb istenképei mutatják. 

Az imádság és a beszéd egymással összefüggnek. Akik nem tudnak beszélni,
nem tudnak imádkozni sem. Isten Fia imádkozni tanítja a környezetét. De miért
tanítja imádkozni õket? Azért, mert nem tudnak beszélni, azaz kommunikálni:
sem egymással, sem Teremtõjükkel. Belesüllyedtek az emberi immanencia bûv-
körébe. Gyökössy Endre lelkész-pszichológus nagyszerûen fogalmaz, amikor
az ember lelki egyensúlyát a KAPCSOLAT fogalmával köti össze: kapcsolat az
embertárssal, kapcsolat Istennel, kapcsolat önmagával és kapcsolat a
természettel… Kommunikáció, ima, társadalmi egymásra-figyelés és természet-
védelem ebben a dimenzióban egymással rokon értelmûek. Az atya a héber kul-
túrában nagyon mély értelmû kifejezés: az atya jót akar, kommunikál gyereké-
vel, védelmet biztosít, bölcsességre és tiszteletre tanít… Sõt: megvált. Isten, a
teljhatalmú égi uralkodó földre száll, és emberközelbe kerül. Nem egy absztrakt
fogalom, nem kegyetlen despota. Az embernek meg kell értenie, hogy nem ki-
szolgáltatott, nem alárendelt, nem rabszolga, nem bábu, amit a természet vad erõi
kényük-kedvük szerint mozgatnak. Az ember szabad: szabadságával ismeri meg
a világot, és írja saját történelmét. Isten nem adu ász, amelyet vészesetben elõ-
húz az ember, nem élet-kiegészítõ, hanem atya. Olyan atya, aki tiszteli gyerme-
kei függetlenségét, és elvárja teremtményeitõl az érett cselekedeteket. Kommu-
nikálj, zörgess, ismerd meg világod, emelkedj ki a negatív erõk visszahúzó örvé-
nyébõl: féltékenység, harag, irigység, becsvágy, mohóság, kapzsiság ördögi kö-
rébõl!

„Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni
tanítványait.” (Lk 11,1)

Az üzenet egyszerû; a nagy üzenetek mindig egyszerûek: kérjetek és kaptok, ke-
ressetek és találtok. Ne idegenedj el Istentõl, mert akkor elidegenedsz embertársa-
idtól és önmagadtól. Rombolni fogod a körülötted levõ természetet és belsõ vilá-
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godat. Bizalmatlanná válsz és egy kaotikus társadalom martaléka leszel. Bukásod
csak idõ kérdése…

Ember! Nem egy fáraó elõtt állsz; nem egy hatalmi gépezet figyel tetteidre. Egy
atya van melletted és benned, aki csakis a szabadság jegyében szól hozzád.

„Legyen meg a Te akaratod!” – ráhagyatkozás, bizalom, õszinteség, szeretet, fé-
lelemhiány tükrözõdik e gondolatban. Egy új logika, amely már 2000 évvel ezelõtt
megfogalmazódott, de mind a mai napig nem megvalósított. Elég, ha a 20. század
rémtetteire gondolunk, és arra, hogy mindez a magát „kereszténynek” nevezõ Eu-
rópából indult ki.

A kapcsolat egysége (Isten – embertárs – természet – egyén) a lelki egyensúly
alapja. A Miatyánk szavai mindezt nagyszerûen megfogalmazzák, és egészséges em-
beri társadalom csiráját hordozzák magukban. Nem csak mondani kell, hanem sok-
kal fontosabb megélni és tettekre váltani. A kereszténység társadalmi biztonságot je-
lent, mert a bizalom, õszinteség, félelemhiány csakis a biztonság jelei – ellentétben
a megalkuvással, a hazugsággal, a gyanakvással, a félelemmel, a reálpolitikával.
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Pszeudo-világ

Álarcok

„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdí-
telek titeket”. (Mt. 11, 28)

Az Emberfia ismeri mindazt, ami körülveszi. Tudja jól, hogy az álarcok mögött
megtört emberek tömegei vannak. Elfáradt emberek, akik belesüppedtek mindab-
ba, ami elgyötri és kikészíti õket. Emberek, akik elhitték, hogy a mások által ker-
getett délibábok elérése és megszerzése fontosabb, mint a hiteles, a gondolatok, a
szavak és a cselekedetek egységében leélt élet. Az isteni „iga” valójában pozitív ér-
telmet kap. Az önismeret erõsítése, a komplexusok feldolgozása, az ön- és a má-
sok szeretetének elmélyítése jelenti az autentikus élet megélését. Elõszeretettel
hordták és hordják az álarcokat még a magukat kereszténynek nevezõ emberek is.
Könnyebb szerepet játszani, mint önmagunkat adni.

„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdí-
telek titeket”. (Mt. 11, 28)

A szerepeket játszó emberek hamar belefáradnak az életnek csúfolt színpadi je-
lenetekbe. Olyan terhet hordoznak, amely nehezen meghatározható. Az álnokság,
a bizalmatlanság, a kétszínûség, az árulás, az önzés abból adódik, hogy az egyik
ember a másikat saját szemüvegén keresztül nézi. És mivel õ tudja a legjobban,
hogy õ maga nem azonos naponta eljátszott szerepével, ezért a másikról is ugyan-
azt feltételezi. A szerepjátszásban végül is elfelejti saját életének az egyediségét,
nagyszerûségét. 

De ha lehull az álarc, gyakran nem marad semmi. Mert ami volt, az már rég ki-
égett és eltûnt. Shakespeare évszázadokkal ezelõtt ráérzett az emberi lét ezen sötét
oldalára: maszkot a maszkra – ez nem szül mást, mint hazug és felületes társadal-
mat. Amilyen az egyén, olyan a társadalom: ha az egyén önmagának sem hisz, ak-
kor nem várható el, hogy a társadalom vezetõinek higgyen, vagy bárminek, ami vi-
szont lényegesen befolyásolhatja életét. A hazugság társadalmilag elfogadott lett;
ha valakit hazugságon érnek (legyen akár miniszterelnök az illetõ), az semmi kö-
vetkezményt nem von maga után. Göbbels doktor axiómája („Hazudj, hazudj, ha-
zudj, mert valamit elhisznek belõle”) virágkorát éri. Az autentikus életet (gondola-
tok, szavak, cselekedetek egysége) lassacskán butaságnak gúnyolják. Aki hiteles,
az nem normális. Hiszen mindenki hazudik, és akit hazugságon kapnak, semmi-
lyen következménnyel nem kell, hogy számoljon.
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„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdí-
telek titeket”. (Mt. 11, 28)

A hazugságot tudatosan emelik társadalmi érték szintjére. A cinikus, gátlástalan
politikai elit akkor folytathatja nyugodtan munkáját, ha a hagyományos emberi ér-
tékeket sikerül kiirtania, és helyükbe új, érték nélküli eszméket állíthat. Nietzsche
az „Umwertung aller Werte” (Minden értékek újraértékelõdése) címû mûvében
csodálatosan ráérzett az értékek ilyetén, olykor radikális változására. Ha a butaság,
embertelenség, gerinctelenség,  megfelelõen van csomagolva, akár értékként is el
lehet adni, azután már hivatkozhatnak rá. Magyarország ebben a tekintetben rosz-
szabbul áll, mint a nyugati államok. A nyelv megtartó, és a hagyományos értékek
közösségápoló ereje lassan már csak múltba veszõ emlék. A nagy ricsajjal, média-
támogatással elõadott és eladott „igazságok” azok az „értékek”, melyekre felfigyel
a társadalom. Ebbe a káoszba aztán még azok is belefáradnak, akik régi értékeiket
újakra váltották. Mindezek ellenére az autentikus lét marad továbbra is a lelkileg
kiegyensúlyozott ember egyetlen mentsvára. A gondolatok, szavak és cselekedetek
egysége olyan erõ forrása, melyet a modern kommunikáció hazugságai sem tudnak
legyõzni. És talán ez az egyetlen út afelé, hogy az ember ne veszítse el viszonyítá-
si pontjait, s életét valós értékek szerint irányíthassa.

Inggomb-effektus

„Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18, 8)

Isten fia kételkedik abban, hogy hitet talál a földön, amikor visszatér. Ez a kép
számunkra eléggé pesszimista. Pesszimista, de nem irreális. Elég, ha a 20. század
történéseire gondolunk. Istent felváltotta a „haladás”. Az üdv tervét legyõzte az
emberi haladás elve. A haladás eszméjének hirdetõi azt tanították/tanítják, nincs
semmi dolgunk, csak hagyjuk magunkat tereltetni. A világ magától tökéletesedik,
az ember ne álljon ellen. A „tökéletesedés” bekövetkezett, példa rá a világháborúk,
a munkatáborok, a tömegmészárlások – és a gazdasági egyensúlytalanság egyre
ijesztõbb növekedése. A haladásnak az üdvtervrõl sejtelme sincs. Nem is lehet.

Ahhoz, hogy az ember mégis kiutat találjon az alagútból, fatalizmussal (muzul-
mán), predestinációval (kálvinizmus) és szcientifikus materializmussal próbálja az
üresen maradt lelki dimenziót betölteni. De sem a fatalizmus, sem a predestináció,
sem a materializmus nem segít. Ezt a jelenkor eseményei is bizonyítják. Az ember
szabad. Ez kockázatot, áldozatot, mérlegelést, lélekjelenlétet, tudást akaratot és
bölcsességet jelent. Hatalmas kihívás, aminek egyre kevesebb ember felel meg.

Krisztus úgy is feltehette volna a kérdést: „… amikor az Emberfia eljön, talál-e
még akaratot, tudást, lélekjelenlétet, mérlegelést, áldozatkézséget, kockázatválla-
lást, felelõsséget az ember szívében?”
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A tökéletesnek hirdetett világkép egyre „tökéletesebb” lesz. Míg 1901-ben a vi-
lág legszegényebb és leggazdagabb országa közötti arány 1:10 volt, addig manap-
ság ez az arány 1:247. A számok magukért beszélnek. Az ember jelenlegi „tökéle-
tessége” Bábel tornyának szépségéhez hasonlít, az üdvtörténet nélkül maradt tör-
ténelemhez. Ideológiák és rendszerek pótolják a humánumot és a hitet. Ez ellen az
ember csakis a szabadság erejével léphet fel: nem vall valamit igaznak, jónak és
normálisnak, csak azért, mert „mindenki” azt teszi. Vagyis szent meggyõzõdéssel
megtartja lélekjelenlétét és áldozatkézségét, mérlegel, vállalja a kockázatot, növe-
li tudását, erõsíti akaratát. Talán így az Emberfia, amikor visszajön, talán még ta-
lálni fog hitet a földön.

Valláspótlék?

Az 1 Sám 4, 1-11 rész érdekes gondolatot közöl az olvasóval. Az izraeliek harc-
ban állnak a filiszteusokkal. Éli fõpap fiai korruptak, a kezükben lévõ hatalommal
semmit sem tudnak kezdeni. Élik korlátolt életüket és folytatják kis üzelmeiket (1
Sám 4, 1). Létük távol áll a nemzetet irányítani hivatott emberétõl.

A filiszteusok gyõzelmét látván, Éli fiai elkezdenek félni. Leszûkült létezésüket
a szükség hatalma keríti birtokába. Azon félelmükben, hogy a hatalmat elvesztik,
hirtelen Isten után kapnak. Sorsukat a törvénnyel és a ládába zárt isteni jelenléttel
akarjak jobbra fordítani. A nép Silóból elhozta a Seregek Urának a ládáját. A val-
lásosság gyorsan életmentõ babonasággá alakult. A „ládába bezárt Isten” hatalmá-
ban bízva újra megtámadják a filiszteusokat. A sors viszont most sem kedvezett. A
harc a korrupt vezetõk halálával és a Seregek Ura ládájának elkobzásával végzõ-
dik.

A babonás vallásosság vajmi keveset segít konkrét esetben. A tárgyakhoz kötött
„Isten” tehetetlennek látszik, az álalakzatok összetörnek. A pszeudo isteni hatalom,
amire Éli két fia hatalmát építette, csak maszk, amely áltat, ravaszkodik, leplez,
piszkál, rágalmaz, gyanúsít, a dolgokat összekeveri, az igazságot homályba takar-
ja. Az ilyen isteni hatalom az emberi becsvágy találmánya, amely sötétséget, téve-
dést, hitetlenséget, ingadozást, gyávaságot, irigységet, indulatokat gerjeszt. Ez
nem csak egy múltbeli gyakorlat, hanem napjainkban a „vallásosságára” is rá-
nyomja a bélyeget.

A Mk 1, 40-45-nek a pszeudo isteni hatalomhoz semmi köze. Itt az isteni szó
elevenedik meg, aminek hatására a leprás megtisztul. A hencegésnek nyoma sincs.
A tett alázatos, átlátszó és bölcs. Az emberért van. A háttérben felvillan a kufárok-
tól megtisztított templom képe. A logosz segít az embernek, hogy megtisztuljon.
Nem áltat, nem ravaszkodik, nem piszkál, nem rágalmaz, nem gyanúsít, nem ke-
veri össze a dolgokat, és az igazságot nem burkolja homályba. Nincs szükség lá-
dába zárt isteni erõre, nincs szükség korrupt papi vezetõkre (vö. Éli fiai az Ószö-
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vetségben). „Akarom, tisztulj meg!” (Mk 1, 41). A szó valóssággá válik. „Erre rög-
tön elmúlt a leprája, és megtisztult” (Mk 1, 42).

A pszeudo isteni hatalom találkozik Isten valós hatalmával. Az egyik az embe-
ri becsvágyra, a másik az isteni bölcsességre épül. Az ellentét felhívja magára a fi-
gyelmet. A különbség nemcsak egy múltbeli fogalom, nemcsak egy tanulságos
„mese”, hanem olyan valóság is, amit manapság is érzékelhetünk. Csak figyelme-
sen körül kell néznünk.
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Kapcsolatok

Isten gyermekei

„Látlak, fiam, szemem fénye!” (Tób 11, 14)
„Hogyan állíthatják az írástudók, hogy a Messiás Dávid fia?” (Mk 12, 35b)

Az idézett evangéliumban Krisztus újra az írástudók ellen beszél. Az Ószövet-
séget idézve, otthonosan mozog ellenfelei felségvizein. Beszédét megértették az
emberek, s a tömeg „örömest hallgatta õt” (Mk 12, 37). Újra a szabályhoz nyúlt,
újra az írások körül forgolódik. Pedig már értésére adták, hogy ezt ne tegye többé.
Az írások magyarázatának joga az írástudóké, egy ács fia nem értelmezheti azt ké-
nye-kedve szerint. „Lábad alá alázom zsámolyul minden ellenséged” – idézi Jézus
az Ószövetséget. Dávid felvilágosult embernek tûnik. Nem akad fenn az idõ értel-
mezésén. Istennek szüksége van egy családfára, hogy az emberi immanenciába be-
léphessen. De Õ a kezdet és a vég, az emberi létezés alfaja és omegája marad. Be-
lép a történelembe Dávid fiaként, mégsem Dávidnak a fia.

A fiú szó a héber hagyományban nagy horderõvel bír. A fiú vérhez kötõdik és a
jövõ szimbóluma. Fiú nélkül nincs jövõ és nincs remény. Tóbiás az olvasmányban
visszakapja szeme világát, és elsõ reakciója, hogy örül annak, hogy fiát újra láthat-
ja. A fiú az apa szeme fénye. A Messiás viszont nemcsak Dávid fia. A Messiás nem
az írástudók logikája szerinti fiú. Õ az emberiség fia, az egész emberiség jövõje,
az egész emberiség reménye. Dávid családjából származik ugyan, de küldetése
egyetemes jellegû. Létrehozza az emberiség állam, nép, osztály és vallás fölötti
egységét, a szabadság jegyében. Meghozza az egyén szabadságát és beleépíti a
megváltott emberiségbe. Ez a küldetése kiemeli õt a „családjából”, és Isten fiának
öntudatára ébreszti. A Messiás Isten fia, „Isten szeme fénye”, az emberiség remé-
nye.

Küldetéstudata felismerésével az egyén túllépi emberi kötelékeit és az én redu-
kált környezetét. A fiú a család reménysége lesz, a család a nemzet gyöngyszeme,
a nemzet pedig az emberiség reménye. Az alkotás mindig meghozza gyümölcsét
az egész emberiségre nézve. Az egyes embereket egymástól elkülönített egyének-
ként felfogni, enyhén szólva tévedés. Az egymástól elválasztott embereknek nincs
küldetéstudata. Ez a modern korban az én-kultuszt eredményezi. A Messiás nem a
én-kultusz példaképe, hanem a küldetéstudatát elvállaló ember prototípusa. Így
Dávid fia nemcsak Dávidnak a fia, hanem az egész emberiség reménysége. Elég-
gé nehezen érthetõ ez a logika, de nem lehetetlen felfogni.
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Házasság

„El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?” (Mt. 19, 4)

A mai evangéliumi részben a farizeusok újból jeleskednek. Csapdát állítanak az
Emberfiának, hogy elérjék: beszéljen a törvények ellen. A cél csakis az, hogy ki-
csavart szavakkal olyan helyzetbe hozzák ellenségüket, hogy kényszerûen a tör-
vény ellen beszéljen. És amikor ezt teszi, akkor csapnak le rá. Az Emberfia korá-
nak haldokló társadalmára ugyanis az volt a jellemzõ, hogy a szavak fontosabbak-
ká váltak az embereknél, és a hivatalos máz mögötti rothadásról senki nem akart
tudomást venni. Sõt, aki mégis megpróbálta ezt kezelni, az ellenséggé vált, akit
bármi eszközzel el kellett távolítani.

Ez alkalommal a vita nõ, és férfi viszonya körül forog. El lehet bocsátani vagy
nem a feleséget? Az Emberfia válasza világosan idézi a Teremtés könyvét: „az em-
ber elhagyja atyját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettõ egy test lesz”.
A válasz egyenes és nyílt: a feleség nem egy tárgy, akitõl bármely pillanatban - egy
formális elbocsátó levél megírása után - meg lehet válni, hanem Isten teremtmé-
nye, akinek emberi méltósága van. A farizeusok Mózessel próbálnak visszavágni,
hiszen a hagyományok szerint Mózes hagyta jóvá az elbocsátó levéllel történõ vá-
lást. A házasságtörés logikáját sehogy sem akarják megérteni. Ha törvényben le
van írva, akkor az járható út, tehát minden lelkiismeret-furdalás nélkül el lehet ker-
getni az asszonyt.

„El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?” (Mt. 19, 4)
Az Emberfia felforgatja ezt az embertelen hagyományt. A törvény, amely nem

segíti az embert, nem érvényes többé. „Aki meg tudja érteni, az értse meg” –
mondja. Mert nem az a lényeg, hogy a törvény mit ír elõ, hanem hogy használ-e az
embernek vagy sem. Végül is a törvények útvesztõibe gabalyodott Izrael Kr.u. 79-
ben államként  teljesen megszûnik. A törvények elavulnak, az emberi értékek vi-
szont örökké megmaradnak. A férfi és a nõ kapcsolatának problémái azóta létez-
nek, amióta ember él a földön. Régi mitológiai elemként ismeretes, hogy az iste-
nek a hím-nõs ember prototípusát - Androgynosz makacssága miatt -, büntetésül,
kettévágták. A két fél azóta is keresi egymást, és egyik fél sem nyugszik meg  ad-
dig, amíg a másik felét meg nem találja. Ezt a mitológiai elbeszélést az ókorban
Platón dolgozta fel elõször, a mi korunkban megtalálhatjuk Hamvas Béla életmû-
vében és a frankfurti iskola egyik nagy alakjánál, Erich Frommnál. A férfi princí-
pium keresi az elveszített nõi felét, így a nõi-férfi polaritás az emberi kreativitás-
nak az alapját képezi. A mögöttük lévõ erõben, a szeretetben mindketten újraszü-
letnek. A hím-nõ ellentétpár megfelelõjét a természetben is megtaláljuk. Ez a kre-
atív polaritás jelentkezik a föld-esõ, folyó-tenger, éjjel-nappal, sötétség-világosság,
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matéria-szellem képében. A szeretet és a szexualitás az emberiség egyik legfonto-
sabb kérdése. Manapság ezt komolyabban kell vennünk, mint bármikor. A szexua-
litás, amelyet piedesztálra állítanak, a szeretetnek és a szeretet utáni sóvárgásnak
csak az egyik fontos faktora.

Olyan világban élünk, ahol a sok megtévesztés, téveszme mellett alig hallani az
ember pszichikai fejlõdéséhez elengedhetetlenül fontos dolgokról. A profitéhség
kielégítésére összpontosított társadalmi mozgatóerõk tudatosan elhallgatják a lé-
nyeges kérdéseket. Ilyen a férfi és nõ problematikája is. A nõ nem szexuális objek-
tum, akiben, miután a férfi kedvét lelte, elhajíthatja, hanem olyan teremtmény, aki-
nek pontos helye van a teremtés és az élet nagy misztériumában. A média által
elénk tárt szexuális gépezet valójában nem létezik. Az érzelmileg eltompított töme-
gek nagyon távol állnak az Androgynosz megértésétõl. Az új mediatizált butaságok
és mitológiapótló blöffök nem tudják helyettesíteni az õsi szimbólumokat és mito-
lógiai elemeket. A fogyasztói piaci szegmensre lefokozott érzékiség annyira rom-
boló, hogy egész tömegekben okoz maradandó érzelmi károsodást. Pszichológiai
érettség és megfelelõ szocializáció nélkül sohasem fogjuk megérteni a férfi-nõi po-
larizáció lényegét. A szeretetnek, mint mozgatóerõnek semmi köze nincs a piaci
profithoz, a mû-szerelmekhez és mû-szexualitásokhoz. A pornóipar, a szexre épü-
lõ vállalkozások ezrei természetesen hallani sem akarnak mitológiáról, meg a fér-
fi és nõ teremtésben vállalt szerepérõl. Az Androgynosz ugyanis nem a profitról
szól. A szeretetet és a nemek közötti kreatív erõt törvényileg nem lehet kicsikarni,
piaci eszközökkel  árusítani. Ezt csak megérteni lehet…

„El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?” (Mt. 19, 4)
Határozottan nem. Nem szabad.

Istenképünk

„Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött engem hozzátok.” (Kiv 3, 14 b)
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – és

megkönnyítlek titeket.” (Mt 11, 28)

Mózes kételkedik a népben. Mit mondjon Izrael fiainak? Elhiszik-e neki, hogy
õ tényleg Isten küldötte? A felelet rövid és sokatmondó: „Én vagyok Az, Aki va-
gyok”. Ahhoz, hogy megértsük e kijelentés fontosságát, tudnunk kell azt, hogy a
zsidó kultúrában Isten nevét nem szabadott kimondani. Aki kimondta az Õ nevét,
annak meg kellett halnia. Isten neve a legszentebb szó: JHWH. „Az vagyok Aki
vagyok”: idõn és történelmen kívül álló valóság. Isten nem foglya az emberi im-
manenciának, kicsinyességnek és korlátolt világszemléletnek. Õ a Hagyományban
él, a Hagyománynak a kiteljesedése. Évezredek az Õ szemében pillanatoknak tûn-
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nek. Szereti az embert, és a segítségére siet: „letekintettem rátok, és láttam a bá-
násmódot, amelyben az egyiptomiak részesítettek benneteket” (Kiv 3, 16 b). Nem
passzív az emberi szenvedés láttán, hanem aktív szerepet vállal a történelemben.
Mózes személye nélkül  terve kivitelezhetetlen: az ember jelenléte nélkülözhetet-
len Isten tervében. Az Exodus Isten ötlete, nagyon erõs ószövetségi szimbólum:
benne összefonódik az isteni ígéret az emberi reménnyel. A történelembe bele-
ágyazódott ember nehezen tudja elfogadni az Isten által felkínált változás lehetõ-
ségét. A nagy szociális igazságtalanságok rendszerében gyakran csak a túlélésért
küzd. A szolgasághoz hozzászokott embertömegek életében ritkán történnek válto-
zások: agresszív rendszerek, „demokráciák” és nyílt társadalmak ma is tömegeket
tartanak a nyomor halálos ölelésében. A „Mózeseket” Isten szólítja, de a társada-
lom szüli meg. Az Exodust Isten kezdeményezi, de az ember viszi véghez.

A vatikáni Sixtusi Kápolna falán a Mózes történelmét megelevenítõ képsor párhu-
zamot állít múlt, jelen és jövõ között. Amúlt képei a jelenért vannak. Az Exodus, a szol-
gaságból való szabadulás örök értékû szimbólum. A szolgaságból, szenvedésbõl, hatal-
mi rendszerek béklyójából szabadulni nemcsak feladat, hanem egyéni kötelesség is.

Az Exodushoz kell egy harmadik elem: a társadalmi összefogás. Izrael népe kö-
zösen cselekszik. Az egyénnek semmi esélye a rendszerrel szemben. Csakis a tár-
sadalmi összefogás teszi lehetõvé a szabadulást. Mózes szálka a fáraó szemében,
hisz küldetése olcsó és erõs munkaerõtõl fosztja meg õt. A hatalmi embereknek és
rendszereknek sohasem kell az isteni megváltás. Egyesek jogot formálnak mások
kizsákmányolására. Exodus, megváltástörténet, és minden ehhez hasonló csak za-
varó elem számukra. Éppen ezért, gyakran vallási köntösbe öltöztetik uralmi vá-
gyukat, és Isten nevében próbálják kizsákmányolni alattvalóikat. A kereszténység
történetében is gyakran akadunk (talán még mindig) ilyen epizódokra. De a „Mó-
zesek” küldetése az Evangélium soraiban talál magyarázatot: „Gyertek hozzám
mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – és megkönnyítlek titeket.”
Isten az embert szabadnak akarja. Ezért gyakran „Mózeseket” szólít meg, hisz nél-
külük nem jut el üzenete az emberek közé. Az Exodus közösségi, ugyanakkor
egyéni megváltástörténet, nemcsak az Ószövetségben, hanem napjainkban is...

Találkozások

„Uram, ha kegyelmet találtam színed elõtt, ne kerüld el szolgádat.” (Ter 18, 3)
„… az ország fiait pedig kivetik a sötétségre.” (Mt 8, 12)

A Szentírás két, egymástól idõben távol esõ pontját láthatjuk a fenti két igében. A
Teremtés könyve Ábrahám esetérõl számol be, míg az evangéliumi idézet a százados
történetét mutatja be. Az idõn kívül a két személy egymással összekötõdik. Sorsuk
Istennel való élményük miatt egy. Mindketten találkoznak Teremtõjükkel, és mind-
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kettõjük életében – ezen a találkozáson keresztül – radikális változás áll be. Istennel
nem lehet csak úgy egyszerûen találkozni. Akit Isten megérint, annak az élete meg-
változik. Nem kell itt semmiféle kivételezésre gondolni. Ábrahám prototípusa az
ószövetségi istenfélõ embernek, míg a százados az újszövetségi keresztény prototí-
pusává válik. A csoda mindkét esetben megtalálható. Sárának, öreg kora ellenére,
gyereket ígérnek; a százados pedig egészségesen kapja vissza beteg szolgáját.

Az Istennel való találkozás, a csoda, a radikális életváltozás szorosan összekö-
tõdik az illetõ egyén személyiségével, nyíltságával, bátorságával, humanizmusá-
val. A csoda nem pottyan az égbõl, sõt, ha a megszólítottak barátságtalanul vissza-
utasítják az isteni közeledést, akkor be sem következett volna. Isten egyik esetben
sem tolakodó. Az ember fel kell, hogy fedezze közeledési szándékát és lélekjelen-
létével meg kell felelnie a pillanat elvárásainak. Ábrahám barátságosan fogadja a
vándorokat, és nagylelkû, amikor megvendégelésükrõl van szó. Humanizmusa az
ismeretlen emberek iránt megnyilatkozik. Egy zárkózott, morcos és korlátolt felfo-
gású emberrel mindez nem történt volna meg. 

Ugyanez van elrejtve az Evangélium soraiban is. A százados szolgája életét
akarja megmenteni. Nem mindegy neki, hogy szolgája szenved, vagy egészséges.
Humanizmusa cselekvésre készteti: hisz abban, hogy az Emberfia meggyógyítja
beteg barátját. A reakció nem késik: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem talál-
tam ekkora hitet”. A gyógyulást az ember akarta és kezdeményezte, Isten betelje-
sítette. Erõs szimbolikus kép ez, lehetetlen figyelmen kívül hagyni.

Isten belép az emberi immanenciába, de egyetlen egyszer sem cselekszik az em-
beri akarat ellen. Az ember fel kell, hogy ismerje Teremtõje szándékát, és nyíltan
kell vállalnia Vele a kapcsolatot. Ez a kapcsolat nem automatikus és nem kötelezõ:
„Sokan jönnek majd napkeletrõl és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák
és Jákob mellé a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a sötétségre”…
A mondat vészjósló. A hit nélküli kereszténység nem kereszténység többé. A hit
nélküli keresztény nem keresztény többé. A hit rugalmas és tettekben nyilvánul
meg, nem dogmarendszerek, szabálykódexek szappanbuborék-védelmében. Isten
tagadásánál már csak Isten létének bizonygatása értelmetlenebb. A hit élõ és Istent
keresi. A hit Ábrahám személyében és a „pogány” százados viselkedésében ölt lát-
ható alakot. Tanulhatunk tõlük…

Magány

„Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot és visszaté-
rek az Atyához” (Jn 16,28)

Krisztus sajátosan búcsúzik a világtól. Mintha le akarná rázni magáról a földi
létet: „itt hagyom a világot”.
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Az Emberfia a halálára készül. Felfogja magárahagyatottságát. Kibékül sorsá-
val. Igaz, hogy még egyszer kifejezi szomorúságát: „Most hisztek? Eljön az óra, s
már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagy-
tok”. (Jn 16, 32)

Minél inkább öntudatra ébred az ember, annál inkább magányossá válik. A dif-
ferenciált gondolkodás menthetetlenül magányossá teszi az embert. A tények ki-
tisztulnak, a világ bonyolultsága eltûnik, az ember önmagára ébred. Ebbõl egyene-
sen következik, hogy a társai elhagyják, hisz az individualizáció útjára nem egy-
szerre lépünk. Jézus számára teljesen világos, hogy apostolai el fogják hagyni. Az
individualizált és magára maradt ember érzése tölti el. A magány azonban nem te-
her, hanem a beavatás kezdete. A társas lény fél a magány érzésétõl. Ez természe-
tes. De mégis a magány az, amelyben az egyén felfedezi önmagát és megtanulja
értékelni a másokkal való kapcsolatát és kommunikációját. C. G. Jung pszicholó-
giájában hangsúlyozza, hogy senki sem tud minket megmenteni a magány és az er-
kölcsi döntés súlyától, kínszenvedésétõl. Úgy látszik, hogy ez az élet egyik legna-
gyobb vizsgája. Akinek sikerül feldolgoznia magányát, annak nõ az önkontrollja és
lehetõsége nyílik társkapcsolatai átértelmezésére. Akinek ez nem sikerül, az elme-
rül a szétszórtság, a magánytól való menekülés és az önkontroll-hiány kaotikus út-
vesztõjében.

A magánytól való menekülés hatalmas feszültséget szül a mai világban. Ennek
a jelenségnek legkézzelfoghatóbb szindrómái az állandó aktivitás, a figyelem
szüntelen izgatása, a csendtõl való félelem, a társkapcsolatok tömeges csõdje, az
interperszonális kommunikáció haldoklása és a telekommunikáció fellendülése, az
elektronikus „idõ-zavarók” (mobiltelefon, videójátékok) fokozott használata, stb.
A szétszórtság növekedése viszont izgõ-mozgó, összpontosításra képtelen egyéne-
ket szül. A világot nem lehet legyõzni, az értékeket és az egyéni meggyõzõdéseket
lehetetlen hosszú távon megtartani. Ez teljesen fölöslegessé válik. Televízió, show-
mûsorok, virtuális világok, filmek gondoskodnak szórakoztatásunkról, remekül ki-
mossák az agyunkat, és felmentenek az egyéni gondolkodás és a döntések nehéz-
ségeitõl. Kész „nyereség!”

Krisztus „itt hagyja” a világot; látszólag elege van az emberi szétszórtságból,
döntésképtelenségbõl, mások parancsainak a teljesítésébõl. Manapság azt is rá le-
hetne mondani: nem volt elég életrevaló. Nem hazudott, nem lopott és nem csalt
eleget az életrevalóság maszkja alatt.

Elgondolkodtató képeket sugall az Evangélium. Nagyon reális és idõszerû min-
den megjegyzése. Nem álszenteskedésre, nem önmagunk megtagadására, nem
döntésképtelenségre tanít, hanem önmagunk vállalására, egyéniségünk kibonta-
koztatására, értékeink és elveink könnyen-fel-nem-adására.

„A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyõztem a világot”, jelzi
az Emberfia.
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Portrék

Melkizedek 1

„Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint” (Zsid 7, 17)

A Zsidókhoz írt levél Melkizedeket párhuzamba állítja az Emberfiával. Ki is
volt ez a Melkizedek? Neve azt jelenti: az igazságosság királya. Megjelenik az
Írásban apa és anya nélkül, nemzetségtábla nélkül – gyakorlatilag nem tudunk ró-
la semmit. Egy pap, akinek még nemzetségtáblája sincs, mégis úgy jelenik meg,
mint az Emberfiának az ószövetségi párhuzama. Melkizedek az „örök pap”, a
Szentírás egy olyan szereplõje, aki a semmibõl jön, és az ismeretlenbe távozik.
Mégis az igazságos gondolkodásmód, a közhasznú tevékenység, az állandó igaz-
mondás és egy olyan lelki alkat megtestesítõje, aki derûsen fogad mindent, ami éri.
Annak a prototípusa, Aki az Újszövetség kezdetén, az inkarnáció révén robban be
az emberiség történelmébe, és feje tetejére állítja a sztereotípiákat, teljesen új ér-
telmet adva az emberi életnek. Az Emberfia szálka volt kora képmutató méltósá-
gainak a szemében. Tanított, gyógyított és bölcsen tevékenykedett, profitszerzés
nélkül. A hatalmasságok szemében értelmetlennek tûnõ tanításai viszont kiváltot-
ták ellenfelei rosszallását, így az ellene beindított propaganda vége nem lehetett
más, mint a halál. De a Melkizedek rendje szerinti Emberfia nem ragaszkodott gör-
csösen az életéhez. Továbbra is vállalta gondolatai, szavai és cselekedetei egysé-
gét, az autentikus lét bölcsességét – még a halál biztos tudatában is.

„Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint” (Zsid 7, 17)
A Melkizedek rendje szerinti papság a történelem színpadán állandóan jelen

volt és jelen van. Ismérvük az autentikus lét keresése, és emiatt a társadalom hatal-
masságainak az irántuk tanúsított megvetése. Olyan értékeket hirdetnek és élnek
meg, amely az emberi akaraterõtõl függ: õszinteség, méltóságteljesség, jóindulat,
komolyság, keresetlenség, nagylelkûség. A fát a gyümölcsérõl lehet megismerni.
Marcus Aurelius császár azt írja Elmélkedéseiben: „Csak tõlem függ, hogy istenem
és szellemem ellenére semmit ne kövessek el”. A kereszténység évszázadain ke-
resztül ezek az értékek gyakran feledésbe merültek. A hatalom élvezete, a fukarság
és az önzés, a tömegek butítása és a gõg ambivalens Isten- és világképet eredmé-
nyezett, mely elhomályosítja a Melkizedek-prototípus lényegét: a nagylelkûséget,
egyszerûséget, lelki nyugalmat, gáncsoskodástól mentes életet. A mai társadalom
nagy problémáinak gyökere a múltban keresendõ. A szavak, a máz fontosabbak,
mint a tett és a józan ész ítélõképessége. Az igazságosság mosolyogni való buta-
sággá degradálódott. A hazugság pedig mûvészi szintre fejlõdött.
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„Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint” (Zsid 7, 17)
Amire az ember gyakran gondol, az meghatározza a gondolkodásmódját, mert

a képzetek mintegy átitatják a lelket. Amire minden egyes lény tör, abban a célja –
írta majdnem két évezreddel ezelõtt Elmélkedéseiben Marcus Aurelius. Ahol az
ember célja, ott a haszna és a java. Az értelmes lény java a közösség – folytatja a
„pogány” császár. Ezekbõl a pogány sorokból sokat tanulhatunk. Az Emberfia azt
említette keresztre feszítése elõtt, hogy „ahol a kincsed, ott a szíved” (Mt 6, 21).
Fontos lenne ezeket a gondolatokat ötvözni, és komolyan mérlegelni. A hatalma-
sok gõgös mámorukban „kommunikációnak” nevezik a hazugságok zavarát, „gaz-
dasági fejlõdésnek” a világ kizsákmányolását, „reformnak” az emberek gátlástalan
elszegényítését és tömeges elpusztítását. Minél esztelenebb a cél, annál embertele-
nebbek a következmények, annál nagyobbak a hazugságok, melyek mindezt elta-
karják. Az ördögi kör egyre terebélyesedik, életterünk egyre nagyobb veszélybe
kerül, míg Melkizedek példája egyre inkább ködbe vész. Ne értsük félre: nem fe-
hér-fekete a világ. Nincsen „jók tábora” és „rosszak tábora”. Az ember – szabad
akaratából kifolyólag – képes jó és rossz célokat követni. Ma – a nagy médiaricsaj
hatása alatt – nehezebb, mint bármikor, hogy céljaink tiszták és becsületesek legye-
nek, gondolataink pedig érettek és komolyak. Egyéni felelõsségünket nem tudjuk
babonás szokásokkal Istenre hárítani. Egyre inkább bizonyossá válik, hogy mind-
az, ami körülöttünk van,  bennünk is létezik és ha nem tanuljuk meg Isten- és vi-
lágképünket megfelelõen meghatározni, akkor játékszerei maradunk azon erõknek,
melyek számára Melkizedek példája nem más, mint a buta és tehetetlen ember
mintája.

Melkizedek 2

„Ez a Melkizedek - Sálem királya és a fölséges Isten papja - eléje ment a kirá-
lyok legyõzése után hazatérõ Ábrahámnak, és megáldotta.” (Zsid 7,1)

„Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene”
(Mk 3,2).

A Zsid 7,1-3; 15-17 és a Mk 3,1-6 perikópák kiegészítik egymást. Egyfelõl az
Ószövetség elevenedik meg Melkizedek fõpap képében, másfelõl Krisztus újra
gyógyít szombati napon.

Melkizedek neve szerint az igazságosság királya; mivel Sálem királya, a békesség
királya is. Üdvözli Ábrahámot, aki gyõztesként tér vissza a csatából. Apja, anyja,
családfája, életkora ismeretlen elõttünk. Nem fontos az, hogy honnan  jött, az számít,
hogy a békesség királya és az igazságosság papja õ. Hogy megváltoztatja a papság-
ról alkotott képet, és megváltoztatja a törvényt magát (Zsid 7,12). Hatalmát a halha-
tatlan élet erejébõl kapja; papságát Istentõl, az emberek szolgálatára (Zsid 7,15-17).
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Párhuzamban ezzel a képpel: az Evangélium Krisztus papságáról számol be.
Krisztus papsága az emberért van: meggyógyítja a béna kezû embert. Ezzel a tet-
tével Krisztus is megdönti kora papi képét és az embertelen üres szabályokat: arra
„vetemedik”, hogy szombaton gyógyítson. Papsága az emberért van; Istentõl ka-
pott hatalmát az ember érdekében használja fel, ezért automatikusan szembekerül
a törvény butaságával: „szombaton gyógyít”. Felháborító.

„Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene”
(Mk 3,2). Nem az a lényeg, hogy valaki meggyógyul, hanem az, hogy vádat lehet
emelni valaki ellen. Gyorsan teljesíthetik rossz szándékaikat, mert Jézus újból gyó-
gyít. Semmibe veszi az emberi törvényt, mert neki az isteni törvényt kell minde-
nekelõtt követnie. Kérdést is intéz rosszakaróihoz: „Szabad szombaton jót, vagy
rosszat tenni, életet megmenteni, vagy veszni hagyni?” (Mk 3,4). Természetesen
mély hallgatás a válasz. A rosszakarat kétszínû, álnok, hátba támad, megalkuvó,
pletykás, ellenzi az igazi értékeket önmaga elõnyeiért. Kora papságának kemény-
szívûségérõl a megtestesült Isten nem ítélkezik, hanem elszomorodik. Az akciót re-
akció követi, a butaság egyre csak növekedik: „a farizeusok erre kimentek, s a
Heródes-pártiakkal együtt tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét” (Mk 3,6).

Melkizedek kilóg kora papi képébõl. Amint látjuk, Jézus sem illeszkedett telje-
sen bele. Új kor, új kép. Új kor, új törvények. Az új bor új tömlõkbe való (Mt 9,17;
Mk 2,22; Lk 5,37). A II. Vatikáni Zsinat óta több mint 40 év telt el, de csodálato-
san megfogalmazódik benne egy gondolat: minden keresztény, keresztségétõl fog-
va, Krisztus fõpapi, prófétai és királyi hivatásának részese: az általános papság élõ
tagja. Ez hivatás, ez feladat, ez aktív keresztény élet. Mikor akarjuk ezt végre ko-
molyan venni!?

Farkasok

„Nem azt kérem tõled, hogy vedd ki õket a világból, hanem, hogy óvd meg õket
a gonosztól” (Jn 17, 15)

„Tudom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a
nyájat” (ApCsel 20, 29)

Az olvasmányok soraiban Krisztus és Pál egyként pesszimista hangvétellel szó-
lalnak meg. Mindketten tudják, hogy azokat, akiket szeretnek, sem hagyhatják a
legnagyobb biztonságban. A biztonságot veszélyezteti a „gonosz” (Jn 17,15) és a
„ragadozó farkasok” (ApCsel 20, 29).  A tulajdonképpeni üzenet az, hogy abszolút
biztonság nincs; aki az abszolút biztonságban hisz, az önmagát áltatja.

A gonosz és a ragadozó farkas szimbóluma félreérthetetlen. A világ a jó és a
rossz dialektikájának színterévé alakult. Legalábbis Szókratész óta. Az analitikus
gondolkodást legyõzte az azonosság (ellentét) logikája, így a dialektika a törvény
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fölé került. Az ellentétek „farkasokat” és „bárányokat” szülnek. Goethe Faustja
csodálatosan leírja ezt a drámai dialektikát: Faust és Mefisztó harcol az ember lel-
kéért. Ez a prototípus már a szentírási Ábel és Káin ellentétben is megmutatkozik.
Az élet felgyorsult, az ember elõtt feltornyosuló döntések hegyekké nõnek, az inf-
láció nemcsak gazdasági és demográfiai, hanem a lelki élet terén is jelentkezik.
Pszichikus infláció. A „farkasok” korszaka virágkorát éri. 

Aki nem számol ezzel a ténnyel, az semmit sem akar tudni a benne és körülöt-
te létezõ igazságokról.

Az eszközök az ember fölé nõnek, akinek személye a nagy technológiai fejlõ-
désben vagy érintetlen marad vagy egyre jobban elidegenedik. A modern ember -
a civilizáció minden külsõ elõnye ellenére - nem sokban különbözik a ragadozó ál-
lattól. A tudós hiába halmoz roppant ismereteket, ha közben a rosszal szemben kö-
zömbös marad. Nem az ismereteket kell halmozni, hanem az éberséget fokozni.
„Vídja” – tanítja a szanszkrit hagyomány.  Az ember életét ugyanis nem a tárgyi
tudás, hanem a látás világossága, a bölcsesség dönti el. Mélyebbre és távolabbra
látni, az egyetemes tájékozódás-készség birtokába jutni és mások számára nyitott,
átlátható egzisztenciát élni egy összezavarodott értékrendszerû világban nem is
olyan egyszerû. A ”farkas” támadása épp ebben a jelenségkomplexumban figyel-
hetõ meg a legjobban. 

Pál nagyon jól tudta, miért aggódik. Krisztus nagyon jól tudta, miért imádkozik.
A gonosz és a „farkas” teret hódított magának. A XX. század keresztény Európá-
jának a történelme tanúsítja az aggodalmak valóságosságát. A „farkas” és a gonosz
nemcsak körülöttünk van, hanem bennünk és velünk él. Az álszenteskedéssel nem
jutunk messzire. Mefisztó és Faust viaskodik a dialektikus gondolkodás foglyaiért,
a „farkas” nem kíméli a nyájat. Vajon mennyire tudatosul mindez a poszt-keresz-
ténységet élõ – önmagát még mindig kereszténynek valló – európai emberben?!

Példaképeink

„Ábel a hittõl vezettetve mutatott be értékesebb áldozatot, mint Kain, és kapott
bizonyosságot igaz voltáról, mert az Isten maga tett áldozati ajándékairól tanúsá-
got. Hite által még holtában is beszél. A hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy ne íz-
lelje meg a halált: „Nem találták többé, mert az Úr elragadta.” Még eltûnése elõtt
bizonyságot nyert, hogy kedves az Isten elõtt… A hitben kapott Noé felvilágosítást
a még nem látható eseményekrõl, és szent félelemmel eltelve bárkát épített család-
ja megmentésére.” (Zsid 11, 4-7)

„Azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de kényük-kedvük szerint bántak ve-
le, ahogy elõre megírták róla.”(Mk 9,13)
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A két olvasmány lenyûgözõ képsort mutat meg az olvasónak. Míg a Zsidókhoz
írt levélben felsorakozik Káin, Ábel, Hénoch, Noé, és életre kell az Ószövetség,
addig az Evangéliumban Péter, Jakab és János mellett megjelenik Mózes és Illés a
megtestesült Isten társaságában. Káin, Ábel, Hénoch, Noé, Mózes és Illés: irigy-
ség, nagylelkûség, gerincesség, kitartás, küldetéstudat, Istenre figyelés.

Káin és Ábel története két részre szakítja az embert: egyfelõl ott az igaz, az is-
tenfélõ, aki  kész Isten elõtt vállalni tetteit; másfelõl ott az irigység, a kapzsiság és
a belõlük születõ gyilkosság – emez képtelen felelõséget vállalni tetteiért. C. G.
Jung ezt az emberi kettõsséget Fausttal és Mefisztóval jelöli. Faust és Mefisztó egy
és ugyanaz az ember, Káin és Ábel pedig prototípusa az emberi léleknek.

Hénoch az önmagát vállalni tudó ember. A züllésbe és istentelenségbe süllyedõ
világban neki nincs helye: az Úr elragadja (Zsid 11,5). Az õ képe mitikusan kötõ-
dik Illés prófétáéhoz, akit szintén Isten ragad magához. Noé feladata abban áll,
hogy újra nemzze az önmagát vállalni nem akaró és túlkapásai örvényében elpusz-
tult emberiséget. És végül ott van Mózes, aki a Sixtusi Kápolna falán sárga és zöld
színû palástban jelenik meg. A sárga szín a megígért megváltást, míg a zöld szín a
reményt szimbolizálja. Mózes küldetése nem a szokványos elhívatottság. Elhívása
nem kolostorba, nem nyugodt családi környezetbe szól, hanem népének vezetését
bízza rá a Teremtõ. Isten megváltást ígér – szava rá a biztosíték. Az ember abban
reménykedik, hogy Isten hû marad hozzá: ezt jelzi a Sixtusi Kápolna falán Mózes
zöld köpenye. Isten hûséges Hénochoz, hûséges Illéshez, hûséges Mózeshez, hû-
séges az emberi történelemhez, hûséges Önmagához. Igaz, az ember néha – túlka-
pásainak, fukarságának, irigységének, félelmeinek eredményeként – elveszíti re-
ményét, elveszti az önkontrollt, elveszti az eszét... „Quem Deus vult perdere, prius
demetat.” Nem marad hûséges Istenéhez, nem marad hûséges önmagához. Ez Ká-
in esete, Mefisztó feltörése. Ez a 20. század történelme. Ez az ember hitetlensége
és reménytelensége, másképpen nevezve: ez az emberi biztonság. Babilónia re-
mekmûve.

Az ember által létrehozott szabályok statikusak, ám élet dinamikus. Ebbõl az el-
lentétpárból adódnak félelmeink. Melyek Káin ördögi körét generálják bennünk és
– másokkal vívott harcokba bocsátkozván – nem bírunk helytállni az önmagunk-
kal való küzdelemben. Ahhoz, hogy Mózes sárga és zöld köntösét magunkra ölt-
hessük, a bizonytalanság mélyére kell eveznünk (Lk 5,4). Fel kell fedeznünk Me-
fisztót, a bennünk szunnyadó Káint és integrálnunk kell a személyiségünkbe. Ez
Hénoch, Noé, Mózes, Péter útja, ez a keresztény ember hivatása; ez Faust és Me-
fisztó egysége, az önmagát vállalni akaró ember útja személyi érettsége felé.

Krisztus gyorsan megállítja Pétert, amikor az félelmében sátrat akar készíteni.
„Azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de kényük-kedvük szerint bántak

vele, ahogy elõre megírták róla.”(Mk 9,13)
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Az Úr küldöttei

„Amikor felserdült, visszaadta a fáraó leányának, aki úgy bánt vele, mint saját
fiával és a Mózes nevet adta neki…” (Kiv 2, 10)

„Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tiruszban és Szidonban
mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen hamuban és szõrzsákban
tartottak volna bûnbánatot.” (Mt 11, 21)

Elsõ olvasásra úgy tûnik, hogy a két olvasmánynak semmi köze nincs egymás-
hoz. A Kivonulás könyve Mózes születését és csodával határos életbemaradását
tárja elénk. Az Evangéliumban Jézus kiábrándult szavait olvashatjuk: számos cso-
da játszódik le az emberek szeme láttára, de egyoldalú világszemléletük akadá-
lyozza õket Isten tetteinek a felismerésében.

Az Ószövetségben Mózes életben marad, és a fáraó lányánál nevelkedik. Sze-
mélye kiemelkedik környezetébõl: héber, mégis egyiptomiként kezelik. Kiválasz-
tott. Egyénisége lassan erõsödik, majd egy hirtelen tettben tör ki. Megöl egy egyip-
tomit, aki egy héber embert ütlegel. Tettét saját társai árulják el: segít, de a kicsi-
nyes emberek irigykednek rá. Léte, életbemaradása csoda, amit nehezen tudnak
kezelni. A nép megszokta a rabszolgasorsot, a nehéz, de annál biztosabb életfor-
mát. Inkább a vak engedelmességet választja, semmint a bizonytalan szabadságot.
Mózes az elfásult nép megmentésére küldetett. Felismeri hivatását, értékeli Istene
tervét és vállalja gyakran sziszifuszinak tûnõ küzdelmét. Nem csak az egyiptomi-
akkal kell megküzdenie, hanem saját népe emberi korlátaival is. És ez utóbbi lát-
szik a nehezebbnek: a kreativitását, szabadságát, kezdeményezõ készségét elvesz-
tett nép már rég nem alkalmas arra, hogy a szabadság felderítésére induljon. Mó-
zes képe szimbólum: a saját hivatását vállaló vezetõegyéniség példája. Erejét Is-
tentõl kapja, küldetése egy egész nép történetét befolyásolja. Nem az egoista, ön-
magát istenítõ modern reálpolitikus példaképe.

A reálpolitikus hatalmi ember: a nép, a humanista eszmék csak eszközök arra,
hogy hatalmát erõsíthesse. Mózes nem politikus, hanem felelõsségtudattal bíró ve-
zetõ. Ismeri egyéni korlátait  és azokat társadalmi szinten rendezi. Szócsöve Áron
lesz, aki sokkal jobban tud kommunikálni, mint testvére. A Mózes – Áron vezetés
gyakorlatiságának fontosságát a modern társadalompszichológia is bebizonyította
(vö. Aronson, Elliot: A társas lény, 1997). Ha Mózes egoista módon magának tart-
ja fenn a vezetés minden szálát, akkor az exodus nem történik meg. Így viszont a
zsidó nép nagy nehezen megérti, hogy nem a szolgaságra hivatott.

Az újszövetségi olvasmány Krisztus kiábrándultságát tükrözi. Ugyanaz a nép,
akit Mózes csak üggyel-bajjal tudott kivezetni a szolgaság földjérõl, újra elzárkó-
zik a csodáktól. A csalás, a kapzsiság, a hatalmi vágy örvényében vergõdõ társada-
lom érzéketlen az ember segítségére sietõ Isten hangra.
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Mózes és Jézus küldetése egybefonódik, és kiegészítik egymást. Ugyanez a pár-
huzam jelenik meg mûvészi formában a Sixtusi Kápolna falán. Isten embereken ke-
resztül mûködik a történelemben. A segítség sohasem absztrakt, hanem mindig
konkrét. A saját önállóságát, individualizálódását, küldetését és magányát elvállaló
ember aktívan részt tud venni Isten megváltó tervében. Isten az egyénen keresztül
mûködik a társadalomért. Az egyén vállalhatja vagy elutasíthatja hivatását. Esetleg
önzõ módon ki is használhatja, amiként teszik azt a modern reálpolitikusok…

Ne keményítsük meg szívünket!

Farizeusok 1

„Nincs hát számodra mentség, bárki vagy is, te ember, aki ítélkezel. Mert ami-
kor mást elítélsz, magadat marasztalod el…” (Róm 2, 1)

„Jaj nektek, farizeusok, mert tízedet adtok mindenbõl… de semmibe veszitek az
igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni.” (Lk
11, 42)

A fent idézett evangéliumi részletben Krisztus mondhatni kifakad a képmutatás
ellen. Egymást követik az elmarasztalások. A farizeus tisztogatja a tál külsejét, de
belül kapzsi és gonosz. Szeret megfelelni a törvények követéléseinek, de semmibe
veszi Isten szeretetét és az igazságot. Felszabdalja minden percét: „ezt meg kell
tenni, azt nem szabad elhagyni”; szabályt szabályra, szokást szokásra halmoz. Sa-
ját világképének és félelmeinek a rabja. Menekül a kreativitástól és mindentõl, ami
kimozdíthatná megszokott, monoton életvitelébõl. Kompenzáló tényezõk sokasá-
ga veszi körül, és egyéniségét állandóan címekkel kell feldíszítenie. („Szeretitek a
fõhelyeket a zsinagógákban és a köszöntéseket a piacokon”). Krisztus nagyon fur-
csa hasonlatot is alkalmaz: „… olyanok vagytok, mint a beomlott sírok: az embe-
rek fölöttük járnak és nem is sejtik”.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy a farizeus már régen a múlté és a keresztény-
ség túlszárnyalta ezt az embertípust. A „farizeus” ma is megtalálható, épp úgy, mint
Krisztus idejében. Hasonló karakterisztikával, mint ahogy azt az Evangéliumban
olvashatjuk. „Maszkot a maszkra” – írja Shakespeare. A farizeus eredeti lényét el-
takarja, meghasonlik. A lényeg számára az, ami kifelé elkápráztatja a szemet, és el-
tereli a figyelmet a valós háttérrõl.

A farizeus nem keresztény, mint ahogy annak idején sem volt igazi izraelita.
Legfeljebb csak kereszténynek tetteti magát. Egyfelõl kapzsi, másfelõl áhítatos. Ez
a kettõ egymással sehogy sem fér össze. Léte vagy beválthatatlan szavakhoz, vagy
cselekvéshóborthoz vezet. A keresztény a megváltott ember örömét élvezi, és ki-
sebb dolga is nagyobb annál, semhogy Isten nevében szerepet játsszon. A keresz-
tény ember létét a hittõl és a jócselekedetektõl teszi függõvé. Aki a hitet és a jócse-
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lekedeteket egymástól elválasztja, az eltévedt. A farizeus leszakítja a hitet a jócse-
lekedetekrõl; ígéreteit esze ágában sincs megtartani, mi több, azokat nem is lehet
beváltani (Hamvas Béla). A tartalom nélküli és megvalósíthatatlan szavakból ke-
letkezett az idealizmus, amely semmiképpen nem lehet a keresztény ember létezé-
sének alapja.

A farizeus ma is létezik, és idealizmust gyárt. Az eszmék megvalósításának kö-
telezõvé tétele érdekében, rémuralmat gerjeszt (például keresztre szegezteti az
igazságot). „Jaj nektek, mert az emberekre elviselhetetlenül nehéz terhet raktok, de
magatok egy ujjal sem mozdítjátok a terhet” (Lk 11, 46).

A keresztény ember igent mond tulajdon sorsára, és megkísérli harmonikus egy-
ségbe hozni szavait, gondolatait és cselekedeteit. Kirí a farizeusok sorából. A mai
evangélium örökérvényû igazságot rejt. Tanulhatunk belõle.

Farizeusok 2

„Az írástudók és farizeusok… súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze
és raknak az emberek vállára, de õk maguk egy ujjukkal sem mozdítják meg azo-
kat.” (Mt, 23, 4)

Az írástudók és farizeusok negatív szereplõi az Emberfia beszédeinek. Õk azok,
akik tudnak, de tudásukat csakis önmagukért, a tömegek butítására és az uralkodó
elit hatalmának növelésére használják. A farizeusok és írástudók örökzöld kategó-
ria. Mindig léteztek és mindig létezni fognak. Negatív tulajdonságaikat õrzik és
ápolják. Az Emberfia azt mondja róluk, hogy Mózes székében ülnek, súlyos és el-
viselhetetlen terheket tesznek az emberek vállára, minden tettüket azért teszik, hogy
lássák õket az emberek, szeretik a fõhelyeket a lakomákon, szívesen veszik a kö-
szöntéseket a fõtéren és tetszik nekik, ha tanítónak nevezik õket. Tehát állandóan,
professzionális szinten játsszák szerepüket, de feladatukat egyáltalán nem veszik
komolyan. Az emberek nem lesznek bölcsebbek, a gyerekek nem lesznek okosab-
bak, a társadalom nem lesz jobb, az emberek terhei nem lesznek elviselhetõbbek.

„Az írástudók és farizeusok… súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze
és raknak az emberek vállára, de õk maguk egy ujjukkal sem mozdítják meg azo-
kat.” (Mt, 23, 4)

Kik is lehetnek manapság ezek az írástudók és farizeusok? Kik lehetnek a tár-
sadalom ezen negatív szereplõi, akik tudnak, de tudásukkal nem segítenek, akik ér-
tik a folyamatokat, de semmit sem tesznek azért, hogy azok megváltozzanak? Le-
hetnek papok, Isten szolgái, de lehetnek politikusok, aktív társadalmi szereplõk, le-
hetnek a média emberei, és természetesen lehetnek tanítók, tanárok, egyetemi do-
censek, akik a mai modern rendszerben a túlélésért küzdenek. Biztos azonban,
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hogy az emberek vállát, éppúgy mint kétezer évvel ezelõtt, elviselhetetlen terhek
nyomják. Az újabb keletû „reformokkal” pedig ezek a terhek tovább nõttek. A ter-
heket a politikusok és azon erõk határozzák meg és teszik az emberek vállára, akik-
nek mindebbõl hatalmas profitjuk származik. A gazdasági élet és a média szerep-
lõi átvették az írástudók és a farizeusok negatív szentírási szerepét és professzio-
nális szinten tovább is fejlesztik. A cél ma is az, mint annak idején: a terhek legye-
nek elviselhetetlenek, az embereknek ne maradjon idejük gondolkodásra, elégedet-
lenségük kifejezésére. Erõs, olyan fegyver van a kezükben, amely emberek milli-
óit érinti és – a szolgalelkû média révén - elsekélyesíti szellemüket. Az ördögi kör
bezárul: a terhek nõnek, a média által lekötött tömegek pedig egyre kevésbé tud-
nak hangot adni nemtetszésüknek.

„Az írástudók és farizeusok… súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze
és raknak az emberek vállára, de õk maguk egy ujjukkal sem mozdítják meg azo-
kat.” (Mt, 23, 4)

Hamvas Béla a Poeta Sacer címû írásában a szavakat és gondolatokat formáló
erõk felhígulásáról ír. Végül is csak a Poeta Sacer marad a szent hegyen, aki az iga-
zi tudást még õrzi és továbbadja. Hamvas megfogalmazza az igazi írástudók legfon-
tosabb feladatát: ápolni kell a tudást, és továbbadni. Tanítónak, tanárnak és papnak
egyaránt az a feladata, hogy a politikum és az agresszív profithajhászó gazdasági
körök, valamint a velük szövetséges média demoralizáló kommunikációja ellen egy
új, szakrális elemekkel teli kommunikációt hozzanak létre, melynek csakis a terhek,
az ember ember általi kizsákmányolásának a csökkentése, a tudás továbbadása, az
emberi értékek ápolása és a dilettantizmus megsemmisítése lehet a célja. Ez termé-
szetesen nagyon nehéz feladat egy olyan társadalomban, ahol a kulturális értékek, a
tudás és a felemelkedés, valamint az egészség szemünk elõtt válnak a profit függ-
vényévé. A feladat viszont adott. Nem elég bemenni Ninivébe, elmondani a bajokat,
aztán gyorsan  odébb állni (behúzódni az enyhet adó tök levele alá). Ez menekülés,
megfutamodás a feladat elõl, távolról sem maga a megoldás. Manapság úton-útfé-
len a korlátlan fogyasztásra ösztönzik az embereket, ezenközben viszont észrevét-
lenül elvész kevéske szabadságuk is a szupermarketek falai között. Ezer irányból
manipulálják, ugyanakkor meghagyják õket abban a hitben, hogy szabadok. Azt a
látszatot keltik, hogy reklámokból ránk zúduló megvásárolandó újabb és újabb ter-
mékek oldják meg tökéletes világunkban az alapvetõ emberi problémákat. Az áldo-
zatok feje ötletek lerakodóhelye. Ennek kritériumait azok az idomárok határozzák
meg, akik mások uralására tanítják az embereket. A modern farizeusok és írástudók
elsajátították a tudat kizsigerelésének mûvészetét.  Hat-tizenötezer reklámimpulzus
ér bennünket naponta (plakátfalakról, rádióból, televízióból, szórólapokról, újsá-
gokból, fényreklámokról, csomagolásokról, stb.). Írott és szóbeli üzenetek fertõzik
tudatalattinkat. Ettõl a célirányos befolyásolástól senki sem menekülhet.
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Az igazi írástudók szerepét csak közösségben lehet újra felvállalni, mivel az
ember közösségi lény, és önmagát, értékeit csupán közösségekben tudja újraterem-
teni. A természetellenes fogyasztói életformából ideje lenne kilépni, hogy szellemi
energiáinkat hatásosan tudjuk a család és nemzet, a múlt, jelen és jövõ felé fordí-
tani. A Poeta Sacer (Hamvas B.) feladata nem áll messze tõlünk, hiszen a közvet-
len környezetünkkel való kommunikációval kezdõdik. A szavak és a gondolatok
megváltoztathatják a világot. Ne feledjük el ezt az igazságot akkor sem, amikor
embertömegekhez beszélünk, és akkor sem, amikor saját gyerekeinket neveljük.

Farizeusok 3

„De jaj nektek, farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a rutából és minden
veteménybõl, de elhanyagoljátok az igazságot és az Isten szeretetét...” (Lk 11, 42-
43)

Az Emberfia a farizeusok ellen gyakran fellépett. Számára ez az embercsoport
egyenlõ volt a megtestesült képmutatással és a kenetteljes hazugsággal. Terheket
halmoznak az emberek vállára, de egy ujjukat sem mozdítják azért, hogy  a terhe-
ken könnyítsenek. Mindazonáltal szeretik, ha az emberek (noha teljesen kizsákmá-
nyoltak) hangosan köszöntik õket, és átengedik nekik a fõhelyeket. A Názáreti jel-
telen síroknak nevezi kora elit osztályát, mely „sírok” fölött emberek járnak anél-
kül, hogy tudnának róluk. A Szentírás, mint ahogy azt állandóan megtapasztaljuk,
nem a múltnak íródott, hanem örökérvényû és konkrét üzenete van a mai kor em-
bere számára is.

„De jaj nektek, farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a rutából és minden
veteménybõl, de elhanyagoljátok az igazságot és az Isten szeretetét...” (Lk 11, 42-
43)

Az Emberfia megtámadja kora elit osztályát. Bûne nagy: feje tetejére állítja a
mûködõ társadalmi rendszert (más szóval: a mûködõ kizsákmányolást). A társadal-
mat vezetõ erõk elhanyagolják a társadalom vezetéséhez kötõdõ legfontosabb fel-
adatukat, az igazság keresését. Az igazság keresése helyett minden más fontosab-
bá válik, az értékek átértékelõdnek. Az emberek terheit növelik, hogy megtörjék a
nép ellenálló erejét és a tömegeket saját kényüknek-kedvüknek szolgáltassák ki.
Törvényeket és politikai rendszereket találnak ki, melyek rátelepszenek az emberi
lelkiismeretre és a szabadságra.

Mindez ma is igaz. A profit maximalizálása, a természet és az emberek kizsák-
mányolása, a társadalom mediatizált bódítása… olyan irányba fordították az embe-
riség fejlõdését, amelynek végkifejletétõl a legoptimistább elemzõk is tartanak. A
jog védelme alatt gazdasági bûntények tucatjai zajlanak nap-nap után (elég, ha a
modern fehérgalléros bûnözésre gondolunk: például az Enron, WorldCom,

100



101



Parmalat esete). A modern farizeusoknak és írástudóknak sikerült olyan igazságtól
eltávolodott jogrendszert létrehozniuk, mely a szavak hamis értelmezésével képes
ártatlan embereket kegyetlenül megverõ rendõröket, csalókat, sikkasztókat, kor-
rupt politikusokat megvédeni és felmenteni.

„De jaj nektek, farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a rutából és minden
veteménybõl, de elhanyagoljátok az igazságot és az Isten szeretetét...” (Lk 11, 42-
43)

Modern korunk egyetlen törvénye a nyereség állandó növelése. „The business
of the business is the business” – állítja Milton. Mindegy, hogy mennyit pusztítunk,
mindegy, hogy hány mikrokultúrát (beleértve a magyarságot is) és egyént semmi-
sítünk meg, mindegy, hogy mekkora ökológiai katasztrófát okozunk, a lényeg a
profit maximalizálása. A törvények eltûntek. Vagyis inkább feloldódtak egy liberá-
lis létkorrupcióban, magyarán a mohóság csapdájában. Az új, globális elméletek
szerint ugyanis a sikeres szervezeti mûködés kulcsszavai a kreativitás, a vállalko-
zó szellem, vagyis az, hogy miként lehet a termelõgéppé aljasított, önbecsülésük-
tõl, józan értékrendszerüktõl és méltóságuktól megfosztott tömegek erõforrásait
egyre hatékonyabban kiaknázni.

A szociális, ökológiai és kulturális destruktívizmus nem bírja fenntartani hosszú
távon önmagát, mert kikerüli az emberi törvényeket, és semmibe veszi az etikai pa-
rancsokat. Miután az ember kiszabadította a palackból a szellemet, nincs ereje, nin-
csenek eszközei hozzá, hogy idõben visszaparancsolja a palackba. A jelenlegi gaz-
dasági és politikai konstrukció, a globális hatalmi szerkezet nem tartható fent hosz-
szú távon. Az idézett Milton-gondolat filozófiája igen egyszerû, következménye
pedig pokollá teszi az életet a földön. Bogár László közgazdász professzort  idéz-
ve állíthatjuk, hogy az embert sikeresen degradálják a konzum-idióta szintjére,
melyben „minimál én”-ként éli a hétköznapjait, és örvend, ha mindazt, amit a rek-
lámokban lát, meg tudja vásárolni, függetlenül attól, hogy szüksége van-e rá vagy
sem. A társadalom vezetõi pedig, akik becsvágytól, irigységtõl vezetett torz ural-
kodók, képtelenek az igazságot keresni, és egyetlen céljuk beteges hatalmi hóbort-
juk hosszú távú fenntartása és élvezése.

A Szentírást szavai szerint nem lehet egyszerre két úrnak, Istennek és a mam-
monnak szolgálni. Az Evangélium középpontjában Isten képmása áll szakrális
életterével. A furfangos pénzgyûjtés, mások becsapása, piac és profit, spekulációk
a háttérbe szorulnak. Az Evangélium sorai mintha egy másik világban íródtak vol-
na. Nyugalomra szólítják fel az olvasót. Elég a napnak a maga baja. Hagyd a bank-
számládat, hagyd a gyûjtést, az agresszív hajszát! Nem ez tesz boldoggá. A mam-
mon, a gazdasági túlkapások, a mohóság és fukarság, az anyagias világszemlélet
frusztrációt, elégedetlenséget, csalást és a lélek halálát idézik elõ. Nagyfokú tudás-
ra, türelemre és bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy lefékezzük a profithaj-
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szolásra és hazugságra épülõ, Istent és embert tagadó globalizált politikai és gaz-
dasági folyamatokat.

Farizeusok 4

,,Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól.” Lk. 12, 2

Az Emberfia Lukács evangéliuma 12. fejezetében a képmutatásra hívja fel a fi-
gyelmet. A hatalmon lévõk 2000 évvel ezelõtt egy távoli országban képmutatók
voltak, vonjuk le következtetésünket. De egyúttal jogosan feltesszük a kérdést: va-
jon csak 2000 évvel ezelõtt voltak képmutatók a vezetõk a távoli Izraelben?

,,Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól.” Lk. 12, 2
A farizeusok, vagyis a hatalom birtokosainak a kovásza a Názáreti szerint a kép-

mutatás. Kemény szavak ezek, ugyan ki értheti? Ezek szerint a vezetõ réteg életé-
nek a kovásza, összetartó ereje nem más, mint a képmutatás. Vagyis amit általában
tesznek, fõleg amit mondanak, teljesen ellentétben áll azzal, amit gondolnak, és
amit a háttérben végrehajtanak. Az Emberfia határozottan állítja, hogy a hatalom
képviselõi ( a vezetõ értelmiség egy része) képmutató. Ezért magára vonja az ural-
kodó elit haragját és halálos ítéletét. Pedig nem lázítja a tömeget, nem szítja az el-
lentéteket, csak egyszerûen kijelenti észrevételeit, és jelzi, hogy tisztában van a
dolgokkal. A végtelenül tiszta ismeret határtalan haragot gerjeszt. A hatalmasok
képmutatók…

,,Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól.” Lk. 12, 2
Ha jobban megvizsgáljuk saját korunkat, a fenti gondolat a mai világra hatványo-

zottan érvényes, a jelenség téren és idõn át gyûrûzik tovább. Korunk vezetõ politi-
kusai, az értelmiség egy része szintén képmutatók, és ugyancsak irritálja õket, ha ezt
– rovásukra – ki is jelentik. Újságírók, akiket a Miniszterelnöki Hivatal készít fel
(mivel az egyetem erre annak idején nem volt képes), csak úgy ontják a hangzatos,
dicsérõ és hozsannázó írásokat. Nagy összegek ráfordításával tengõdõ embertöme-
gekkel el akarják hitetni, hogy jól élnek. El akarják hitetni velük, hogy szabadok,
miközben modern rabszolgaként adósság-csapdában vergõdnek, és sorsuk remény-
telen. Ebbe kapcsolódnak be a képmutatás hatékony erõi, eszközei ( az írott sajtó, a
televízió, a rádiót…), amelyek valósággal átmossák a hiszékeny emberek agyát,
hogy végül tényleg elhiszik: a rossz az tulajdonképpen jó, a szegény valójában gaz-
dag, a rabszolgasors pedig szabad élet. A képmutatás virágkorát éljük.

A kereszténység egyre tehetetlenebb. Mammon annyira behálózta hétköznapja-
inkat, hogy a gúzsba kötöttség alig tûnik fel. A cselekedetek eltávolodtak a szavak-
tól, a szavak pedig nem fedik a gondolatokat. A figyelem központjából egyre csak
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távolodik  Isten képmása szakrális életterével, és helyébe lép a termelõ és fogyasz-
tó idióta, aki semmibe veszi környezetét, akinek egy célja van csupán: hogy minél
többet felhalmozzon, minél többet birtokoljon. Minden egyéb jelentéktelen sem-
miség. A közösségi felelõsség helyét elfoglalja az öngondoskodás ábrándja. Aki
pedig ebben az embertelen létharcban alul marad, az elvész. Vae victis! Jaj a legyõ-
zötteknek! Hazudj, rabolj, légy képmutató, tipord el a másikat, csapd be a fél vilá-
got, rombold le az ember természetes környezetét, semmisítsd meg a hagyományos
értékeket. Csak így tudsz fennmaradni és halmozni. Csak így tudsz olyan lénnyé
válni, amely eléggé modern és korlátolt ahhoz, hogy vakon és süketen haladjon el
az emberiséget egyre jobban veszélyeztetõ létkérdések mellett. A paradoxon abban
áll, hogy mindaz, ami ezt a folyamatot megfordíthatná, avíttnak, korlátoltnak és ér-
telmetlennek nyilváníttatik. Aki nem képmutatóskodik,  elvész?...

A lényeg láthatatlan - mondja Saint Exupéry  A kis hercegben. Egy kifejezetten
képmutató világban hatványozottan láthatatlan... Számos gondolkodó, közgazdász,
ökológus, filozófus kongatja a vészharangot. Az emberiség válaszút elé érkezett,
de akkora a médiaricsaj és a programozott propaganda, hogy kevesen veszik észre
a zsákutcát jelzõ táblákat. A nagy hangzavarban egyre fáradtabbak és kiábrándul-
tabbak a jóravaló emberek, akik mindezt megváltoztathatnák. A lopást, butítást,
csalást értékként feltüntetõ társadalomban egyre több a depressziós, életunt, pszi-
chikailag sérült ember. A holnapért való aggodalom általános. Lukács 12. fejezeté-
nek sorai valósággal zavarják a modern embert, mint ahogy annak idején is zavar-
ták a farizeusokat. Nincs szükség ilyesmire. Fölösleges, mert nem hasznos.  Nem
az isteni szó kelletik a ma emberének, doppingoljuk õket Göbbels doktor propa-
gandájával. Nyugalom helyett globalizált népbutítás és profit, minden elképzelhe-
tõ mennyiségben. Erre megy ki a játék. A valóságshow-k, a hollywoodi termékek,
a virtuális navigálások, a betelefonáló mûsorok, a reklámok pedig  ennek a szerep-
játszásnak a kellékei. Édeskés illuzórikus víziók, melyek megfosztják az embere-
ket a gondolkodástól, és elõre gyártott paneleket ültetnek az agyakba. Soha az em-
beriség történelmében nem volt ekkora különbség a szegények és gazdagok között,
mint ma. Az elképesztõ gazdasági különbségek, a szegény országok folyamatos ki-
zsákmányolása (beleértve a kelet-európai országokat is), a táplálék és az ivóvíz
gyakori hiánya, az egyre nagyobb méreteket öltõ munkanélküliség rohamosan nö-
velik a társadalmak perifériájára szorult emberek tömegeit.

Isten az ember számára majdnem érthetetlen logikát közöl: az élet csak akkor ér
valamit, ha nem megalkuvások sorozatával telítõdik; ha nem emberi korlátok dia-
dalával van teli; ha nem a kapzsiság, hatalomvágy, féltékenység, bosszúvágy ördö-
gi céljai vannak kitûzve az egyén zászlajára. A megváltás az élet és a feltámadás
egésze. A megváltott, képmutatásoktól mentes lét már itt a földön kezdetét veszi.
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Farizeusok 5

„Súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállá-
ra, de õk maguk egy ujjukkal sem mozdítják meg azokat.” (Mt. 23, 3)

Az Emberfia a farizeusokról beszél hallgatóságának. Felhívja követõi figyelmét
arra, hogy a Mózes székében ülõk, vagyis a hatalom csúcsán lévõk hazudnak, tet-
teik nem felelnek meg szavaiknak. A társadalom elöljárói, akiknek a nép javát kel-
lene szolgálniuk, megbízhatatlanok, cselekedeteiket csak azért hajtják végre, hogy
lássák õket az emberek. Legnagyobb bûnük, amiként az Evangélium szavaiból ki-
derül, hogy hatalmas, olykor elviselhetetlen terhet tesznek az emberek vállára, de
õk maguk nem segítenek ezek megoldásában. Az Emberfia tisztán látja kora társa-
dalmi romlását, és próbálja a körülötte levõket felvilágosítani mindarról, ami tör-
ténik – s ami rövidebb vagy hosszabb távon mindannyiuk életét elkerülhetetlenül
befolyásolja.

A múlt és a jelen között nem nehéz párhuzamot vonni. Korunk vezetõi hajszál-
pontosan úgy viselkednek, mint a kétezer évvel ezelõtti Izrael politikai és vallási
elitje. Nincs új a nap alatt. A rendszerváltás utáni húsz esztendõ bebizonyította szá-
munkra, hogy társadalmunk urai az egész rendszerváltó-színházat csak azért ját-
szották el, hogy életterünket, anyagi-, erkölcsi javainkat, nemzeti vagyonunkat egy
új hatalomnak szolgáltassák ki. Miközben megnyomorítottak minket egy újabb
diktatúrával, ködösítették az igazságot, loptak, csaltak és hazudtak – a nemzetért
pedig semmit nem tettek. Nyugodtan állíthatjuk: a magyar nemzet annyira lesüly-
lyedt és oly értékvesztetté vált, hogy egy esetleges visszatérésre már alig van lehe-
tõsége. Az oktatás, a kultúra és az egészségügy jelenlegi kifosztásával (melyet pri-
vatizációnak és reformnak neveznek) nemzetünk megkapja a kegyelemdöfést.

Az 1980-as évek végétõl beindult birodalomváltás folyamatába beleszólásunk
alig volt. Csak jobb- és baloldalaztunk, egymás torkának estünk és hagytuk, hogy
belevigyenek bennünket egy olyan kommunikációs maszlagba, melyben – a mé-
diaricsaj következtében – még a problémákat sem tudtuk megfogalmazni kellõkép-
pen, így a megoldásra nem is gondolhattunk. Érzelmileg és értelmileg infantilis tö-
megek termelõdtek ki az elmúlt húsz esztendõ alatt, meggyorsítván a nemzet le-
épülésének folyamatát. Miközben politikai elitünk asszisztálása mellett a nemzet
eddig sohasem tapasztalt mélypontra süllyedt, addig az ország kizsákmányolása,
életterünk gátlástalan kirablása fokozódott. Az ország eladósodása akkora mérete-
ket öltött, hogy jelenleg az adósságkamat naponta 5 milliárd forinttal növekedik.
Nemcsak az ország adósodik és szegényedik el természetesen, hanem polgárainak
hatalmas része is. Miközben mindenki veszít, leszámítva a minket kiárusító politi-
kai elitet, azalatt a magyar társadalom fele roncstársadalommá válik. A helyzet iró-
niája abban rejlik, hogy míg adót adóra emelnek, újabb és újabb kizsákmányolási
faktorokat bevezetve, addig az emberek többsége csak arra figyel, hogy keveseb-
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bet veszítsen a szomszédnál, hogy többet tudjon ártani másoknak, mint amennyit
neki ártanak.

Miközben ezek a folyamatok feltartóztathatatlanul lejátszódnak, addig a fejlõ-
dés és reform leple alatt sorsunk megpecsételõdik. A nemzet képtelen e tényekkel
szembenézni, sõt mi több: néhány riogatástól megijedve elárulja a Trianon óta ha-
tárainkon kívülre szorult nemzetrészeket. Kétezernégy decemberében kimondatott
az evangéliumi ítéletet: „amely nemzet önmagával meghasonlik, nem állhat fent”.

„Súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállá-
ra, de õk maguk egy ujjukkal sem mozdítják meg azokat.” (Mt. 23, 3)

Az Emberfia felhívta a figyelmet arra, hogy kora elitje kiszolgáltatja, és kiáru-
sítja a lokális társadalmat a globális római birodalomnak. Éleslátása zavarta kora
szûk látókörû politikai- és vallási vezetõit, ezért halálra ítélték. De az általa bírált
pusztító folyamat következményeként Krisztus után 79-ben Titusz hadserege telje-
sen megsemmisítette Jeruzsálemet és az egész országot. A rombolás folyamata, ha
egyszer beindul, bizony nem áll meg, és következményei beláthatatlanok az amúgy
korlátolt vezetõk számára, akik ahelyett, hogy észben és erényben elõl járnának,
példát mutatván a rájuk bízott nemzetnek, csalásban, lopásban és félrevezetésben
remekelnek. A helyzet, bár reménytelennek látszik, mégsem az. A tudás, a józan
ész, a gondolkodás érvényesülése  hozhatja a megoldást. Ne féljünk használni
õket!

Leprások

„- Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. (…) - Akarom, tisztulj meg!“

Az Evangéliumban gyakran mennek leprások az Emberfiához, hogy meggyó-
gyítsa õket. Beteg, elfáradt és megfáradt emberek keresnek megoldást
megoldhatatlan(nak hitt) problémáikra. „Tisztíts meg engem!” – kérik a megteste-
sült Istent. Tisztíts meg engem sebeimtõl, adj megoldást a problémáimra, könnyíts
a rám nehezedõ egzisztenciális nyomáson! Az Emberfia gondolkodás nélkül gyó-
gyít, de azt is hozzáteszi, hogy a hit gyógyítja meg az elesetteket. Nincs olyan
mélysége az emberi létnek, ahonnan ne lehetne visszatérni. Az Emberfiával talál-
kozó leprásoknak szerencséjük van: visszatérhetnek az életbe.

Modern korunk és az evangéliumi idõk között igen erõs párhuzam van: a leprá-
sok mindkét társadalmat elárasztják. A modern leprások elfáradt és megfáradt em-
berek tömegeiként élnek a társadalomban. Teljesen kizsákmányolva, elbutítva ten-
getik életüket, és várják egyre elviselhetetlenebb létproblémáikra a késlekedõ meg-
oldást.

„- Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. (…) - Akarom, tisztulj meg!“
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A modern leprások egy globalizációnak nevezett korban élnek, amelynek létele-
me a gátlástalan hazudozás, torzítás, mellébeszélés és ezzel egy idõben az egyre
nagyobb méreteket öltõ deszakralizáció. A modern leprások léte a pénz diktatúrá-
jában manifesztálódik, miközben abban a csalfa tudatban tengetik életüket, hogy
szabadok és kultúrájuk az emberiség fejlõdésének csúcsa. Mesterséges létmódjuk-
ban képtelenek megérteni a körülöttük lezajló társadalmi folyamatok természetét.
Munkaerejük olcsósága és fogyasztóerejük határtalansága határozza meg értékü-
ket. Annál értékesebbek, minél olcsóbban és minél többet dolgoznak, majd minél
többet és minél gyakrabban fogyasztanak.

A modern leprások élete egy 1989-ben az IMF (a Nemzetközi Valutaalap) szék-
házában elhangzott, három abszurditáson alapuló léthazuságba van beágyazva. A
liberalizálás, deregulálás és privatizálás modern krédója immár szervesen össze-
kapcsolódik sorsukkal. Ebben a létben nem az emberrõl van szó, hanem a profitról
és mindarról, ami ezt a profitot maximalizálhatja. Azért, hogy a modern leprások
ezt ne vegyék észre, tervszerûen és tudatosan butítják õket: primitív reality show-
k, semmirõl nem szóló, tömény butaságot terjesztõ talk show-k, színes képekkel
teli bulvár termékek egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy fogyasztó-dolgozó gépe-
zetté degradálják az embereket, és identitásuktól, társadalmi kapcsolataiktól telje-
sen megfosszák õket. A tematizációs hatalom, mely beszivárog és elfoglalja az
egyének életterét, eldönti azt, hogy a napi történésekbõl mi válik hírré, továbbá mi
válik nagyon fontos és kevésbé fontos hírré. Hogy a valós folyamatok megértése
még távolabb kerüljön a modern leprások tömegeitõl, thriller-horror-pornó film-
özönnel folytatódik a kiavatás ördögi mestermûve. A liberalizálás, deregulálás, pri-
vatizálás összefonódik a napi hazuság-rutinnal.

„- Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. (…) - Akarom, tisztulj meg!“

Az Evangélium nemcsak párhuzamot rejt a jelenlegi társadalom folyamatai és a
2000 évvel ezelõtti történések között, hanem megoldást is kínál. „Akarom, tisztulj
meg!” – mondja az Emberfia. Akarom, hogy megismerd, és komolyan vedd a kö-
rülötted lejátszódó folyamatokat, amelyekben – korlátlan hitelfelvétel révén egyre
csak  fogyasztva – eladósodsz, nem fogyasztva pedig frusztrálódsz, mert nem bir-
tokolhatod a fogyasztási cikkeknek azokat a tömegeit, melyekre semmi szükséged
nincs. Akarom, hogy megismerd a körülötted rejlõ csapdák természetét, melyekkel
kizsákmányolnak, elbutítanak és eltávolítanak az emberi értékektõl. „Akarom,
tisztulj meg!” A történelem ismétli önmagát.

Máté

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat
jöttem hívni, hanem a bûnösöket.”
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Az Emberfia jól érzi magát a vámosok és a bûnösök társaságában. Nem volt
könnyû olyan emberek közé telepedni, akiket a társadalom elítélt és lenézett. De az
Evangélium most is szemben áll a megszokással. A társadalomban a sztereotípiák
gyakran romboló erõként viselkednek. Azért veszélyesek, mert a sztereotipikus lá-
tásmód megbénítja az embert, és így képtelen a logikus gondolkodásra. 

Az Emberfia egyik legfontosabb tanítványát a vámosok közül választja ki Má-
té személyében. Caravaggio csodálatosan megfesti ezt a jelenetet a Máté meghívá-
sában. A vámosok és a bûnösök közé megy, mert jól tudja, hogy az öntelt embe-
reknek már semmi újat nem mondhatna. Csak az receptálja a tiszta gondolatokat,
aki tudja magáról, hogy segítségre és állandó megújulásra szorul. Az Emberfia azt
is tudja, hogy a vámosok és a bûnösök nem jószántukból csúsztak a társadalom er-
kölcsi-perifériájára, hanem bonyolult társadalmi folyamatok jutatták õket e súlyos
helyzetbe.

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat
jöttem hívni, hanem a bûnösöket.”

A magyar társadalom fékezhetetlenül sodródik a szegénység felé. Azt állítani,
hogy a szegények a maguk hibájából lettek szegények és a gazdagok a maguk
ügyességébõl gazdagodtak meg, hatalmas butaság lenne. A magyar emberek több-
sége munkaerõ-tulajdonos, vagyis csak a saját munkaerejére számíthat. Ezen a té-
ren pedig nem nehéz kizsákmányolni õket a modern piacgazdaság eszközeivel.
Míg kizsákmányolóik – többségükben multinacionális vállalatok – évi 23% profit-
növekedésre tesznek szert, addig a magyar munkavállalónak évi 0,7%-kal növeke-
dik a reálbére. Miközben az emberek elszegényednek és adósságcsapdában ver-
gõdnek, addig a média bitorlói azt terjesztik, hogy a gazdaság jól mûködik, de az
emberek túlfogyasztanak, pazarolnak és hedonizálnak. Ergo: meg kell büntetni
õket drasztikus megszorításokkal, „reformintézkedésekkel”. A hazug propaganda
gépezetei jól mûködnek, és elérik, hogy az emberek ne a tényeknek higgyenek
(amitõl próbálják elzárni õket), hanem a gátlástalan ferdítéseknek. A magyarok
szegény tömegei párhuzamba vonhatók az Emberfia kortársaival: a bûnösökkel és
a vámosokkal. A társadalmi folyamatoknak „köszönhetõen” az emberi egziszten-
cia perifériájára szorultak. Miközben munkájukért vajmi keveset kapnak, megmér-
gezik õket az öngondoskodás hamis eszméjével, minek következtében oktatási,
egészségügyi és kulturális szükségleteiket kizárólagosan a piaci árak által megha-
tározott tarifák kifizetésével tudják kielégíteni.

Az Emberfia vámosok és bûnösök közé telepedve kora társadalmának sztereo-
típiáira akarta felhívni a figyelmet, és jól érezte magát közöttük. Ellenpéldát szol-
gáltatott attitûdjével. Modern társadalmunk is sztereotípiákkal telített. Miközben
ennek egyharmada roncstársadalommá alakul, ne higgyük el egy percig sem a pro-
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paganda hamis  üzeneteit, hanem próbáljuk értelmezni és megérteni, hogy a mo-
dern vámosok és a bûnösök az évtizedek óta tartó rendszerváltás/birodalomváltás
következtében csúsznak le és szorulnak ki a társadalom perifériájára.

Pálfordulás 1

„Saul még mindig lihegett a dühtõl, és halállal fenyegette az Úr tanítványait.
Elment a fõpaphoz, s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagó-
gához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nõket, akik ezt az utat követik,
megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa õket.” (ApCsel 9, 1-2)

Saul üldözi a keresztényeket (ApCsel 9, 1-20). Nem tudja felfogni, hogy „vala-
mi” fontosabb lehet, mint a leírt törvények. Milyen lehet egy olyan Isten, aki jön
és egyszerûen semmibe veszi a „szent betûket”?! Ilyen Istent és a benne hívõ em-
bereket üldözni kell. Nehogy azt higgyük, hogy Pál megtérésével a kereszténység
gyõzött ezen szemléletmód fölött. A páli fordulat az embert a törvény fölé helyezi
ugyan, de a történelem folyamán maga a kereszténység is gyakran visszaesett a Sa-
ul-szindrómába. Elég ha a Karamazov-testvérek fõinkvizítorára gondolunk. „Miért
tértél vissza?” – kérdezi a fõinkvizítor az újra megtestesült Istentõl. A törvények
kísértik az emberiséget. Ez természetes, hiszen nélkülük elég nehéz lenne élni. A
baj akkor kezdõdik, amikor fontosabbakká válnak a törvények az embereknél. „A
törvény van az emberért és nem az ember a törvényért”. Ezzel az igazsággal az em-
beri rendszerek csak ideig-óráig tudnak valamit kezdeni. Aztán a páli fordulat után
újra kezdetét veszi a Saul-szindróma.

A nagy inkvizítorok, a saulok – örökérvényûek. Fõ jellemzõjük, hogy semmit
sem tudnak kezdeni saját szabadságukkal, ezért nem nézik jó szemmel a másokét
sem. Vasmarkú imperátorok, emberidegen rendszerek, buta korlátozások álltak
vagy küzdöttek a szabadság ellen. A harc még nem dõlt el…

A páli fordulat sok nagy pszichológus kedvenc témája. Az ember megunja
korlátait és kitör belõlük. Aki vállalja azt, ami evvel jár. Kieslowski lengyel film-
rendezõ Dekalógusa jut eszembe. Az egész sorozat (a mózesi törvények) hétköz-
napi történetekre épül fel, ahol a szereplõk megtapasztalják azt, hogy tulajdonkép-
pen pillanatnyi döntéseik határozzák meg életüket. A különbözõ szituációk más-
más lehetõséget kínálnak. Saul vagy Pál az emberi választáson alapszik. A morális
gõzfelhõ nem ment meg minket attól a pokoltól, amely etikai csõdjeinket követi.
Az ördögi kör könnyen megjelenhet az ember életében. Az isteni abszolútumot az
emberi relatívumra kell lefordítanunk. Ez az etika aláaknázott terepe, ez a Saul és
Pál pokoli harca. (Újra)választani soha nem késõ.
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Pálfordulás 2

„… Ezt a bilincset Izrael reménysége miatt rakták rám.” (ApCsel 28, 20)
„… Te kövess engem!” (Jn 21, 22b)

Pál az olvasmányban elmondja, hogy Rómába a zsidók keményszívûsége miatt
került. Honfitársai Jeruzsálemben megkötözték, és a római hatóságok kezére ad-
ták. A római hatóságok kivizsgálták az ügyét, és szabadon akarták bocsátani. Hon-
fitársai tiltakoztak és Pálnak – római állampolgár lévén - a császárhoz kellett fel-
lebbeznie. A kicsinyesség és a korlátoltság újra megmutatta erejét. Pál kálváriája
elkezdõdött. 

Pált, hivatástudata és bölcsessége elkülönítette kora megszokott gondolkodás-
módjától. Öntudatosan járja a maga útját, és élettörténete elvezeti a megváltás
megértéséhez. Logikája megváltozik: elszakad a farizeusok törvényfigyelõ, meg-
kövesedett gondolkodásmódjától. A csoport, amelynek hû tagja volt, megfenyege-
ti, majd üldözi. A páli fordulat immár prototípussá vált. A modern pszichológia is
felhasználja. Pál részérõl ez a változás életcéljának felfedezését, a farizeusok sze-
mében pedig árulását jelentette. Ugyanazt a cselekvést különbözõ felfogású, más-
más érdekszférákat képviselõ emberek sohasem értelmezhetik egyformán. Pál rá-
jött arra, saját személyes tapasztalatán keresztül, hogy a kereszténység az egyént
szólítja meg. A vallás az emberért van, és nem azért kell gyakorolni, hogy kibírha-
tatlan terhek nehezedjenek a vállakra. Pál megértette a megváltott ember
logikáját… De az alvó gyerek nem szereti, ha felriasztják álmából; a megkövese-
dett rendszerek nem szeretik a „próféták” és az „apostolok” ébresztõ akcióit.
Könnyebb valakit elítélni, mint megérteni. Pál esete a küldetéstudatát felismerõ és
életcélját vállalni tudó emberé. Kezdeti agresszivitása eltûnt, céltalansága elmúlt,
és ez elég volt ahhoz, hogy farizeus-közössége kitaszítsa. Jelenléte botránnyá vált
a törvény erejében vakon hívõ társai számára.

Pál esete nem kizárólagosan a múlthoz tartozik. A jelen megismétli Pál történe-
tét. A tömegtõl elkülönülõ, pálfordulatán átesõ embernek vállalnia kell magányát,
társai elhidegülését, a tömeg visszahúzó ereje elleni küzdelmét. A Szentírás nem-
csak a múltat meséli el, hanem állandóan a jelent példázza. A ma még pálmákat
lengetõ tömeg, holnap – kereszténység ide, kereszténység oda – a kereszthalálodat
követelheti. Ez fontos üzenet a technokráciába belesüppedõ mai ember számára.

Megtérések

„A vámosok és a bûnösök mind jöttek, hogy hallgassák.
A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez bûnösökkel áll szóba,

sõt eszik is velük” - mondták.” (Lk 15,1-3)
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A Mik 7,14-15; 18-20 és a Lk 15,1-3; 11-32 szentírási részletek Isten irgalmá-
ról számolnak be. „Amilyen messze van az ég a földtõl, olyan messze vannak az
én útjaim a ti útjaitoktól” – áll a kinyilatkoztatásban. Már Mikeás könyve bevezet
ebbe az isteni logikába: Isten elveti a gonoszságot, megbocsátja a vétkeket, és ked-
vét leli az irgalomban (vö. Mik 7,18).

Az Evangélium radikális formában újítja meg ezt a gondolatot. Jézus, a megtes-
tesült Isten, nem követi az emberi hierarchia logikáját, és rendbontó módon szóba
áll a bûnösökkel; sõt, mi több, eszik is velük. Felháborító! Emberi szemszögbõl
nézve a farizeusok és írástudók joggal méltatlankodtak miatta. (vö. Lk 1-3). Krisz-
tus a feje tetejére állítja az emberi elvárásokat: inkább engedelmeskedik az isteni
dinamikának, mint az emberi kicsinyességnek. Jól tudja, hogy az élet dinamikus, a
szabályok és a megkövesedett szokások statikusak. Ráadásul ez utóbbiak arra szol-
gálnak, hogy némely „kiválasztottak” hatalmi törekvéseit és egyoldalú világszem-
léletét kielégítsék. Minél egyoldalúbb az ember, annál agresszívebb.

Caravaggio egyik legismertebb festménye a római San Luigi dei Francesi temp-
lomban van: Máté elhívását ábrázolja. Jézus mindenki felett átnézve Mátéra szege-
zi tekintetét, aki eközben a pénzét számolgatja. A korlátolt embert, aki kizárólago-
san vagyona gyarapításával foglalatoskodik, Isten alkalmasnak találja az apostol és
az evangélista feladatára. Isten szemében nincs elveszett ember, csak az ember ké-
pes arra, hogy embertársát teljesen mellõzze, lenézze és a végsõkig kizsákmányol-
ja. Caravaggio hûen festi meg Isten irgalmas logikáját: a pénz bûvöletében élõ if-
jút.

Az Evangélium sorai Krisztus példabeszédeivel folytatódnak: egy elveszett juh
épp oly fontos, mint a megmaradt kilencvenkilenc. A tékozló fiú visszatérte az
atyai házba nagyobb öröm, mint a hûséges fiú állandó buzgósága. Ez Isten nehe-
zen érthetõ logikája: nincs teljes emberi csõd és kilátástalanság. Az isteni irgalom
újraindítja a megtört életet (a pislákoló mécsbelet nem oltja ki). Az újrakezdéshez
azonban emberi akarat is kell: ha a tékozló fiú nem indul el az atyai ház felé, ha
Máté nem képes elválni  múltjától, akkor az isteni irgalom nem éri el a célját.

„A vámosok és a bûnösök mind jöttek, hogy hallgassák.
A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez bûnösökkel áll szóba,

sõt eszik is velük” - mondták.” (Lk 15,1-3)
A bûnösök és a „vámosok” azért elõznek meg minket Isten országába, mert õk

tudják, hogy az ember nem tökéletes és irgalomra szorul. Nem hajszolják a tökéle-
tességet embertársaik rovására. Ezért képesek megbocsátani önmaguknak és befo-
gadni a segítségükre sietõ isteni kegyelmet. Tanulhatunk tõlük.
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Autentikus lét

Gondolat-szó-tett 1

„Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevit-
tem” (Jn 14, 12)

A fenti evangéliumi részlet lényegre törõen határozza meg a keresztény ember
karakterisztikáját. Csak az keresztény, aki hisz és ennek a hitnek a fényében tevé-
kenykedik. Nem keresztény az, aki nem viszi végbe ugyanazon tetteket, vagyis
nem hozza összhangba gondolatait, szavait és cselekedeteit. Az autentikus ember
jellemzõje, hogy létében nincs meghasonulva. Életcélja nem valós létének az álcá-
zása, hanem a kreatív tevékenység Isten és ember tiszteletének a jegyében. Nem
süpped be a képmutatásba, a hazudozásba, az álnokságba.

„Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevit-
tem” (Jn 14, 12)

A történelem folyamán sokan állították, hogy hisznek Benne, de a tetteit nem
vitték végbe. Ma sincs másképp, mint az elmúlt évszázadokban. A külsõségekbe,
hatalmi hóbortba, érdekharcokba süllyedt kereszténység feladata, hogy visszatér-
jen Krisztus autentikusságához. Mindaddig, amíg maszkot maszkra halmoz az em-
ber, messze sodródik keresztény hivatásától. A megváltott lét viszont nem egyez-
tethetõ össze a megalkuvással, kicsinyes számítgatásokkal, kétszínûséggel, bizal-
matlansággal. Ez utóbbiak teremtették meg a keresztény századok sajnálatos vad-
hajtásait. De a fát gyümölcsérõl lehet megismerni, a megváltott embert pedig tet-
teirõl.

„Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevit-
tem” (Jn 14, 12)

A felszólítás nekünk szól. Próbáljunk élni vele!

Gondolat, szó, tett 2

„És senki sem tölti az új bort régi tömlõbe, vagy ha mégis, a bor szétveti a töm-
lõt, és a bor is, a tömlõ is tönkremegy. Az új bor új tömlõbe való.” (Mk 2. 22)

Új bor új tömlõkbe, a régi bor pedig régi tömlõkbe való. Az „átvedlés” nem le-
hetséges. Megfoltozni a régit és újjá kikiáltani, ez nem lehet. Az új bor tönkreteszi
a régi tömlõt, az új tanítás megsemmisíti a régi struktúrákat. Az Emberfia tanítása
új. Az új borhoz új tömlõ, az új tanításhoz pedig új ember szükséges. A régi nem
tudja ezt felfogni, és belerokkan.

Mi ez az új tanítás? Légy hiteles! Gondolataid, szavaid és cselekedeteid legye-
nek összhangban! Segítsd a kicsit és az elesettet, tudásodat használd egy emberibb
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világ létrehozásához! Ne lopj, ne zsákmányold ki a náladnál kevesebb tudással és
kapcsolattal rendelkezõket, ne tipord el a szociális lépcsõ alsó fokain állók emberi
jogait! Ne olvadj fel a politikailag feltüzelt tömeg idióta egyoldalúságában, ne ve-
szítsd el józan ítélõképességedet! Képezd magad, hogy helyt állhass bárányként a
farkasok között! Neked mint egyénnek, társadalmi, erkölcsi és politikai feladataid
vannak. Hagyd a valóságshow-kat, hagyd a semmirõl se szóló kerekasztal-beszél-
getéseket, a vértõl csöpögõ akciófilmeket, a vallásos hisztériákat! Ne süppedj be a
képmutatás, a hazudozás, az álnokság mocsarába!

„És senki sem tölti az új bort régi tömlõbe, vagy ha mégis, a bor szétveti a töm-
lõt, és a bor is, a tömlõ is tönkremegy. Az új bor új tömlõbe való.” (Mk 2. 22)

Az elmúlt 2000 év alatt az új tanítás kevés új embert talált. Sok „régi” ember
próbálta és próbálja – reálpolitikai megfontolásból – ezt magára erõltetni; így van
ez még akkor is, ha mindez nem tudatosult és tudatosul bennük. De az új tanítás új
embert igényel. Az új tanítás új szemléletmódot igényel. Az új tanítás autentikus
létet igényel. Légy több, mint modern rabszolga! Légy több, mint kapzsi, álnok,
hazug, érzéketlen, terelt horda!

Korunkban az ember értelmi és érzelmi agóniájának lehetünk tanúi. Az elbutí-
tás ömlik a média csatornáiból. Minél butább az ember, annál könnyebb beolvasz-
tani a fogyasztói kultúra iparába. Lassan, de biztosan emberek tömegei válnak sa-
ját véleménnyel nem rendelkezõ tehetetlen fogyasztói gépezetté.

„És senki sem tölti az új bort régi tömlõbe, vagy ha mégis, a bor szétveti a töm-
lõt, és a bor is, a tömlõ is tönkremegy. Az új bor új tömlõbe való.”

A keresztény ember feladata ma is tisztán körvonalazódik. Nem áll meg egy el-
csépelt és tehetetlen ideológia határainál. Egzisztenciája a krisztusi tanításon alap-
szik. Megfigyeli és értelmezi korát, majd – autentikus emberként – „sóként” meg-
ízesíti elfásult környezetét. Ennek függvényében vegyük komolyan már a mai nap-
tól kezdve társadalmi, erkölcsi és politikai feladatunkat!

Gondolat, szó, tett 3

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek.” (Mk 6,15)

A két szentírási rész ezzel a mondattal kapcsolódik egymáshoz. Az evangélium
eseményei idõben megelõzik az olvasmány eseményeit: az Apostolok Cselekede-
teiben aktivizálódik a jézusi utasítás. A nyugodt, korrupt és aszociális társadalmi
szerkezeteknek problémái adódnak Péter és János tevékenysége következtében. A
jézusi hitelességbõl fakadó küldetés összeütközik a hatalmi struktúrákkal. „Mité-
võk legyünk ezekkel az emberekkel? Hisz egész Jeruzsálem tudja, hogy nyilván-
valóan csodát tettek, nem is tagadhatjuk.” (ApCsel 4,16).

114



115



Az apostolok valami nagyon fontosat sajátítottak el Mesterüktõl. A gondolatok,
szavak és cselekedetek egységébõl származó hitelességet. Ezzel a tulajdonsággal
felvértezve kezdik meg mûködésüket a véres nagypénteki események után.

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek.” (Mk 6,15)

A történelem hasábjain átívelõ jézusi küldetés számtalan esetben okozott félre-
értést a keresztény világban. A félreértés gyökerénél a hitelesség hiánya állt. A gon-
dolatok, szavak és cselekedetek káosza, az autentikusság hiánya vérfagyasztó ese-
mények sorozatát indíthatja el. A rejtegetett szándékok hazuggá teszik a szót, és
megszentségtelenítik a cselekedetet. Az ezt követõ ideologizálás már csak arra jó,
hogy még érthetetlenebbé tegye a jelenséget, és legalizálja a rejtett szándékok
megvalósítására irányuló törekvéseket.

Jézus felszabadítja az egyént. Alkotó tevékenységre szólítja fel az õszinteség je-
gyében. Õszinteség híján az alkotó tevékenység létrontó tevékenységgé alacsonyo-
dik. Így válik a társadalom egyre elviselhetetlenebbé, mind embertelenebbé, ahol
a szó elveszíti az értékét, a cselekedet pedig a szentségét. Üres szavak, agresszív
cselekedetek és eltitkolt szándékok jellemzik a modern ember gazdasági és politi-
kai rendszereit. A projektek, propagandák és üres szónoklatok útvesztõjében a rab-
bá, szegénnyé és ostobává degradált embertömegek nem képesek a hitelességen
alapuló alkotó tevékenységre. A Göbbels-i propaganda (hazudj minél többet, mert
valamit úgyis elhisznek belõle) virágkorát éli. A hazugságok örvényében agonizá-
ló társadalom és a „minimál-én” szintjére visszaprogramozott „szabad” egyén egy-
re inkább eltávolodik mindattól, ami hiteles, alkotó és felemelõ. Félelem, depresz-
szió és nemtörõdömség a modern ember mindennapi kenyere. A kör ördögi, mert
egyre inkább elsüllyed benne a társadalom.

A modern Péterek és Jánosok, akik felfedezik a hiteles lét szükségességét,
ugyanolyan reakciókkal találkoznak, mint annak idején: „Mitévõk legyünk ezek-
kel az emberekkel? Hisz egész Jeruzsálem tudja, hogy nyilvánvalóan csodát tettek,
nem is tagadhatjuk.”

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek.” (Mk 6,15)

A keresztény ember küldetése ugyanaz, mint 2000 evvel ezelõtt: hangolja életét
az alkotó tevékenységre. Legyen hiteles, vagyis gondolatai, szavai és cselekedetei
fedjék egymást. A feladat talán nehezebb, mint bármikor.

Gondolat, szó, tett 4

„Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nek-
tek: nem, hanem széthúzást.” (Lk 12, 51)
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Az evangélium nem idealisztikus jövõképet tár elénk, ahol mindenki könnyes
szemmel borul a másik nyakába, és a megbocsátás jegyében az egész világot a szí-
vére öleli. Nem, a Szentírásban határozottan nem errõl van szó. Az Emberfia jól is-
merte az embert, és nem próbálta elhitetni korával, hogy a mennyország nyugalma
a földön fog megvalósulni. A szellemileg-lelkileg érett ember, akinek nem mind-
egy, hogy mi történik benne és körülötte, mindig be fogja látni az emberi kicsi-
nyesség torz és embertelen következményeit. Ha öten lesznek egy házban, egymás
ellen fognak támadni. Ez a kinyilatkoztatás végül is a kereszténység elmúlt két év-
ezredét teljes egészében meghatározta. A széthúzások, a teológiai viták, a kegyet-
lenség, a másik véleményének elvetése, a pénzhajszolás és a dilettantizmus a ke-
reszténység történelmébe szervesen beépültek. Az emberek meghasonlottak egy-
mással, és a különbözõ tanításokat, evangéliumi mondásokat is csak azért szajkóz-
ták, hogy elõnyökre, pénzre és hatalomra tegyenek szert, vagy csak éppen túléljék
napjaikat. Az emberek közti kapcsolatok egy része árujelleget öltött. Ezek a nega-
tív hatások, melyeket az Emberfia már két évezreddel ezelõtt konkrétan említett,
túlgyûrûznek téren és idõn, és a mai napig éreztetik hatásukat.

„Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nek-
tek: nem, hanem széthúzást.” (Lk 12, 51)

A széthúzás destruktív valóságát a magyarság többször megtapasztalta történel-
mében, és jelenleg minden következményével szembe kell, hogy nézzen. A béke és
a jólét egyelõre elkerüli nemzetünket. A hazugság virágkorát éljük, ahol a széthú-
zás összefonódik az új rabszolgatartó rendszer, vagyis a szabadpiaci vadkapitaliz-
mus struktúráival. Eluralkodik a kilátástalanság. Mindezek ellenére a hatalomra
emelt nagy plagizátorok minden lehetséges eszközzel próbálják elhitetni azt, hogy
a reménytelenség egzisztenciális megtapasztalása csak rövid átmenet, hogy a „re-
formok” az emberekért vannak, és az egyre elhatalmasodó szegénység is mind-
mind a magyarság felemelkedését szolgálja. A nagy munkanélküliség, a bizonyí-
tottan gyakori elhalálozás a nyugdíjkorhatár elõtt a férfiak körében, a
deszakralizált és demoralizált társadalmi állapotok, a nemzeti összetartozás élmé-
nyének a megszüntetése, az ember „fogyasztói minimál-énre” való redukálása
(ahogy Bogár László közgazdász is említi) a propaganda szerint mind-mind a ma-
gyarság értékeinek a konzerválásáért vannak, és csakis azt szolgálják, hogy a gyor-
san elmúló állapot után felemeljék az embereket az õket megilletõ egzisztenciális
magasságokba. A Hatalom így Hazugsággá alakul. Most már csakis a hazugsággé-
pezet problémamentes mûködtetésére kell összpontosítani. A piszkos munkát, va-
gyis a Nagy Plagizátor tanításának elfogadtatását a médiára bízzák; a média fele-
lõs azért, hogy rövid idõn belül mindenki elérje a butaságáról híres, modern fo-
gyasztói idióta szintjét. Közben az irányító réteg hatalmas gyorsasággal teszi tönk-
re az emberek életterét, csökkenti a szociális szolgáltatásokat és kiadásokat egyet-
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len cél érdekében: hogy a nagytõkének juttatott kedvezményeket növelhesse, a sar-
cot behajthassa a modern birodalmi intézményeknek. Az ideológia közben még a
csapból is folyik: liberalizálj, deregulálj, privatizálj, vagyis lopj és rabolj. Azt mon-
dani nagy komolysággal, hogy „az állam a legrosszabb tulajdonos” épp akkora bu-
taság, mintha azt állítanánk, hogy az „immunrendszer a szervezet legrosszabb tu-
lajdonosa”.

„Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nek-
tek: nem, hanem széthúzást.” (Lk 12, 51)

A modern széthúzás következményeképpen a lakosság legnagyobb része elsze-
gényedik, eladósodik, míg egy szûk réteg határtalanul meggazdagodik. A modern
növekedés és fejlõdés így gyakorlatilag túlburjánzik, a szervezet nagy része pedig
belátható idõn belül megsemmisül. Az emberek bódítása kifosztásuk érdekében
immár évtizedek óta folyik. A közöny felélesztése és elmélyítése, a szimbólumok
megsemmisítése mind-mind ezt szolgálják. Ilyen körülmények között az Emberfia
jövendölése talán hihetõbb, mint bármikor.

Mit lehet mindez ellen tenni? Legtöbben azt mondják, hogy semmit. Néhányan
viszont ellenszegülnek az árnak. Talán onnan kellene kezdeni, hogy megszüntetjük a
mesterségesen generált közönyt, és kikapcsoljuk a televíziót, ne adj Isten, eltávolít-
juk a lakásból. Komoly elemzéseket és könyveket kezdünk el olvasni, és felhívjuk
közvetlen környezetünk figyelmét arra, hogy milyen folyamatoknak vagyunk része-
sei. Minden egyes gondolatunk, minden egyes szavunk tovagyûrûzik a társadalom-
ban, és soha ne feledjük: szavak és gondolatok megváltoztatják a világot. Frank
Outlaw csodásan összegzi a legfontosabb tennivalónkat: „Ügyelj a gondolataidra,
mert azok szabják meg szavaidat; ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet;
ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat; ügyelj szokásaidra, mert azok
szabják meg jellemedet, és végül: ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat”.

Igaz szó

„A búzát összegyûjti a magtárjába, a pelyvát pedig olthatatlan tûzzel elégeti.“
(Jn. 3, 17)

Nagy feladatra vállalkozik, aki manapság tollat ragad a kezébe és megpróbál va-
lami okosat írni. Olyan világban élünk, ahol a szó teljesen elveszítette az értelmét
és az írás a szentségét. Az agyonmediatizált világban mindaz, ami eddig gondolko-
dásra sarkallta az egyént, ami tartást adott az embernek és értékeket kodifikált a
társadalomban, felhígult és agresszív tolvajok játékszerévé degradálódott. A társa-
dalmi igazságosság régen tovatûnt, a jog csak kiskapu a felelõsség elõli elmenekü-
lés számára. Mert a felelõsségteljes lét a szavak felhígulásával, a hazugságok min-
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dennapossá válásával teljesen eltûnni látszik. Az „Amit ma megtehetsz, ne halaszd
holnapra!” tanácsa átalakul „Amit ma hazudhatsz, ne halaszd holnapra!” felszólí-
tássá. Ugyanis a média által elbutított társadalom már annyira képtelen a védeke-
zésre, hogy bármire felhasználható, bármilyen cél érdekében manipulálható. Ke-
mény munka volt degradálni a társadalmat – ez a tevékenység az emberiség ellen-
ségeinek itt néhány évtizedébe került. De végül is megérte: a szavak sikeresen fel-
hígultak, tartalmuk, erkölcsi töltetük eltûnt, és mindazok, akik eddig sikeresen
használták egy emberibb világ megteremtésének érdekében, bénulva szemlélik,
hogy új világunkban mindez semmit nem ér. Az, ami valamit ér: a pillanat.
Göbbels doktor új kommunikációs világában nem az igazmondás a lényeg, hanem
a hazugság. A pillanat hevében, komoly arccal, sokat hazudni. Hazugsággal kell el-
takarni az embereket vésõkig kizsákmányoló agresszív realitást, és agressziót kell
alkalmazni, hogy ezt a hazugságözönt folyamatosan el lehessen hitetni. Az új vi-
lágrend egyik legfontosabb alappillérévé így, a szemünk láttára, a hazugság vált. A
tömegek pedig kénytelenek asszisztálni ehhez a társadalmi szövetet megsemmisí-
tõ új játszmához. A politika a polisz ügyének elõre vitelébõl a polisz megsemmisí-
tésének gyakorlatává vált.

„A búzát összegyûjti a magtárjába, a pelyvát pedig olthatatlan tûzzel elégeti.“
(Jn. 3, 17)

Abból kell kiindulni, hogy mindaz, ami a szemünk elõtt a média világában le-
játszódik, nem más, mint blöff. Pontosabban: színház. Ennek a színháznak pedig
az a célja, hogy néhányan egyre gazdagabbak legyenek, a többiek sorsa viszont ez
által megpecsételõdik. A szociális szolgáltatásokat teljesen ki kell iktatni, hogy a
tömegek ne csak buták legyenek, hanem betegek és éhesek is. Így nem lesz több
idejük gondolkodni, cselekedni, szervezkedni. Ezek ugyanis fölösleges tevékeny-
ségek, amikor csak kevesen szeretnének gondolkodni sokak helyett. A modern ön-
kényuralom elkerülhetetlen velejárója az irigység, a ravaszság, a színlelés, a szere-
tetlenség. A hatalmas blöffök korszakában élünk. Demokráciát építünk, vagyis né-
pi uralmat, józan ítélõképességétõl és humánusságától megfosztott tömegeknek;
úgymond emberi jogokat importálunk olyan országokba, ahol óriási olajmezõk
vannak; elhitetjük az emberekkel, hogy saját érdekükben megelégedhetnek keve-
sebb fizetéssel, nagyobb adóterhekkel, kevesebb kórházzal és rábírjuk õket, hogy
mondjanak le azon intézményekrõl, amelyek eddig segítették társadalmi, fizikai és
pszichikai regenerálódásukat. Ma nem a Biblia a Szentírás, hanem a bulvárlap. In-
gyenes és tele van szeméttel. Modern világunk újabb tartópillére. A Biblia sok hí-
võ számára sem jelent már mást, mint régi idõk nosztalgikus olvasmányát. Pedig a
Biblia, akár tetszik, akár nem, nem a passzív beletörõdésre szólít fel, hanem az ak-
tív cselekvésre. A Templomban nemcsak az Emberfia idejében volt sok a tolvaj és
a gazember. De az Emberfia volt az, aki korbáccsal kiûzte õket. A hazugság kultú-
rájában is érvényes az örök igazság, hogy senki sem veszíthet el más életet, csak
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amit él, és nem élhet mást, csak amit elveszít. A dolgok megértése és a világ meg-
figyelése nagyon fontos feladat. A média hatalmas zûrzavarában talán fontosabb,
mint valaha. Ahhoz, hogy „búzává” váljon az ember, nem fecsérelheti idejét kép-
zelgésekre és elérhetetlen ábrándok hajszolására. A szónak vissza kell adni az ér-
telmét, az írásnak pedig a szentségét. Istentõl értelmet kaptunk ajándékba. Ne ha-
bozzunk használni!

Igen-nem

„… A régi megszûnt, valami új valósult meg.” (2 Kor 5, 17b)
„Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek… Így beszéljetek in-

kább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.” (Mt 5, 34a.
37)

Az üzenet végtelenül egyszerû: ne alkudj meg saját magaddal. Vagy autentikus
leszel, vagy megmaradsz kicsinyes, számító, esküdözõ világodban. De ne feledd,
hogy még a hajszáladra sem tudsz esküdni, mert az sem a tiéd. Egyáltalán ne es-
küdjél, se az égre, se a földre…

Az üzenetet könnyû megérteni, de nem volt elég 2000 év arra, hogy valóban
gyakorlatba ültessük. Az esküdözések továbbra is virulnak és a legelképesztõbb
módon nyilvánulnak meg. Korrupt politikusok Bibliával a kezünkben esküsznek
arra, hogy komolyan veszik mindazt, amiért a néptömegek õket megszavazták; es-
küvel lesz hivatalosan valaki egy állam, egy hadsereg tagja; esküvel veszi el a férj
a feleséget; orvosok így teszik le a hippokratészi esküt, és világszerte esküvel bi-
zonygatják igazukat a hamis tanúk. Rengetegen esküsznek égre-földre, de ha ez a
szóáradat inkább egy igaz és tisztességes „igen” vagy „nem” lenne, akkor talán
emberibb és igazságosabb társadalomban élnénk.

Az eskü könnyen megtéveszti az embert. Annyira megszokja a nagy szavakat,
hogy az egyszerû igent vagy nemet már sem értékelni, sem komolyan venni nem
tudja. Egy egyszerû igen vagy nem nem látványos és nem hangzatos. Az igen és a
nem túlságosan tiszta ahhoz, hogy egy állandó szerepjátszáshoz hozzászokott tár-
sadalom megérthesse és használhassa. Pedig mindaz, ami ezen felül való, a go-
nosztól való. A gonosz elkápráztat és hangzatos szóözönnel butít el. Elég, ha a kö-
rülöttünk levõ reklámözönre gondolunk. Az embernek nem az a szándéka, hogy
igazat mondjon, hanem azt, hogy eladhassa a termékét, hogy túlbeszélje a „kliens”
értelmi színvonalát. A szavak elvesztették jelentésüket, súlyukat, igazi értéküket.
Egyre inkább az emberek butítására, mintsem felvilágosítására szolgálnak. Ez reá-
lis és veszélyes jelenség napjainkban.

De mindez a gonosztól van. Itt ne gondoljunk most sátánra vagy egyéb negatív
erõre. Nem errõl van szó. A sátán nem jön a fülünk mellé, hogy megoldja a nyel-
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vünket hamis eskü megtételére, vagy egyéb kaotikus beszédfonal elmondására. A
gonosz itt kategorikusan az egyén hajlama arra, hogy minél bonyolultabban, hang-
zatos szavakkal, sokat beszéljen, de keveset mondjon. A szavakat tisztán használ-
ni, világosan beszélni nem is olyan könnyû dolog. Erre kultúránk, amely egyre in-
kább a pillanatnyi káprázatot és a hangzatos szappanbuborékot tartja szem elõtt,
nem fog megtanítani bennünket. Pedig az idézett evangéliumból világosan kitûnik,
hogy kereszténnyé csak az válik, aki megtanulja uralni szavait.

Fáklya

„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?” (Mt 5,13)

Az evangélium szavaiban érdekes jézusi mondással találkozunk. A só elveszít-
heti az ízét… Tehát a só nem biztos, hogy képes ízesíteni. Ha nem tud ízesíteni töb-
bé, akkor ki kell dobni. Másra nem való. A dolgok meg kell, hogy feleljenek iden-
titásuknak: a hegyre épült várost fölöslegesen próbálja valaki elrejteni, hisz azért
épült hegyre, hogy messzirõl látsszék; a világ azért van, hogy világítson, nem azért,
hogy valaki véka alá rejtse… A képek lényege az, hogy a keresztény embert vagy
fel lehet ismerni tetteirõl vagy egyáltalán nem nevezhetõ kereszténynek. Keresz-
ténynek lenni és közben ezt az identitást véka alá rejteni, nem érdemes. Vagy vilá-
gít világosságunk az embereknek, vagy ízét vesztett sókká váltunk. A keresztény
nem tud önmagának ellentmondani, mert akkor már nem keresztény többé: gyil-
kolni (akár Jézus nevében is – van rá elég példa), hatalmaskodni mások felett, ki-
zsákmányolni a kiszolgáltatottakat, a „kiválasztottak” pöffeszkedésével és fölé-
nyességével lenézni a „nem-kiválasztottak” tömegét - mindez nem keresztényi ma-
gatartás. A világosság arra hivatott, hogy világítson, a keresztény ember pedig ar-
ra, hogy hirdesse a megváltott lét örömét. Éppen ezért az olyan kifejezések, mint
„keresztény uralkodóház”, „szent hadsereg”, „a kiválasztottak birodalma”, „vallá-
si hatalmasságok” értelmetlenek. A címek, a tereken való köszönési kiváltságok
nem a kereszténység velejárói. Ha komolyan vesszük ezt a logikát, akkor rá kell
döbbenünk arra, hogy számos „keresztény” nem is annyira keresztény, hisz a fény
csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belõle. Amit szerzel, amit elérsz, amit
tudsz, amit átélsz, oszd meg! – ez minden keresztény íratlan életlogikája.

Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyj
senkit a sötétségben elmerülni! Ismerd meg, hódítsd meg világodat – senki sem
tiltja. De jaj neked, ha magadnak tartod! Felelõs vagy minden emberért, aki veled
él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel,
amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.

Szerintem ez a só íze, ez a világ világossága, ez a hegyre épült város ereje. Ez
a keresztény ember hivatása.
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Keressük Õt!

„Kövess engem!” (Mk 2.14)
Az evangéliumi rész szorosan kötõdik az azt megelõzõ olvasmányhoz. Párhu-

zam születik a Sámueltõl felkent Saul és az Emberfia között. Az elõbbi feladata az,
hogy szabadítsa ki a választott népet az ellenség kezébõl (1Sám 10, 1a), míg az
utóbbié az, hogy – átlépve kora elavult társadalmi struktúráin – figyeljen a vámo-
sokra és a bûnösökre, és mindenkit hívjon meg az örök életre.

„Kövess engem!” (Mk 2.14)
Isten népe veszélyben van. Istennek szüksége van egy olyan emberre, aki képes

a kaotikus társadalmi és politikai állapotok között tisztán látni; aki nemcsak mond-
ja, de cselekszi is az igazságot; aki nemcsak beszél, de látja és megoldja a nép
problémáit. Istennek szüksége van Saulra. Aztán Isten népe újra veszélybe kerül.
Az Emberfia inkarnálódik és belép az emberiség történelmébe. Isten nem hagyja
magára az embert. Nem hagyja magára azt az embert, aki földi javakat halmoz fel,
miközben emberek tömegeit zsákmányolja ki.

„Kövess engem!” (Mk 2.14)
Az emberi történelembe belépõ Isten egészségesek helyett betegeket, igazak he-

lyett bûnösöket, gazdagok helyett szegényeket keres. Jól tudja, hogy az embert
harcban a kard, békében pedig a fényûzés sebzi meg. Társakat hív maga köré, mert
a megváltásban az egyén is szerepet kell, hogy vállaljon. Az egyénnek feladata
van. Feladata, hogy tisztán lásson, használja a fülét és a szemét, fogja fel kora tár-
sadalmi, erkölcsi és politikai problémáit. Ne legyen vak és süket; ne legyen érzé-
ketlen és értelmetlen; ne legyen pénzéhes és ne ittasodjon meg illanó hatalma má-
morában.

„Kövess engem!” (Mk 2.14)
A társadalmi helyzet ma sem jobb, mint Jézus korában. A hatalom mámorában

megittasodott politikai vezetõknek ugyanaz az üzenet szól: ne add el az embert a
pénzért és a hatalomért! Feladatod és kötelességed van. Láss tisztán, használd a
szemed és a füled, fogd fel korod társadalmi, erkölcsi és politikai problémáit. Ne
légy vak és süket, ne légy érzéketlen és értelmetlen, ne légy pénzéhes és ne ittasodj
meg illanó hatalmad mámorában!

„Kövess engem!” (Mk 2.14)
Ez a felhívás túlszárnyal téren és idõn. Vedd komolyan társadalmi, erkölcsi és

politikai feladatodat és egy olyan társadalom felépítésén munkálkodj, ahol az em-
ber visszanyeri méltóságát, a szó a szentségét, az ígéret a komolyságát; ahol az
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egyén – társadalmi, erkölcsi és politikai hivatásának a tudatában – nem dõl be
minden kommunikációs blöffnek és komolyan veszi saját és embertársai méltósá-
gát.

Jelek

„Ekkor az írástudók és farizeusok közül egyesek azt mondták neki: „Mester, sze-
retnénk tõled egy jelet látni.” (Mt 12, 38)

A farizeusok jelet kívánnak. Felkérik Jézust, hogy természetfölötti jellel legiti-
málja messiási voltát. Nem elég nekik mindaz, amit addig láttak és tapasztaltak.
Újabb és újabb jeleket akarnak látni. Követelõzõ csodavárásukat Jézus nem kedve-
li. A felületes vallásosság, a hisztériára alapozott hit nem hordozhatja az Emberfia
üzenetét. Hisz nem a látszat, hanem a lényeg áll örömhírének középpontjában. A
lényeg pedig nem más, mint a szavak, gondolatok és cselekedetek összhangja, egy-
sége. A megosztott lét, az állandó szerepjátszás, a gonosz szándékok, a gyûlölet, a
visszaélések elviselhetetlen terhet jelentenek az emberek számára. A felületesség,
a látszat délibábja jól elfedik mindazt, ami a mélyben lappang. Az Emberfia tudja,
hogy a lényeg láthatatlan. Az emberi szív a helyszíne minden mély lelki változás-
nak. A jelek türelmetlen követelése, a látszat elõtérbe helyezése csak szétszórtsá-
got, felületességet feltételez, komoly megtérést aligha. Mindennek semmi köze ah-
hoz, amit az Emberfia hirdet.

„Ekkor az írástudók és farizeusok közül egyesek azt mondták neki: „Mester, sze-
retnénk tõled egy jelet látni.” (Mt 12, 38)

Shakespeare színháznak nevezi az egész világot. A maszkokat egymásra halmo-
zó ember menekül önmaga elöl, és megpróbálja elhitetni saját magával és a körü-
lötte levõ világgal, hogy mindaz, amit így cselekszik: jó. Gondolatai, szavai, és tet-
tei viszont nincsenek összhangban, így olyan feszültségben él, hogy kénytelen sze-
repköröket szerepkörökre halmozni. A színházi elõadáshoz hasonlító életek mesz-
sze sodródnak mindattól, ami nyugalmat, megbékélést, lelki harmóniát biztosítana
számukra. A létrontásba süllyedt emberek ezért keresik mindazt, ami bebizonyítja
számukra, hogy ez így jó, színjátékuk normális magatartás. A valóságshow-k, a
hollywoodi termékek, a virtuális navigálások, a reklámok szünet nélküli áramlása
mind-mind megnyugtatják a tömeget napi szerepjátszásában. „Mindenki így csi-
nálja” alapon legitimálva érzik magukat. Probléma csak akkor adódik, ha megjele-
nik a közelben egy autentikus életet élõ ember. Ilyenkor hisztéria tör ki, és gyak-
ran bizonygatják azt, hogy a feltûnõ egyén zavarkeltõ és lázító. Ezért követelnek
folyton jeleket. De jeleket nem kapnak, és amiket kapnak, azokat nem értik, mert
a szív mélységébõl érkeznek.
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Ekkor az írástudók és farizeusok közül egyesek azt mondták neki: „Mester, sze-
retnénk tõled egy jelet látni.” (Mt 12, 38)

A Szentírás gondolatai napjainkra is érvényesek. Emberek százezrei élnek felü-
letességben, táplálják magukat azokkal a társadalmi termékekkel, amelyek segíte-
nek nekik egyre jobban elmélyülni az önámításban. Önbecsülésüktõl, józan érték-
rendszerüktõl, méltóságuktól már gyerekkorukban megfosztott tömegek egyre in-
kább képtelenek arra, hogy megértsék a Szentírás üzenetét. Írva van, hogy szemük
van, de nem látnak, fülük van, de nem hallanak. A látás és a hallás a szív mélysé-
gében aktivizálódik, és a cselekedetekben nyilvánul meg. Aki lát, és aki hall, nem
követel jeleket, hanem felfedezi azokat maga körül. Ha visszanyerjük önbecsülé-
sünket, józan értékítéletünket, emberi méltóságunkat, akkor gondolataink megtisz-
tulnak, szavaink visszanyerik hitelességüket és tetteink szentségüket. Így életünket
az alkotó tevékenység és nem a jelkövetelés fogja meghatározni.
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Gyengeségeink

Kapzsiság

„Vigyázzatok és õrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való
bõvelkedéstõl függ az ember élete.” (Lk 12, 15)

A Lukács evangélium 12. fejezete modern korunk egyik legfontosabb problé-
májára hívja fel a figyelmet: a kapzsiságra. A kapzsiság egyetemes emberi negatí-
vum, amely mélyen rányomja bélyegét az emberek közötti kapcsolatokra, egyének
és közösségek fejlõdésére, nemzetek egzisztenciájára. A modern kommunikációs
társadalom mételye a fogyasztás istenítése: az ember értékét az általa elfogyasztott
javak mennyisége és milyensége adja. Egyre inkább csak az az ember ér valamit,
aki sikeres, vagyis képes mértéktelenül egyre többet és többet fogyasztani.

„Vigyázzatok és õrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való
bõvelkedéstõl függ az ember élete.” (Lk 12, 15)

A kereszténységen kívül számos nagy kultúra figyelmeztetett és figyelmeztet a
kapzsiság veszélyére. A tao tanítása szerint aki eleget tud, az már eleget is birtokol,
a buddhisták szerint a gazdagság utáni vágyakozásban az ostoba ember úgy tönk-
reteszi magát, mintha saját ellensége lenne.

A kapzsiság szellemi rövidlátást okoz. Megfosztja az embert józan ítélõképes-
ségétõl és természetes önkontrolljától, agresszívvá teszi és arra sarkallja, hogy má-
sokat kizsákmányoljon, elnyomjon s mindezek tetejébe olyan ideológiát gyártson,
amely megszabadítja õt és rendszerét a lelkiismeret-furdalás legkisebb szikrájától
is. A modern kor aljas pénzszerzõ rendszerei, virtuális részvénypiacai, ellenõrizhe-
tetlen globális pénzszivattyúi a kapzsiság becsvágyának modern templomait képe-
zik. Az embereket a profit keresése és a szórakozás köti össze, így egyetlen közös
értékük marad: a profit maximalizálása. Ebben a tébolyult világszemléletben kevés
ember kezében hatalmas vagyon és hatalom összpontosul. A rengeteg pénzzel és
hatalommal rendelkezõ multinacionális társaságokat bennfentes körök tagjai veze-
tik, akik nem tartoznak senkinek számadással. Egyetlen feladatuk csupán a részvé-
nyesek profitjának a növelése. A hatalmas pénzügyekben becsületességet pedig hi-
ába keresünk. Itt elég, ha a közelmúlt két nagy pénzügyi botrányára gondolunk: az
ENRON és a Parmalat könyvvitele világraszóló botrányt okozott, és tömegeket so-
dort anyagi csõdbe. Az elsõ nagyvállalat furcsa pénzügyi csalásaiban maga az
Egyesül Államok elnöke is részt vett.

A nemzetek szociális biztonsága, a környezet védelme nem cél többé, s az egy-
re növekvõ mohóság átértékeli a helyi kultúrák hagyományait. Nietzsche az
“Umwertung aller Werte” (Az értékek újraértékelõdése) címû könyvében profeti-
kus látásmódról tesz tanúságot. Az értékek átértékelõdése, a nyugati társadalom
hanyatlása már több mint egy évszázada foglalkoztatja a gondolkodókat.
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A Szentírás számára ez a beteges gondolkodásmód nem volt ismeretlen. Az Em-
berfia számos tanításában fellelhetõ a kapzsiság és a mohóság veszélyére való fi-
gyelmeztetés.

,,Vigyázzatok és õrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való
bõvelkedéstõl függ az ember élete.'' (Lk 12, 15)

Pénzügyi spekulánsok özönlik el a világ tõzsdéit. A tõzsdei spekulációk lehet-
séges következményeit már 1929 októberében megtapasztalhatta a világ lakossá-
ga. A modern kapzsi társadalomban az ember csak „munkaerõ” és addig használ-
ható, míg a világ valamely másik területén olcsóbb munkaerõket nem találnak. Eb-
ben a pillanatban is számos ember veszíti el biztosnak tûnt állását és válik munka-
nélkülivé.

Ahhoz, hogy a modern ember lázadás nélkül vállalja sorsát, agyát kellõképpen át
kell mosni új ideológiákkal, beteges szórakozási modellekkel. Ebbe – a multinaci-
onális cégek biztatására – az országok oktatatási minisztériumai is aktívan bekap-
csolódnak. A modern kapzsi társadalom legnagyobb képtelensége a haladás eszmé-
je, a modern civilizáció felsõbbrendûségérõl szóló tanával együtt. Julius Evola sze-
rint a jelenkori pozitív igazolások meghamisítják a történelmet, romboló mítoszo-
kat teremtenek. A modern ideológia szerint a mai ember nem elöregedett, rokkant,
magába roskadt, pszichikai zavarokkal küszködõ, hanem épp ellenkezõleg: gyõztes
lény, aki mindent igazolni tud és a teremtés koronája. A modern kapzsi társadalom
sajátos vaksága az, hogy azt gondolja: mindent a saját mértéke szerint mérhet, és az
eddigi világtörténelem csak elõjáték volt, tele babonával, sötétséggel és barbárság-
gal. Az Emberfia másfajta valóságra hívja fel a figyelmet: az igaz, valódi értékek lé-
tezésére. Ezen értékeket azért is figyelembe kell venni, mert nélkülük az emberiség
nem maradhat fenn. Próbáljunk okosan dönteni, amíg nem késõ!

Árulás

„Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket õ akart, és azok odamentek
hozzá. Kiválasztott tizenkettõt…” (Mk 3, 13)

Az Emberfia tanítványokat választott ki. Tizenkettõt. Máig is misztérium, ho-
gyan kerülhetett közéjük egy áruló. A kiválasztottak közül az egyik, alkalmas pil-
lanatban elárulta Mesterét. Júdás az árulás szimbóluma lett. A jót rosszal viszonoz-
ta, halálra adta Azt, Akinek talán mindent köszönhetett. Meghúzódott a tizenkettõ
között és várt. Belülrõl ismerte a közösséget, része volt az Emberfia legközvetle-
nebb környezetének.

„Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket õ akart, és azok odamentek
hozzá. Kiválasztott tizenkettõt…” (Mk 3, 13)
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Az Emberfiát, a Szentírás szavai szerint, nem érte váratlanul az árulás. Hiszen
Õ nagyon jól ismerte az embert. Mefisztó és Faust ugyanazon ember része. És
néha Faustot legyõzi az árnyoldala. Az árulás minden ember életének része, sor-
sunk aktív tényezõje. Az áruló saját gazságát remekül meg tudja magyarázni: kü-
lön elméletet gyárt önmaga rehabilitációjára. Júdás csókkal árulja el Mesterét.
Tettének következményeivel tisztában van: tudja, hogy az, akit megcsókol, meg-
hal. A gyilkos csók viszont megtörténik. Valakit, aki egyszerû, jó, tiszta, komoly,
kendõzetlen, igazságszeretõ, istenfélõ, jóindulatú, szeretetteljes, kötelességtudó
volt, halálra ítélt. Összejátszott a gyilkosokkal, azokkal, akik már rég le akartak
számolni ezzel az érthetetlen Istenemberrel. Az Emberfia mégsem lepõdik meg.
Nem haragszik, mert a harag észellenes. Elvégre minden emberrel kapcsolatos
fogalmunk változó. Ki az, aki véleményét soha nem változtatta? Marcus Aurelius
azt írja Elmélkedéseiben: „emberi tulajdonság azokat szeretni, akik bántanak
minket.”

„Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket õ akart, és azok odamentek
hozzá. Kiválasztott tizenkettõt…” (Mk 3, 13)

Az árulás viszont megpecsételi az árulót. A júdáscsók immár fogalommá vált.
Az áruló nem szabadulhat tettétõl, és ha sikerül is elkendõznie cselekedetét, árulá-
sa üldözni fogja. Júdás lelkiismerete zaklatása elõl a halálba menekült. A pénz,
amiért mindezt tette, nem boldogította. A pillanat hevében talán úgy tûnt, hogy õ
lett a gyõztes, és ebbõl az egész érthetetlen históriából neki sikerült profitálnia a
legjobban. De lelke nem hagyta, hogy zavartalanul élvezhesse árulása gyümölcsét.
A tõle elidegenedett emberek nem gyászolták meg halálát. Alig tûnt fel valakinek
öngyilkossága. Az árulás leginkább az árulót sebzi meg.

„Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket õ akart, és azok odamentek
hozzá. Kiválasztott tizenkettõt…” (Mk 3, 13)

A mai világban hemzsegnek a júdások. Ha az Emberfia ma választana ki tizen-
kettõt, akkor elõfordulhatna, hogy nemcsak egy árulná el õt. Az arány ma sokkal
rosszabb, mint annak idején. Az árulás lassan erénnyé válik, mivel a szó elveszí-
tette szentségét és az ígéret komolyságát. A külsõ káosz zavart okoz az emberi lel-
kekben. A mindennapossá vált hazugságözön látszólag felhatalmazza az egyént az
árulásra. A pillanat hevében talán úgy tûnik, hogy az árulók hasznot húznak aljas
tetteikbõl. De közben hatalmas emberi károkat okoznak maguk körül, és saját lel-
kükben is. A lelkiismeretet nehéz elhallgattatni. Júdás esete jól példázza az áruló
sorsát. Lelke kiszárad, emberi mivolta elértéktelenedik, gondolatai, szavai és tettei
eltávolodnak egymástól. Korlátozva érzi magát, mert korlátozottak a szándékai, és
ez haragot és gyûlöletet szül.
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„Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket õ akart, és azok odamentek
hozzá. Kiválasztott tizenkettõt…” (Mk 3, 13)

Ha az Újszövetség egyik fõszereplõje éppen egy áruló, ne gondoljuk egyetlen
percig sem, hogy a körülöttünk zajló társadalmi folyamatok mentesek lennének az
árulóktól. A júdáscsókok naponta elcsattannak. Az ember ugyanaz maradt.

Falánkság

„Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák: „Hallottuk, amint káromló szavak-
kal illette Mózest és az Istent.” Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat,
úgyhogy rárontottak, megragadták és a fõtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat
szólaltattak meg, akik állították: „Ez az ember folyvást a szent hely és a törvény el-
len beszél...”” (ApCsel 6, 11-13)

„Bizony, bizony mondom nektek – felelte Jézus –: Nem azért kerestek, mert csoda-
jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérbõl és jóllaktatok. De ne romlandó elede-
lért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.” (Jn 6, 26-27)

Ma, a „tömegvilág” idõszakában ezek a sorok találóbbak, mint bármikor. Mirõl
is van szó?

Az olvasmány István diakónus esetérõl számol be: bölcsessége kitûnik a körü-
lötte lévõ közösség felfogásából. Jelenléte zavaró elem volt, mert nem úgy gondol-
kodott és nem úgy érvelt, mint azt a szûk látókörû és egyéni érdekeivel törõdõ vi-
lági és egyházi vezetõség elvárta. Magatartásával kiváltotta a nép manipulálásához
kitûnõen értõ vezetõk ellenszenvét. A féltékenység, félelem és hitetlenség leghatal-
masabb fegyvere a tömeg. Megnyerni a tömeget: ez minden zsarnok,  hatalmához
foggal-körömmel ragaszkodó vezetõség utolsó kártyája. A tudás és az egyéniség
szikráját csakis ezzel az elemi erõvel lehet elfojtani. A „pislákoló mécsbelet”, a
„megtört nádszálat” csak Isten ápolja és kedveli. Az emberségét megtagadó egyén
erre nem képes. István diakónusnak meg kellett halnia: a népet ellene uszították.
Kevés embernek sikerült a történelem folyamán ilyen élethelyzetbõl ép bõrrel ki-
jutnia. A felhergelt tömeg kíméletlen és kegyetlen. C. G. Jung szerint, intelligen-
cia- és érzelmi szintje egy állatéhoz hasonló. 

„Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák: „Hallottuk, amint káromló szavak-
kal illette Mózest és az Istent”. Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat...”
(V.ö. ApCsel 6,12).

A nép igazságszolgáltatása viszont nem törvényes. Az ördögi kör továbbra is ak-
tív marad: hamis tanúkat fogadnak fel (V.ö. ApCsel 6,13). Megfigyelhetjük, hogy
a hamis tanú fontos a tömeg számára: az emberek mintha önmagukat akarnák meg-
nyugtatni vele. Legtöbben el is akarják hinni a hamis vádakat. „Ez az ember foly-
vást a szent hely és a törvény ellen beszél”. (ApCsel 6, 13.b)
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A modern társadalompszichológia részletesen elemzi az „önnyugtató” módsze-
reket (V.ö. E. Aronson, A társas lény, 1997). Elég a tömegnek egy részét megnyer-
ni: a többiek, a konformitás törvényének engedelmeskedve, követik az elõbbiek té-
ves ítéletét. A kör bezárul, István diakónus meghal. Egyetlen vétke, hogy vállalta
saját meggyõzõdését. A II. világháború véres és kegyetlen realitása is e destruktív
emberi gyengeség létezését bizonyította be.

Ha Európa az elmúlt kétezer év alatt „keresztényebbé” vált volna, akkor a törté-
nelem legkegyetlenebb vérfürdõi és a fékezhetetlen hatalomvágyból származó dé-
monikus események talán nem a mi öreg kontinensünkön történtek volna meg...

Az Evangéliumban Jézus megjegyzése egy másik emberi gyengeséget is érint:
a falánkságot. Az ember egyre többet és többet akar. Hûségesen szolgálja azt, aki
többet ad neki. Árulás, tagadás, mások veszte nem számít.

„Bizony, bizony mondom nektek – felelte Jézus -, nem azért kerestetek, mert cso-
dajeleket láttatok, hanem mert ettetek és jóllaktatok”. (Jn 6, 26) Ha a csodajelek
miatt keresték volna az Emberfiát, akkor néhány hónappal késõbb nem feszítették
volna keresztre. De a falánkságnak az a legfontosabb jellemzõje, hogy ha nem táp-
lálják, akkor az adakozó ellen fordul. Erre az emberi gyengeségre nincs jobb pél-
da a fogyasztói társadalomnál. A tömeg követ bárkit, aki többet ígér. Mind többet
és többet – ez a „boldog” élet titka, vagyis a depresszió, a folytonos idegesség és
frusztráció legbiztosabb bázisa.

Az Evangélium sorai szerint Istennek mindez nem tetszik. De akkor mi tetszik Ne-
ki? „Az tetszik Istennek – válaszolta Jézus -, ha hisztek Abban, Akit küldött.” (Jn 6, 29)

Mit jelent „hinni Abban, Akit küldött?”. A Krisztust követõ tömeg is úgy gondol-
ta, hogy Istent keresi, pedig csak a gyomra után futott. Sõt mi több, az elmúlt két
évezred alatt rengeteg király, fõúr, inkvizítor, „keresztény” tömeg hajtott végre vé-
res cselekedeteket Isten nevében. Meggyõzõdésük volt, hogy valami szent dolgot
követnek el. Vakságukat vagy gonosz szándékukat, a keresztény szóval illették. De
kereszténynek lenni nem is olyan egyszerû: néha azt gondoljuk, hogy azok vagyunk
és ezt bizonyítgatjuk is, miközben emberi gyengeségeinknek engedelmeskedünk.

„Most már csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia visszatér, talál-e hitet a
földön?!”. Akinek füle van a hallásra, az hallja meg!

Erõ és gyengeség

„De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerûsége önhitté ne tegyen, tövist kaptam a
testembe, a sátán angyalát, hogy szüntelenül zaklasson s el ne bízzam magamat.“
(2 Kor 12, 7)

„Senki két úrnak nem szolgálhat: vagy gyûlöli az egyiket és szereti a másikat,
vagy egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a
mammonnak.” (Mt 6, 24)
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A két olvasmány érdekes képsort indít el. Az elsõbõl kiderül, hogy még a kinyi-
latkoztatások is önhitté tehetik az embert. Az elbizakodás a becsvágy éltetõ gyöke-
re. Az igazság birtoklása veszélyes állítás. Az ember felhatalmazva érezheti magát
a „tévelygõk” feletti uralomra. A túlzott elragadtatások megfosztják az embert a jó-
zan ítélõképességétõl.

A mai ember szereti, ha túldicsérik: sütkérezik a kétes dicséretek özönében. Az
egészséges önértékelés megszûnik, az egyetlen viszonyítási pont az én. Istenkép,
vallás, mások fölényének a reális elismerése csak zavaró körülmény, hisz a kritika
és a humanista szempontok gátolják az ego terjeszkedését.

„Ám óvakodom attól, hogy valaki többre becsüljön annál, amit rajtam lát vagy
tõlem hall.” (2 Kor 12, 6). Ritkán fordul elõ ez az életlogika. Óvakodni saját énje
túllicitálásától kevés ember szokott. Hisz a karrier, anyagi elõnyök sokszor az em-
berre kivetített képtõl függnek. „Ami magas, az után ne kapaszkodj” – írta Aquinói
Szt. Tamás. Ha túl magasra törsz anélkül, hogy képességeiddel felérnéd pozíció-
dat, frusztrált emberré válsz, akinek elsõ és legfontosabb feladata az, hogy bebizo-
nyítsa a lehetetlent: saját kompetenciáját. Az olvasmány a feje tetejére állítja a mai
értékrendszert: „Magammal nem dicsekszem, hacsak gyöngeségeimmel nem…”.
Pedig a „normál” gondolkodás szerint a gyöngeséget el kell rejteni, szõnyeg alá
kell seperni. Milyen logikát hirdet ez a Szentírás?! A gyöngeségekkel nem lehet di-
csekedni, a gyöngeségeket nem lehet elfogadni, a gyöngeségeket meg kell tagad-
ni!

A Szentírás még ezen is túl lép: „Az erõ a gyöngeségedben nyilvánul meg”.
Mindaz, amit elfogadsz korlátnak, nem gyengít, hanem annál inkább erõsít téged:
életed nem lesz a meg nem érdemelt dolgokhoz való ragaszkodások fellegvára. C.
G. Jung hangsúlyozza, hogy a legtöbb neurózis, életkrízis és depresszió az önisme-
ret hiányából és a túlzott kapaszkodási mániából keletkezik. A pszichikus energiák
nagy része egy dolognak a leküzdésére és álcázására fogy el: „nem felelek meg a
feladatomnak”. Ha pedig nem felelek meg a feladatomnak, akkor dicsekedni kell.
Be kell bizonyítani szavakkal azt, amit tettekkel úgysem lehet. Inkompetencia, fél-
tékenység, árulás, harag, rejtett ellenszenv, agresszió az eredménye az ilyen hozzá-
állásnak.

Nem lehet két úrnak szolgálni: vagy kompetens az ember, és tetteivel bizonyít-
ja feladatkörének ellátását, vagy nem. De mivel érzi, hogy ingoványon áll – aggó-
dik a holnap miatt. Teljesen be kell biztosítania magát: elüldözni a rátermettebbe-
ket, szétkürtölni az eredményeket… Mert ha valaki rájön a valóságra…

Két úr lakozik az emberben: a becsvágy és az õszinteség. A becsvágy a csõdbe
juttat, még akkor is, ha az ember az egész világot megnyeri. Abszolút igazságot hí-
resztel. Az õszinteség önismerethez vezet és kreatívan kezeli az egyén pszichikus
tartalékait. Elfogadja korlátait. „Miért aggódtok a holnapért?… Elég a mának a
maga baja”.
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Bálványaink

„Barnabást elnevezték Zeusznak, Pált meg, minthogy õ vitte a szót, Hermész-
nek.” (ApCsel 14, 12)

„Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt
Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” (Jn
14,21)

Az idézett szentírási részek óva intenek a bálványoktól. Az Apostolok Cseleke-
deteiben Barnabást Zeusznak nevezik el Lisztrában, Pált pedig egyenesen Her-
mésznek. Így fejezik ki hálájukat a béna ember meggyógyulásáért. Hisztériájuk
nem ismer határt: felkoszorúzott bikát akarnak feláldozni hálaképp. Az üzenetet
félreértik. A bálványról és a véráldozatról sehogy sem akarnak leszokni.

Az evangélium soraiban az Emberfia az élõ Istent nyilatkoztatja ki tanítványai-
nak. Isten emberközelbe kerül: nem a fellegek felett kell ezentúl keresni, hanem az
emberi szívben. Az embert nevén szólítja. Elhangzik az új tanítás, de az elmúlt két-
ezer év alatt csak kevés ember értette meg a lényegét. A bálványok, a hisztériás is-
tenképek tovább léteznek. Napjainkban egyenesen virágkorukat élik. A megteste-
sült Isten a vallási hisztériákat, a bálványimádást, a gyerekes istenkultuszokat túl-
lépte. Új Istent hirdetett: azt az Istent, aki az emberért van, aki az emberben van.

Napjainkban számos szekta, furcsa kultuszok hódítanak egyre nagyobb teret. Az
ember elõrehaladt a technológiában, eddig elképzelhetetlen eredményeket ér el, de
lelke valahol megfeneklett a vallási félelmek ingoványában. Látomás látomást kö-
vet, a világ legeldugottabb pontjain is új próféták születnek. A bálványok a körü-
löttünk levõ társadalomban úgy szaporodnak, mint a gombák esõ után. Ami lénye-
ges, az háttérbe szorul: ember felejtsd el bálványaidat, szabadítsd fel lelked, ne
gyötörd magad hisztériás képzelgésekkel, hisz meg vagy váltva! A megváltott em-
ber egzisztenciáját kevesen fogták fel és élték meg az elmúlt kétezer év folyamán.

C. G. Jung, az analitikus pszichológia atyja, megállapítja posztumuszként meg-
jelent Emlékek Álmok Gondolatok címû könyvében, hogy a legtöbb embert élete
derekán téves istenképek kergetik depresszióba. Isten helyét rendszerint egy buta
dolog foglalja el, mely aztán rabszolgává teszi. A bálványok virágkorukat élik, ál-
dozataik pedig a körülöttünk levõ társadalomban vannak.

A tanítás – hitünk szerint – elhangzott kétezer évvel ezelõtt. Itt az ideje, hogy
megértsük az élõ Isten üzenetét, aki azért jött el, hogy életünk legyen, és az bõség-
ben legyen.
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Fogyasztás

„Aki felülrõl jön, fölötte van mindenkinek. Aki a földrõl való, az földi. És a föld-
rõl beszél.” (Jn 3, 31-32)

Aki földrõl való, az földi. Nagyon találó megfogalmazás. A kicsinyesség, mo-
hóság, irigység, istentelenség birodalma csakis a földrõl, vagyis az embert „boldo-
gabbá” tevõ adalékok széles skálájáról szól. Az a valós, amit megfoghatok, amit el-
költhetek, amit magamnak felhalmozhatok. Semmi mással nem kell törõdnöm, el-
végre mindenki így csinálja. Az újonnan hazánkba is betörõ mainstream ideológia
szerint a fogyasztás határozza meg az ember értékét. Az ember annyit ér, amennyit
birtokol (ennek az embertelen fogyasztói modellnek a kialakulására Erich Fromm
már 40 évvel ezelõtt felhívta a figyelmet – lásd: Vom Haben zum Sein c. könyvét).
A társadalom felsõ(bb) rétegeinek a fogyasztását látjuk a hírközlõ szervekben, és
ezt a média olyan professzionálisan tárja a társadalom elé, hogy rövid idõn belül
mindenki ezen modellek mintájára szeretné formálni fogyasztási szokásait. Az
élenjárók házai, jachtjai, luxusautói arra ösztönzik a társadalom nagy részét, hogy
fogyasszon, fogyasszon és fogyasszon…

„Aki felülrõl jön, fölötte van mindenkinek. Aki a földrõl való, az földi. És a föld-
rõl beszél.” (Jn 3, 31-32)

A valóság viszont teljesen más. Míg néhányan tobzódnak a javakban, addig az
emberiség többsége komolyan szenved a szegénységtõl, erõszak veszi körül és a
mind szennyezettebb környezet. (The West And The Rest). Elég, ha arra gondo-
lunk, hogy planétánkon naponta 24 ezer ember hal éhen, mert nem sikerül elõte-
remtenie az életbenmaradásához szükséges táplálékot. A körülöttünk levõ új világ-
rend fékevesztetté vált. Egyre többször kerülnek nyilvánosságra olyan informáci-
ók az eddig nagy tiszteletben álló vállalatokról, miszerint a világszerte munkatá-
borként mûködõ üzemekben rabszolgabérért dolgoztatnak milliókat embertelen
körülmények között – a profitéhség nem ismer határokat. Olajtársaságok teszik
tönkre az õserdõk folyóit, tudatosan gyilkolnak meg embereket, irtanak ki kultúrá-
kat, állatfajokat és növényeket. Miközben a nyugati világban a gyógyszeripar haj-
hullás elleni és potencianövelõ szereket állít elõ és ad el hatalmas pénzekért, addig
a HIV-fertõzött afrikaiak millióitól – akár közvetve is - megtagadják az életmentõ
orvosságokat.

„Aki felülrõl jön, fölötte van mindenkinek. Aki a földrõl való, az földi. És a föld-
rõl beszél.” (Jn 3, 31-32)

Társadalmunkban is tombol az új mainstream ideológia: adósodj el, fogyassz,
vállald a kockázatot, meglátod, jobban fogsz élni… Hisz úgy is az vagy, amid van,
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mindegy, hogy mit tanultál és mit tudsz. Az agresszív reklámkampányok, a banki
hitelek óriási tömegek eladósodását idézik elõ. A média pedig mélyen hallgat ar-
ról, hogy egész tömegek váltak az új rabszolgatartó rendszerek foglyaivá. Sztárok-
ká lépnek elõ butaságukról híres médiaszereplõk, miközben a stressz, a félelem, a
tudatlanság, a  fogyasztási õrület eluralkodik az embereken. A nemzeti összetarto-
zás élményét évtizedek politikája gyengítette meg. Ezek a faktorok egyre növelik
az elhalálozások számát. Amit mintha ez a világ természetesnek tartana: akinek
nem sikerül gyorsan meggazdagodnia, az elpusztulhat. Akinek nem sikerül annyi
pénzt felmutatnia, hogy kifizesse az egészségügyi szolgáltatásokat, az szintén el-
pusztulhat. Csak az ér valamit, aki sokat dolgozik (profittermelõ automataként nö-
velve mások nyereségét), sokat fogyaszt… Ha pedig kidõl, menten helyébe lép a
következõ.

„Aki felülrõl jön, fölötte van mindenkinek. Aki a földrõl való, az földi. És a föld-
rõl beszél.” (Jn 3, 31-32)

Az értékek negatív átértékelõdése megállíthatatlan folyamatnak tûnik. Mégis
vannak még biztos pontok, melyekbe fogózkodva legalább saját életünkben válto-
zást idézhetünk elõ. Fromm azt tanácsolja, hogy a mohósághoz és illúziókhoz lán-
colt értelemmel való megelégedés helyett próbáljuk értelmünket fejleszteni
(Entwicklung der Vernunft), és a körülöttünk zajló folyamatokat megérteni. Aki a
mesterségesen gerjesztett szükségletek rabja, az elveszíti azon képességét, hogy
objektíven szemlélje a világot és teljesen kiszolgáltatott lesz.
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Perspektívák

Feltámadás

„Jövendölj azért, és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézzétek, kinyitom
sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket
Izrael földjére.” (Ez 37, 12).

A római Sixtusi kápolna falán egy képsorozat eleveníti fel a választott nép ván-
dorlásának történetét. Mózes vezeti a népet: ruhája sárga és zöld színû. A sárga szín
a megígért megváltást, míg a zöld szín a reményt szimbolizálja. Mózes küldve van,
mint ahogy Ezekiel is küldve van. A nép szenved: szenvedett Egyiptomban és
szenved a babiloni fogságban. Isten minden alkalommal üzen az emberen keresz-
tül: „kinyitom sírodat, elvezetlek Izrael földjére”. Az üzenet a közösségnek és az
egyénnek szól. Ugyanez az üzenet elevenedik meg az evangéliumban: „Barátunk,
Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem.” (Lk 11, 11).

Az üzenet örök. A századok nem koptatták el. Mind a mai napig közösséghez és
egyénhez egyaránt szól: „kinyitom sírjaitokat”… Kinyitom egoizmusod, kicsi-
nyességed, irigységed, fukarságod börtönét. Felszabadítlak…

„Jövendölj azért, és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézzétek, kinyitom
sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket
Izrael földjére.” (Ez 37, 12).

Isten, „Aki van”, nem a magány és a kilátástalanság Istene. A börtön, a sír az ol-
vasmányokban kettõs jelentésû. A kilátástalanság, belsõ feszültség, állandó nyug-
talan állapot, szüntelen kiszolgáltatottság szintén lehet sír, lehet a pszichikai halál
kezdete. De minél nagyobb a veszély, annál közelebb a megmentõ, mondja Pál
apostol alapján Hölderlin. Fordítva is igaz: minél biztosabb a metafizikai fedezék,
annál közelebb a gonosz. Elég, ha Izrael magatartására gondolunk, miközben Mó-
zes felmegy a hegyre, hogy Istennel találkozzon.

Aki gyûlöletet táplál, az gyûlöletben él. A mai ember gyakran él gyûlöletben. Ez
okozza részben kilátástalanságát, magányát, önzõségét… Az „én görcsét”. Sötét és
gyanús irigység.

Isten felszabadít. Felszabadít a görcs alól: „Lázár, jöjj ki!”
Jöjj ki a sírodból, jöjj ki bezárt világodból! Nézd, kinyitom sírodat.
Ezekiel próféta és Jézus küldetése egybefonódik, mondhatjuk úgy is, hogy ki-

egészíti egymást. Ugyanez a párhuzam jelenik meg mûvészi formában a római
Sixtusi Kápolna falán is. Isten embereken keresztül mûködik a történelemben. A
segítség sohasem absztrakt, hanem konkrét. Mindannyian énünk sírjában élünk. A
veszély nagy, a megmentõ tehát közel. Mózes megígért megváltást és reményt

135



136



szimbolizáló sárga-zöld ruhája mindenkire vonatkozik. Kinyitom egoizmusod, ki-
csinyességed, irigységed, fukarságod börtönét. Ha hagyod, felszabadítlak…

Kígyó

A Teremtés könyve a jó és a rossz kérdésével foglalkozik. Miért nem tökéletes
a világunk, miért létezik az emberiség történelmében a rossz, a kapzsiság, a becs-
vágy, a megalkuvás? Hogyan lehet az, hogy egy „jó Istentõl” származó világ nem
tökéletes?! A kérdést nehéz megválaszolni. Talán nem is lehetséges.

A Teremtés könyvében Isten megalkotja az elsõ emberpárt és „életet lehel belé”
(Ter 2,7). A paradicsomi állapotban viszont potenciálisan elrejtõzik a veszély: „És
az Úristen a földbõl mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozás-
ra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz
tudásának a fáját” (Ter 2,9). A jó és a rossz tudásának a fája, valamint a tiltás, ami
a fa gyümölcsének a fogyasztására vonatkozik, már elõre elárulja, hogy ez a bûn-
telen állapot sokáig nem fog tartani. Beérkezik a képbe a kísértõ, a kígyó. Lénye-
gében nem tesz semmi különlegeset. Elvégre nem õ helyezte oda a „fát”. Õ csak
tud a fa létérõl és az isteni tiltásról. A Teremtés 3,6-ban az asszony – hallgatva a
kígyó tanácsára – eszik a fának a gyümölcsébõl. Eszik a férfi is. Mindketten „fel-
világosodnak”, észreveszik, hogy mezítelenek. A jó és a rossz tudásának a fája új
információkkal látja el az elsõ emberpárt. A szöveget nem lehet könnyen megérte-
ni.

A Rómaiakhoz írott levél próbálja megoldani a nehéz kérdést: egy ember által
jelent meg a bûn, egy ember által jön a megváltás is a világba (Rom, 5, 12-19). Az
emberiség – Ádámon keresztül – ráébred korlátolt létére. Rájön arra, hogy mind a
szabadság, mind a halál életének a része. Ezt a felfedezést Krisztus eljöveteléig ne-
hezen tudja feldolgozni. Utána sem mindig sikerül. Megismeri a jót és a rosszat, és
azóta állandó választásra van ítélve. Választásai legtöbbször negatív irányba mu-
tatnak. A szabadság és a megismerés önmagában nem vétek. A bûn potenciálja a
választásban lapul meg.

Az evangéliumban – az emberi lét szerves részeként – újra jelentkezik a kísér-
tõ. Krisztus sem marad ki a sorból. Hatalmat, tudást ajánl neki. Mint ahogy azt a
történelem folyamán minden Krisztus-követõnek felajánlotta… Becsvágy, kéj-
vágy, falánkság, hatalomvágy… – ez a kísértõ repertoárja. Számtalan keresztény és
nem-keresztény dõlt be ennek az ígéretnek. Mintha nem is kívülrõl jönne, hanem
belülrõl, az ember legmélyérõl származna. „A becsvágy, mely bennünk él és elle-
nünk tör” – írja Viktor Hugo A nevetõ emberben.

Az Evangélium a római Sixtusi Kápolnában látható Michelangelo festményso-
rozatot juttatja eszembe. A kígyó mögött mindig egy elszáradt farönk látható. A ha-
mis ígéretben már benne van a halál, az elszáradt emberi lét. A ravaszságot viszont
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csak ravaszsággal lehet legyõzni: „legyetek szelídek, mint a galambok, de okosak,
mint a kígyó”. A kígyó rehabilitálódik (C. G. Jung), a jó és a rossz tudásának a bir-
toklása tudatosul. Az embernek hivatása van a történelemben. Hivatásának fontos
eleme a szabadságot megtestesítõ választása. A kísértõ nem mentesíti az embert sa-
ját etikai döntéseinek a terhétõl. Mefisztó és Faust, a jó és a rossz, a szabadságra
épülõ felelõsség és az állandó döntéskényszer. Ez is paradicsomi állapot?

Újjászületés

„Ne csodálkozz, hogy azt mondtam nektek: szükséges újjá születnetek. A szél ott
fúj, ahol akar.” (Jn 3, 7)

Az újjászületés az emberiség egyik legfontosabb kihívása. Újjászületéskor az
értékek átértékelõdnek, az élet új célokat, az értelem új távlatokat, a szellem pedig
új dinamikát kap. Az emberiség minden korban újjá kell, hogy szülessen. Le kell
vetkõznie a sok rátapadt piszkot, beteges ideológiákat, mesterségesen ráerõltetett
értékrendszert. Ha ezt elmulasztja valamilyen okból, akkor eltompul jóra való haj-
lama, éber figyelme és helyes ítélõképessége. A médiaricsaj korában ez különösen
megfontolandó.

„Ne csodálkozz, hogy azt mondtam nektek: szükséges újjá születnetek. A szél ott
fúj, ahol akar.” (Jn 3, 7)

Globalizált világunkban globalizálódik az emberiség butítása és nagy erõket
mozgósítanak azért, hogy az újjászületés ne történjen meg. Pedig nemzetünk tör-
ténelme folyamán már számtalanszor megmutatta, hogy képes az újjászületésre,
képes a értéktelen ideológiák felrúgására, átírására. Most mintha megbénult volna
ez a képességünk. Tehetetlenül és eltompult érzékekkel nézzük, hogyan fosztanak
ki bennünket olyan erõk, amelyek humánusnak, emberbarátnak, reformpártinak és
értékápolónak állítják be magukat. A professzionális kommunikáció szabályaival
felépített halandzsának viszont lényeges problémája van: mindaz, amit mesterien
közölnek: nem igaz. Ezt azok tudják a legjobban, akik mindezt szemrebbenés nél-
kül kommunikálják. De azt is tudják, hogy az emberek bódítása és a hatalom meg-
szerzésének majdnem minden eszköze is a kezükben van. Joggal érezhetik magu-
kat biztonságban.

„Ne csodálkozz, hogy azt mondtam nektek: szükséges újjá születnetek. A szél ott
fúj, ahol akar.” (Jn 3, 7)

A probléma gyökere azon új elmélet szentesítése, mely szerint a gazdasági nö-
vekedés az emberiség hasznára van. Ebbõl az új princípiumból aztán lavinaként in-
dul el az új normatívák demagóg áradata: minél nagyobb a növekedés, annál na-
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gyobb körben érezhetõk az elõnyei; az emberiség-megváltó gazdasági növekedés
élharcosait kiemelten kell megfizetni, a társadalom perifériáján élõ tömegek vi-
szont – ugyanezen elv szerint – kizsákmányolhatók és felhasználhatók a gazdasá-
gi növekedés érdekében. Követendõ mintaként állítják elénk a Föld tartalékainak
gátlástalan fogyasztását, kiegyensúlyozatlan (gyakran pszichésen sérült) embere-
ket állítanak példaképül, meg akarnak gyõzni bennünket arról, hogy a népesség
nagy része másra nem jó, csak arra, hogy kiszolgálja a kevés „elitet”. A gazdasági
növekedés pedig csak duzzad és duzzad, s egyre több energiára és karbantartásra
szorul, mindaddig, amíg fel nem fal mindent maga körül, és a végén önmagát el
nem pusztítja. (A témához ajánlom John Perkins új könyvét: Egy gazdasági bér-
gyilkos vallomásai). Sajnos ebben a rendszerben élünk mi is, és ugyanennek a be-
teges ideológiának válunk kiszolgálóivá. Elemzõk szemével nézve olybá tûnik,
hogy az emberiség megháborodott, vezetõik pedig elveszítették józan eszüket. Ve-
gyünk egy egyszerû példát: az Egyesült Államok több mint 87 milliárd dollárt költ
legújabb ázsiai háborújára, miközben az ENSZ becslései szerint ennek kevesebb
mint felébõl tiszta vizet, megfelelõ élelmiszert, közegészségi ellátást és alapvetõ
oktatást lehetne biztosítani a Föld összes emberének.

„Ne csodálkozz, hogy azt mondtam nektek: szükséges újjá születnetek. A szél ott
fúj, ahol akar.” (Jn 3, 7)

Ebben az új világrendben az embereket mohóságukért jutalmazzák: ez termé-
szetesen korrupcióra ösztönöz. A korrupció elrejtéséhez pedig bekapcsolódnak a
kommunikátorok, akik egyik nap egyet mondanak, a másik nap meg az ellenkezõ-
jét, viszont tudják, hogy leleplezésükre kevés az esély, mert az emberek irtózato-
san feledékenyek. Minden nap elhiszik az eléjük tálalt hazugságot. Annak érdeké-
ben, hogy a kizsákmányolás teljes legyen és a mohóság kiteljesüljön, nagy válla-
latok, bankok és kormányok fognak össze a csalás, ámítás és hazugság leplezésé-
re.

Az emberiség lassan elérkezett a Gyökössy Endre által emlegetett PONR-hez
(Point Of No Return). Ne banalizáljuk a helyzetet: ha nem sikerül újjászületni, ha
nem sikerül értékeinket újra átértékelni, akkor olyan gyorsvonatra szállunk fel,
amelynek végállomása mély szakadékban van. Egyesek úgy érzik, nincs mit tenni,
szerintük felemelt kézzel bele kell rohanni a szakadékba. Mások megpróbálnak
cselekedni. Talán mi is megpróbálhatjuk ugyanezt.

Választás

„A nép bámészkodva állt ott, a fõemberek pedig így gúnyolták õt: ,,Másokat
megmentett, mentse meg most magát, ha õ a Krisztus, az Isten választottja!'”” Lk.
23, 35.
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Az Emberfia a keresztfán. A nép, a tömeg a lábainál. Kérdõre vonják: miért nem
tudja megmenteni magát? Miért nem rendez egy jó kis showt-t? – mondhatnánk
mai nyelvezettel. Mennyire unalmas, hogy csak haldoklik és semmi érdekes nem
történik ezalatt. Provokálják: ha valóban Isten fia vagy, gyere le onnét! A kereszt
körüli tömeg azon emberek gyülekezete, akik semmit nem értenek a körülöttük le-
zajló folyamatokból. Mi több: semmit nem is akarnak megérteni. Ordítoznak,
nagyképûen magyaráznak, majd ha jönnek a hatalom birtokosai - a katonaság,  a
rendõrség -, vagy eliszkolnak, vagy beállnak besúgónak. Képtelenek szintetizálni,
következtetéseket levonni. Csak vannak…

„A nép bámészkodva állt ott, a fõemberek pedig így gúnyolták õt: ,,Másokat meg-
mentett, mentse meg most magát, ha õ a Krisztus, az Isten választottja!'”” Lk. 23, 35.

A tolakodó tömeg éhezik a vérre. Nem Isten éhezik a vérre, hanem a tömeg.
Szereti nézni a fájdalmat, az iszonyt, feltéve, ha a fájdalom nem az õ fájdalma, az
iszony nem az õ iszonya. Ha a tömeget alkotó személyek egyedül lennének, való-
színû, hogy teljesen másképp viselkednének, de így megtagadják önmagukat és
feloldódnak a felkínálkozó személytelenségben. Könnyebb feloldódni egy emberi
masszában, mint önmagukat vállalni. 

1917 elején Karinthy Frigyes írt egy novellát a feltámadás utáni történésekrõl.
A Názáreti feltámad és visszaindul Jeruzsálembe. Meg van gyõzõdve arról, hogy
az emberek belátták tévedésüket, hogy Barabást, egy gyilkost bocsáttattak szaba-
don. Útközben számos szerencsétlennel találkozik, akiknek Barabás földjüket, ott-
honukat, gyerekeiket, feleségüket vette el, akiket megfosztott szabadságuktól,
tönkretett. Mind csatlakoznak a Názáretihez, hogy Pilátus elõtt – immár felvilágo-
sultan – Krisztust válasszák, ne a gyilkost; vagyis hogy házukat, gyerekeiket, fele-
ségüket, a szabadságot, az életet válasszák. Pilátus elõtt a Názáreti elõadja kérését:
kérdezze meg a néptõl, hogy kit akar választani. A tömeg – habár egyenként az em-
berek mind a Názáretit akarják –  újra Barabás szabadon bocsátását kéri, és újra ke-
resztre küldi azt, akinek az életet köszönhetné. A halál választása könnyebb és ke-
vesebb fáradsággal jár. Karinthy Frigyes kilencven évvel ezelõtt leírta mindazt,
amit a pszichológusok annyiszor ismételnek: a tömeget könnyû manipulálni, meg-
téveszteni, rászedni, hiszen intelligencia szintje ösztönlényre vall. A Názáreti Ka-
rinthy által elmesélt története nem idejétmúlt. Újra és újra megtörténik. A halált vá-
lasztó emberek az urna elé járulnak, és hagyják magukat átverni. A megfélemlített
és eladósított tömegektõl lassan megvonják az utolsó lehetõségeket is, feldúlják
bevált egészségügyi és oktatási rendszerüket, megfosztván õket a biztonságos jö-
võ legkisebb morzsájától is. Tanulatlan, egészségtelen és öntudatlan emberek tö-
megeit aztán nyugodtan kivezethetik a pászkák ünnepén, hogy válasszanak élet és
halál között. Majdnem biztos, hogy a halált fogják választani. A történelem ismét-
li önmagát.
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A választás igen lényeges cselekedet. Feloldódni a tömegben és legyinteni a
személyes választás felelõsségére, nem bölcs dolog. Az egyén elõbb-utóbb elhagy-
ja a tömeget, és akkor választásának következményei bumerángként fognak visz-
szatérni. Feloldódni felkínált személytelenségben, csak ideig-óráig lehet. Elõbb
vagy utóbb az indolencia következményei az egyént fogják sújtani, de ekkor már
nem lesz ott a Barabást éltetõ tömeg, és a Názáreti is a kereszten van.

Az Evangélium, de maga Karinthy sem a múlt távoli képeit érzékeltetik, hanem
a jelennek szólnak. Következményeket levonni, tudni és a birtokunkban lévõ tu-
dást szintetizálni egyre sürgetõbb feladat. De miközben mi a tudásunkat szeretnénk
gyarapítani, addig társadalom urai az elbutításunkon mesterkednek. Ennek ellené-
re nem az a megoldás, hogy feloldódunk az agymosott tömegben és kimenve a tér-
re Barabást kiáltozunk. A tét sokkal nagyobb: a választás függvénye - élet vagy ha-
lál.

Törvények

„Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket… Tartsátok szem
elõtt és kövessétek õket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra…” (Mtörv 4,
5-6)

Az olvasmány és az Evangélium egy szószerkezetben kapcsolódik össze és vá-
lik egységes egésszé: „isteni törvény”. A jelenlegi szövegek, melyeknek keltezése
térben és idõben távol esnek egymástól, egy dologra irányulnak: Isten törvényeire.
Csak ezeknek a törvényeknek a szellemében ítélve és cselekedve válik a nép bölcs
a többi népek szemében. Isten törvényei súlyt kölcsönöznek a választott nép eg-
zisztenciájának. A logika egyszerû: vagy betartják a törvényt, vagy nem fognak
megmaradni az új hazában.

„Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket… Tartsátok szem
elõtt és kövessétek õket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra…” (Mtörv 4,
5-6)

Krisztus visszautal az Ószövetségre: „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöt-
tem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.”
(Mt 5, 17). A törvények olyan tartást kölcsönöznek a nemzetnek és az egyénnek,
amellyel nem oldódnak fel egy értelmetlen és esztelen értékhiányban. Törvény,
bölcsesség és okosság szervesen összefonódnak.

„Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket… Tartsátok szem
elõtt és kövessétek õket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra…” (Mtörv 4,
5-6)

Modern korunk egyetlen törvénye a nyereség állandó növelése. „The business
of the business is the business” – állítja Milton. Ez lett a globalizált világrend
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egyetlen törvénye. Mindegy, hogy mennyit pusztítunk, mindegy, hogy hány
mikrokultúrát és egyént semmisítünk meg, mindegy, hogy mekkora ökológiai ka-
tasztrófát okozunk – a lényeg a profit maximalizálása. A törvények eltûntek. Va-
gyis inkább feloldódtak egy liberális létkorrupcióban, a mohóság csapdájában. A
szociális, ökológiai és kulturális destruktivizmus nem bírja fenntartani hosszú tá-
von önmagát, mert kikerüli az emberi törvényeket, és semmibe veszi az erkölcsi
parancsokat. Az egész hasonlít a Grimm testvérek palackba zárt szelleméhez. Az
ember kiengedte, de nincs ereje, nincsenek eszközei ahhoz, hogy visszarendelhes-
se a palack lakóját. A jelenlegi gazdasági és politikai konstrukció, a globális hatal-
mi szerkezet nem tartható fel hosszú távon. „The business of the business is the bu-
siness” – állítja Milton. A filozófia igen egyszerû, következménye viszont infernót,
létkáoszt hoz a földre. 

„Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket… Tartsátok szem
elõtt és kövessétek õket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra…” (Mtörv 4,
5-6)

Térjünk vissza a törvényekhez, melyek a szívünkbe vannak vésve. Hagyjuk
Milton filozófiáját és az állandó növekedés-elméletet, hiszen ez a rákos daganat
„létfilozófiája” is. Tanuljuk meg idejében felfedezni azt az isteni törvénykódexet,
amely visszaadja a bölcsességet és az okosságot!

Tanács

„Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amirõl meggyõzõdtél!” (2Tim 3,
14)

Nagyszerû buzdítás ez a modern kor emberének. Tarts ki abban, amit tanultál,
és amirõl meggyõzõdtél! Járj nyílt szemmel a világban, és ne hagyd magad furfan-
gos ideológia-gyártók által megtéveszteni! Mindaz, ami információzuhatagként
körülvesz, tele van manipulációval és hatalmi törekvésekkel.

A tanítás egyszerû, mert a nagy tanítások mindig egyszerûek. Amit tanultál és
amirõl meggyõzõdtél, amit tapasztaltál és amit megértettél, azt vésd jól emlékeze-
tedbe! Ne hagyd magad a pillanat hevében elbutítani! Ne hidd, hogy aki lopva sze-
rezte óriási vagyonát, az segíteni akar neked a társadalmi felemelkedésben! Ne
hidd, hogy aki leplezi a nagy pénzügyi csalásokat, az igazságot akar osztogatni! Ne
hidd, hogy aki rezzenéstelenül hazudik, az fel akarja karolni az elszegényedett tö-
megeket! Inkább tarts ki abban, amit tanultál, és amirõl meggyõzõdtél!

Korunk válsága nagyobb, mint amit elképzelhetünk. Ha néha valaki ezt meg
meri említeni, azt leintik, és azt mondják neki: kár dramatizálni a dolgot. Pedig ko-
runk hatalmas válságban van; sötét erõk vannak hatalmon. A sötét erõk legfonto-
sabb célja a profit maximalizálása. Ez a cél sajnos egyre több eszközt szentesít. Az
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ember immár nem lényeges. Szemükben egy használati tárgy szintjére degradáló-
dott a teremtés koronája, amit a nagy hangzavarban könnyû manipulálni és négy-
évenként urnák elé szólítani, hogy „kifejezze” politikai akaratát. Isten teremtmé-
nye egyre inkább deszakralizálódik életterével együtt. Szakrálissá a bankok, a
pénz, a befektetések, az ellenõrizhetetlen tranzakciók válnak.

„Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amirõl meggyõzõdtél!” (2Tim 3, 14)
Felelõtlen és zsarnokságra hajlamos emberek kerülnek kulcspozíciókba. Machi-

avelli tapsolna örömében. Amikor a hatalom találkozik a rengeteg pénzzel, a ha-
zugság és a csalás mindennapossá válik. A roncstársadalom pedig egyre jobban
duzzad, és egyre nagyobb tömegeket nyel el. A szellemet és a gondolkodást a mé-
dia segítségével tudatosan messze ûzik az elégedetlen tömegektõl... PR- és ideoló-
giagyártó szakemberek hada áll az új politikai rend szolgálatában, hogy valamilyen
infantilis irányba kanalizálhassák a felgyülemlett keserûséget és haragot. Az állam-
vezetés fellegvárában színházba illõ showmûsorokkal próbálják elkápráztatni a fo-
lyamatból egyre kevesebbet értõ utolsó érdeklõdõket.

„Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amirõl meggyõzõdtél!” (2Tim 3,
14)

A kommunikációra épülõ propaganda szavainak nincs értéke. Nem áll össz-
hangban a háttérben meghúzódó szándékokkal és tettekkel. A politika, a polisz jó-
létére törekvõ struktúra, a hazugság és a csalás mûvészetévé degradálódott. A hely-
zet tragikomikuma abban áll, hogy rengetegen fogadják el, és próbálják meg ele-
mezni és értelmezni. A közelmúltban szemünk elõtt lejátszódott események lassan
ködbe vesztek. Mintha már senki sem emlékezne rájuk. Hát frissítsük fel az emlé-
kezetünket, és ne maradjunk szótlanok. A keresztény ember aktív társadalmi élet-
re hivatott, és szerepvállalása egy egészséges társadalom kiépítésében nélkülözhe-
tetlen. Hisz a hegyre épült várost nem lehet elrejteni, és világosságot sem azért
gyújtanak, hogy véka alá rejtsék.

Jelek

„Készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok ké-
pes.” (Róm 7, 18b)

„Képmutatók! A föld meg az ég jeleibõl tudtok következtetni. Hát ezt az idõt mi-
ért nem tudjátok felismerni?” (Lk 12, 56)

Az idõk jeleit gyakran emlegetjük, de ritkán gondolkodunk el rajtuk. Természe-
tesnek vesszük azt, hogy Jézus kortársai nem értették ugyan e jeleket, de mi ez alól
kivétel vagyunk. 
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Vajon mennyiben különbözünk mi ebben Krisztus kortársaitól? Meg vagyunk
gyõzõdve az igazságunkról, arról, hogy mi, igenis, birtokoljuk azt, aminek senki
más nincs a birtokában. És ebben az álvallásos biztonságérzetben elveszítjük a lel-
kesedést, a keresõ ember lelkesedését. Kétezer év kereszténység után az idõ jelen-
tõsége eltörpül szemünk elõtt. Pedig Krisztus szavai ma érvényesebbek, mint bár-
mikor. Az idõk jeleit viszont nagyon  kevesen ismerik fel közülünk.

Keresztény kultúránk nagyon érdekes. Isten nevében már háborúkat vívtak. A
elmúlt két század alatt a természettudomány az ember imaginációjának középpont-
jába állatoktól való leszármazását helyezte, ezzel is jelezve, hogy az emberiség
története folyamán eddig nem tapasztalt mértékben elállatiasodott. Az ember
imaginációjába az állat õsképe került, tehát tömegesen nem tesz egyebet, mit ösz-
töneinek korlátlan kiélésére keres mentséget. Krisztus imaginációjában ezzel ellen-
tétben Isten országa állt. Éppen ezért számára az ember nem „mikrokozmosz”, ha-
nem „mikrotheosz” (istenember kilét) volt. Az idõk jeleire jobb példát keresve se
találnánk, mint az ember imaginációját. Amit az ember imaginációjába helyez, az-
zá alakul (Hamvas Béla). Az idõk jelei összefüggnek az emberben élõ képpel. Ezt
a képet teremtheti a kinyilatkoztatás mély humanizmus; de teremtheti ideológia,
becsvágy, hatalomvágy, nárcizmus, beteges világnézet is. Imagináció szüli a tota-
litárius rendszereket, de imagináció szüli a kereszténységet is. A jelenkor jelei nem
a kinyilatkoztatás emberbe beágyazott képét hirdetik. A jelek körülöttünk vannak,
de képzelt igazságbirtoklásunk megakadályozza azt, hogy észrevegyük ezeket.
Helyzetünk párhuzamba állítható Krisztus kortársainak helyzetével, imaginációnk
pedig Krisztus kortársainak imaginációjával. A bennünk élõ kép formálja a körü-
löttünk lévõ társadalmat, az idõk jelei pedig a társadalomban felismerhetõk.

Pál apostol megértette azt, hogy az evilági ember számára a kinyilatkoztatás
botrány és bolondság. Mivel isteni eredetû, zavaró jellegû. Pedig ez az a tényezõ,
amely az idõk jeleit olvashatóvá teszi.

„Képmutatók! A föld meg az ég jeleibõl tudtok következtetni. Hát ezt az idõt
miért nem tudjátok felismerni?” (Lk 12, 56)
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Örömhír

Evangélizáció

„Azután ezt mondta nekik: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evan-
géliumot minden teremtménynek...”

Az ember akarata ellenére születik bele egy történelmi korba. Élete folyamán
felfedezi, ha nyitott szemmel jár, hogy társadalma problémái nem újak – és nagy
részükre létezik megoldás az emberiség történelmének nagy tárházában. Semmi
sem új a nap alatt – tanuljuk meg már gyerekkorunkban. Mégis nagyon nehezen si-
kerül megértenünk, hogy a történelem ismétli önmagát. A különbözõ korok szûk
látókörû vezetõi hajlamosak elhinni és propagandagépezetük segítségével elhitet-
ni azt a nemzetekkel, hogy társadalmuk minden világok legjobbika, hogy az em-
beriségnek ez a legtermészetesebb, legértelmesebb és legmegfelelõbb állapota,
amit lehetõleg az egész Földnek minél hamarabb követnie kell. (Elég, ha Göbbels
doktor modern propaganda-mestermûvére gondolunk, amelyet azóta számos nyu-
gati társadalom elitje vett át, és fejlesztett tovább.)  Ahhoz, hogy ez a felismerés fu-
tótûzként terjedjen és minél több követõre tegyen szert, a különbözõ korok vezetõi
mindenekelõtt megpróbálják törölni az emberek memóriájából a múlt értékeit. Át-
programozó mesterfogásokkal igyekeznek megváltoztatni a hatalmuk alatt álló tár-
sadalmat, nem törõdve azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha vé-
letlenül még sincs igazuk. Tulajdonképpen semmi mást nem tesznek, csak pusztí-
tanak, hatalmas káoszt generálnak, és nagyon-nagyon távol állnak a világok leg-
jobbikától.

„Azután ezt mondta nekik: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evan-
géliumot minden teremtménynek...”

Az említett folyamatokra jellemzõ, hogy ha egyszer beindultak, nehezen ellen-
õrizhetõk, fékezhetõk vagy állíthatók meg. Ahhoz, hogy destruktív mûködésük
legalább felismerhetõ legyen, elsõsorban szellemi erõfeszítésre van szükség, hi-
szen a mocsárban vergõdõ ember saját erejébõl képtelen megmenekülni. Ha nem
sikerül egy társadalomnak idejében észrevennie a zsákutcát, melybe felelõtlen ve-
zetõi miatt került, akkor olyan ismétlõdõ katasztrófa következhet be, mely telje-
sen meggátolja a további fejlõdést, hatalmas egzisztenciális katasztrófát és létron-
csolást eredményezve. A fõ támpont, amihez viszonyítva észrevehetõk és feltár-
hatók a problémák gyökerei, nem más, mint a múlt – az a múlt, mely értékeivel
és „avítt” szabályaival az emberi életet, a nemzeti stratégiát, a népjólétet és a ha-
gyományos értékeket többre tartotta a profitnál és ennek minden áron történõ ma-
ximalizálásánál. A deszakralizáció folyamatát (a hagyományos értékek megérté-
sének és gyakorlatának a megszüntetését) reszakralizációs folyamat kell, hogy
felváltsa (a hagyományos értékek megértésének és gyakorlatának az újrafelfede-
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zése). Ez nagyon nehéz feladat, fõleg egy olyan társadalomban, ahol a profit oltá-
rán még a Földet, az emberiség egyetlen életterét is képesek feláldozni. Az ön-
pusztítás planetáris dimenziót öltött, miközben az ezt leplezni hivatott propagan-
dagépezetek kajánul és hatalmas profizmussal megfosztják az embereket attól,
hogy a körülöttük lejátszódó eseményeket legalább részben megérthessék. Míg a
szûk látókörû politikai elit - a deszakralizációs folyamatok generátoraként - fi-
gyelmen kívül hagyja az emberi életet és lelket, addig a profittermelõ gépezetek
az emberi létet átértelmezik, és konzum-idióta szintre degradálják az embert. A
Szentírást, Európa egyetlen szent könyvét, nagyobb figyelemmel kellene olvasni,
mint valaha. Az Evangélium, mely az emberi élet védelmét, a gátlástalan hazug-
ságok leleplezését, a negatív propaganda felismerését és megszüntetését sürgeti,
fontosabb üzenetet hordoz az emberiség számára, mint a kereskedelmi televíziók
és a bulvársajtó szélhámos blöffjei...

„Azután ezt mondta nekik: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evan-
géliumot minden teremtménynek...”

Ha ebben a pillanatban hangzana el a fenti idézet, akkor is nagyon idõszerû len-
ne. Olyan korban élünk, melynek elkerülhetetlen velejárója az irigység, a ravasz-
ság, a színlelés, a szeretetlenség, a színpadias mellébeszélés, az emberek egymás-
tól való elidegenedése, a bizalmatlanság állandó érzése. Ilyen formán az Evangéli-
um, az igazság hirdetése, az értelem ápolása és fejlesztése, a hazugságok leleple-
zése és a valós társadalmi folyamatok értelmezése fontosabb, mint eleddig
bármikor…

Isten igéje

„Kiment a magvetõ magot vetni”. (Lk. 4, 8)

A Lukács evangélium nyolcadik fejezete a Szentírás egyik legsokatmondóbb pél-
dabeszédét tárja elénk. Az Emberfia példabeszédekben szól hallgatóságához. Meg
van gyõzõdve arról, hogy az emberek többsége bár néz, nem lát, s noha hall, nem
képes érteni. Ezért ragaszkodik a példabeszédekhez. Ebben a részben az Emberfia
magvetõrõl és magvetésrõl példáz, búzáról, konkolyról és madarakról beszél. A
hallgatósága pedig hallgatja, de nem érti szavait. Tanítványai sem tudják, hogy mi-
rõl van szó. Hallgatják a tömeggel együtt a példázatot: a magvetõ által szétszórt
mag egy része az útfélre esik, más része a sziklákra, megint más része tövisek kö-
zé. Csak egy kevés hull jó földbe. De ez utóbbiak százszoros termést hoznak.

„Kiment a magvetõ magot vetni”. (Lk. 4, 8)
A Krisztus köré gyûlt tömeg nem érti a szavak lényegét. Az emberek élete tele

van a mindennapi gondokkal, a hatalmas szegénység és a szigorú vallásos törvé-
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nyek olyannyira kitöltik életüket, hogy már alig képesek mással foglalkozni. A tár-
sadalom által generált lelki és érzelmi sivárság megbénítja az embereket, akik las-
san elfelejtik, hogy a szavak és a gondolatok megváltoztathatják a világot.

A lelki sivárságba kényszerített ember eltávolodik a szavak, gondolatok és tet-
tek egységétõl. Élete gyakran a túlélésre korlátozódik. Mély érzések és szárnyaló
gondolatok számára nem maradt hely. Ezért csak hallgatja a példázatot, de nem ér-
ti. Nem is értheti. Az Emberfia még saját tanítványainak is el kell, hogy magyaráz-
za a példázat jelentését. E szerint a mag Isten igéje. Az az Ige, amely teljesen elté-
rõ üzenetet hordoz, mint a politikai és vallási mainstream ideológia. Az Ige, mely Is-
tentõl származik, az emberért van: nyugalmat, megbékélést, lelki harmóniát bizto-
síthat számára. Nem rendszert, nem ideológiát és nem szabályzatok tárházát hiva-
tott létrehozni. Az embernek pedig ahhoz, hogy felfogja és értse Teremtõje üzene-
tét, autentikusnak kell lennie, vagyis törekednie kell arra, hogy szavai, cselekede-
tei és gondolatai fedjék egymást. Semmiképp sem szabad megrekednie a felszínen,
a felületen. Ez az az ismérv, mely eldönti, hogy milyen földbe hull Isten igéje.

„Kiment a magvetõ magot vetni”. (Lk. 4, 8)
A példabeszéd túlszárnyal téren és idõn, s komoly társadalomelemzésre készte-

ti a  gondolkodó embert. Shakespeare színháznak nevezi az egész világot. A masz-
kokat egymásra halmozó ember menekül önmaga elõl, és megpróbálja elhitetni sa-
ját magával és a körülötte lévõ világgal, hogy mindaz, amit tesz, jó. Szavai, csele-
kedetei, tettei viszont nincsenek összhangban, ezért úgy éli mindennapjait, hogy
szerepet szerepre cserél. Ám a megjátszott életek nyugalmat, megbékélést, lelki
harmóniát nem biztosíthatnak számukra. Pótcselekvéshez folyamodnak: a valóság-
show-k, a modern médiatermékek, a virtuális navigálások, a reklámok szünet nél-
küli áramlása elterelik figyelmüket, és ideig-óráig megnyugtatják a tömeget napi
szerepjátszásában. Hisz mindenki így csinálja!... Amodern ember fogyasztói idió-
tává degradálódott. „Fogyasztok, tehát vagyok” hangzik az új „Credo”. Nem kell
Isten igéje, nem kell a nyugalom és az autentikus lét. A profit maximalizálásáért
létrehozott létroncsolás hatalmas méreteket öltött.

„Kiment a magvetõ magot vetni”. (Lk. 4, 8)
Isten avíttnak ítélt igéje ritkán hull jó földbe, bár a Szentírás gondolatai napjaink-

ra is érvényesek. Emberek százezrei élnek felületességben, táplálják magukat azok-
kal a társadalmi termékekkel, amelyek segítenek nekik egyre jobban elmélyülni a fe-
lületességben, az önámításban. Az önbecsülésüktõl, józan értékrendszerüktõl, méltó-
ságuktól már gyerekkorukban megfosztott tömegek egyre kevésbé képesek arra,
hogy megértsék a Szentírás üzenetét. A látás és a hallás ugyanis a szív mélységében
jön létre, és a cselekedetekben nyilvánul meg. Aki lát és hall, az érti és érzi Isten igé-
jét. Ha visszanyerjük önbecsülésünket, józan ítélõképességünket, emberi méltósá-
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gunkat, akkor gondolataink megtisztulnak, szavaink visszakapják hitelességüket és
tetteink szentségüket. Így életünket az alkotó tevékenység fogja meghatározni.

Tanítás

„Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette
az Isten országát.” (Lk 8, 1)

A Lukács evangéliuma 8. fejezetének elsõ mondata röviden összefoglalja Jézus
„lázító” mûködését, azt a tevékenységet, amelynek következtében az Emberfia
annyira zavaróvá vált, hogy a vallási és a politikai vezetõk egyaránt a halálát kí-
vánták.

„Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette
az Isten országát.” (Lk 8, 1)

Az Emberfia bejárta a falvakat és városokat, prédikált és hirdette Isten országát.
Hirdette azt az országot, ahol az embernek méltósága, a szónak értéke és a csele-
kedetnek szentsége van, ahol nem az a lényeg, hogy ki mennyit és milyen profesz-
szionálisan hazudik, hanem az, hogy mi lakik a szívek mélyén. Ennyi. De ezt any-
nyira hitelesen, határozottan és következetesen végezte, hogy kiváltotta kora veze-
tõinek haragját. Az összeesküvés hamar megszületett ellene, hiszen tisztánlátásá-
val és hitelességével szálka volt kora reálpolitikusainak szemében.

Az Emberfia tanított. Nem propagandát hirdetett, nem hazugsággal töltötte meg
hallgatósága fejét, nem keresett gazdasági elõnyöket rajongói táborában. Egyszerû-
en csak tanított. Normális értékrendszert hirdetett, a kicsinyek és elesettek védelmét
hangsúlyozta, a programozott hazugságok leállítását sürgette. Erõt öntött az eleset-
tekbe, segített a bajba jutottakon, megbocsátotta azoknak a bûneit, akik – vallási ve-
zetõik egyoldalú propagandája miatt – remélni sem merték bûneik bocsánatát. Szét-
választotta a valóságot a látszattól, az emberek igazi vágyait a manipulált propagan-
dától. Tisztánlátása miatt nem ijedt meg a földi hatalmasságok fenyegetéseitõl, a
korrupt és erkölcsileg megbukott politikai és vallási vezetõktõl. Egzisztenciája fó-
kuszában az ember állt: Isten teremtménye szakrális életterével. Azt akarta, hogy az
emberek „szemükkel lássanak és fülükkel halljanak”. Ezért tanított.

A szó veszélyes fegyver. Gondolatokat közöl. A szavaknak és a gondolatoknak
pedig erejük van megváltoztatni a világot. Ezért veszélyesek. A totalitárius hatal-
mak, a vallási rendszerek, de még a modern demokráciák sem nézik jó szemmel a
hiteles tanítókat. A szavakkal bánni tudó, hiteles emberek veszélyesek minden
rendszer számára. Megsemmisítésük nyomon követhetõ a történelemben.
„Brennen oder bekennen”. Vagy elfogadod a propagandát, vagy elpusztulsz. A ma-
gyar társadalom egész történelmét végigkíséri ez a lídérces álom.
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Krisztus fölösleges szereplõ a pénz által irányított jelenlegi politikai életben.
Nemcsak fölösleges, hanem veszélyes is. Hiszen az Emberfia nem profitról beszél,
hanem Isten országáról, és arról, hogy az embereknek azért van fülük, hogy hall-
janak és azért van szemük, hogy lássanak. Az Evangélium gondolatokat közöl és
az erkölcsileg megbukott politikai és vallási vezetõk propagandájára hívja fel a fi-
gyelmet. Ezért veszélyes. Ennek fényében érthetõvé válik mindaz, ami körülöttünk
történik. Érthetõ a tanügy leépítése, a média egyoldalú kontrollja, a propaganda gi-
gantikus manipulációja, a médiatizált valóság és a realitás közötti hatalmas ellent-
mondás. De érthetõ az emberi butaság is, amely mindezt elfogadja. Elég ha a
valóságshowkra és együgyû televízió csatornákra gondolunk, amelyek tömegek-
nek biztosítják a végletekig manipulált információs hátteret.

„Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette
az Isten országát.” (Lk 8, 1)

Az Emberfia tanított. Szavai fedték tetteit, tettei megegyeztek gondolataival.
Példája túlszárnyal téren és idõn: élesen hasít bele napjainkba. Tudatosan kell
szembefordulnunk tehát minden aljas propagandával és népbutítással, a hazugsá-
gokkal és a csalásokkal.  Külön kell választani a lényeget a látszattól, az élõ való-
ságot a programozott hazugságtól, a hiteles tanítást a népbutítástól. A feladat nehe-
zebb és összetettebb, mint bármikor.
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Compendium

2008 Anno Domini: we celebrate the Year of the Bible with pray and festivities.
It is an occasion to try to understand again the learning of the Book.

This anthology has been compiled to help this process of understanding. The
writer, who studied theology in Rome and has a PhD in sociology, aims to show
that we still need the words of God. The learning of the Bible has always been as
important as it is today, too. Nowadays, when chaos seems to grow, when
traditional values seem to be lost we need to know: once there was Somebody to
set us an example to be followed. The thoughts, words and deeds of Jesus Christ
form an entity. This entity and the genuine personality are rare notions today, when
the surrounding worlds is trying to enhance the phenomenon of  panem et
circensis. We have to return onto the road of truth and trust before it will be late.
Humans have to follow the learning of God as His words are eternal.

So let's just read the Bible with open heart!

Csibi Margit
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