Évközi 14. vasárnap A
Bevezetés
Isten népének örök példaképe
Jézus Krisztus, akinek élete azt mutatja, hogy a hívő embernek mindig a
„kicsinyek”, a szegények oldalán
kell helytállnia. Aki ezt nem teszi,
maga is szegénnyé válik és üres kézzel áll Isten előtt.
Vajon miről tanúskodik a mi
múltunk és jelenünk? A nagyokhoz
dörzsölődünk-e, vagy a támogatásunkra szoruló szegények, a kicsinyek oldalán állunk-e? Vizsgáljuk
meg lelkiismeretünket.
Kirie litánia
Urunk, Jézus Krisztus, add, hogy
lélekben mindig kicsinyek legyünk. Uram
irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus, adj nekünk,
megfáradottaknak felüdítést. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus alakítsd a mi
szívünket a Te szívedhez hasonlóvá, szelíddé és alázatossá. Uram irgalmazz!

Evangélium után.
A művészek, a papok, s a szónokok számára is, mindig jóleső érzés, ha hozzáértő, érdeklődő közönség előtt szerepelnek.
Érdemes megvizsgálnunk a
kérdést, hogy. miféle közönsége volt
a földön járó, igét hirdető Üdvözítőnek? Az evangéliumból kiviláglik,
hogy elsősorban egyszerű, átlagműveltségű, romlatlan lelkű nép sereglett köréje. Nem a papok, nem az
írástudók, nem a farizeusok öntelt
gyülekezete! Tudta ezt az Ur Jézus
is, de nem sopánkodott miatta. Ellenkezőleg! Hálát ad, az Atyának, hogy
boldogító üzenetét elrejtette a kora-

beli, magukat bölcseknek hitt vezetők elől és a kicsinyeknek nyilvánította ki.
Elöljáróban, szögezzük le! A
hit és az üdvösség, nincs iskolai végzettséghez kötve! Nem kell hozzá
sem alsófokú, sem középfokú, sem
felsőfokú, sem egyetemi végzettség,
sem posztgraduális képzés!
De mindenféle végzettségű,
sőt iskolai végzettség nélküli is üdvözülhet! Mert a Mennyei Atya
evangéliumát a kicsinyeknek nyilvánítja ki mindenkor.
De vigyázzunk! Nehogy félreértsük Krisztusnak a mai evangéliumban hallott szavait, „a kicsinyeket”! A kicsinyek nem azonosak a tanulatlanokkal! – Mondhatnám, a szerény, a szelíd, a jószívű emberek a
kicsinyek. Egyébként a magas képzettségű és a kevés iskolát végzett,
egyformán kicsi az Úristen előtt! S
ha az ember, legyen bármilyen képzettségű, s ennek a kicsinységének
tudatában is van, és ezzel a tudattal
él, akkor a mennyei Atya nem elrejti
előle, hanem kinyilvánítja tanítását
előtte.
Csak egy példa a profán tudományok világából. Newton, amikor
tudományos munkássága során, felismerte a híres gravitációs törvényt,
mielőtt írásban rögzítette volna, leborult és hálát adott az Úristennek,
hogy neki nyilvánította ki, neki adta
meg azt a lehetőséget, hogy felismerje azt a törvényt, amely az égi
testek mozgását irányítja.
Ha a hit, s az üdvösség nincs
is iskolai végzettséghez, tudáshoz
kötve azért igen üdvös a hit terüle-

tén, a vallásos ismeretek bővítése és
elmélyítése.
Köztudott, hogy megfelelő tudás nélkül ma már szinte sehol sem
lehet elhelyezkedni, munkát kapni.
Akik bármi oknál fogva nem tanultak, akik képzetlenek, akik képtelenek tanfolyamok elvégzésére, azok
nehezen boldogulnak. Sajnos a hatalmas méreteket öltő munkanélküliség
is őket sújtja. S a szenvedélyek rabjai is, a hajléktalanok is nagyrészt
közülük kerülnek ki.
Mintha bizonyos köröknek
még ma is az lenne az érdekük, hogy
minél több legyen a képzetlen ember
e hazában. Hogy e nép fiait és leányait kizárják a fizetéses továbbtanulással, a tudás kincseiben való részesedésből, mintha azt akarnák, hogy
hogy oly tanulatlanná, tudatlanná
váljék ez a nép, hogy azt csinálhassanak vele, amit akarnak.
Az Úr Jézus sohasem tekintette helyesnek az emberek tudatlanságban tartását. Ö maga is fáradhatatlanul szünet nélkül tanította a népét. Mindig talált elismerő szavakat
nemcsak az egyszerű, de az okos és
bölcs emberek magatartására is.
Példabeszédeiben olvassuk: az
okos ember sziklára építi házát ... ,
az okos szüzek gondoskodtak tartalék olajról... , az okos intéző ura adósai által biztosítja saját jövőjét ... , A
világosságot nem szabad véka alá
rejteni hangoztatja Jézus. Ilyen lelkületűvé nevelte legközvetlenebb
munkatársait, az apostolokat is, akiknek azt a küldetést adta, hogy menjenek el az egész világra és tanítsák
minden nép fiait és leányait.

Az egyház sohasem tért le erről a számára kijelölt jézusi útról.
2000 éve jár már Jézus nyomdokain
és fáradozik az emberi értelem kiművelésén. Egyébként vallásos életünk
kibontakoztatása sem lehetséges
megfelelő előképzettség, tudás, tanítás és tanulás nélkül. Már az elsőáldozók is csak szorgos előkészület
után járulhatnak az Úr asztalához. A
bérmálkozóknak is ugyancsak el kell
mélyíteniük hitbeli ismereteiket. A
házasságot kötni akaróknak jegyesoktatásra kell járniuk.
A gyermekek hitoktatása mellett van felnőtteknek szóló hitoktatás. S gyakorta vannak itt is ott is hitünkkel, vallásos életünkkel kapcsolatos előadások, konferenciák.
S mindezeket a lelki képzéseket, tanításokat, nekünk, kicsinyeknek igénybe kell vennünk, azért,
hogy a mennyei Atya ezek révén kinyilatkoztassa nekünk, a ma emberének szóló igazságait.
A mai evangéliumban a szelíd
és alázatos szívű Jézus nemcsak hálát ad az Atyának azért, hogy a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki az Ő igazságait, hanem hívja is az élet fáradt
vándorait, mindazokat, akik görnyedezve hordozzák az élet terheit.
Köztudott, hogy nemcsak a
testnek, hanem a léleknek is, az
egész embernek szüksége van pihenésre és üdülésre. Az üdülési szezonban se mulasszuk el a bennünket felüdíteni vágyó Jézussal való találkozást, hogy felüdülten és frissen fáradozzunk majd egyéni és nemzeti életünk boldogulásáért.
Amen
F. F

