4. évközi vasárnap B.
Bevezetés
Jézus kafarnaumi tanításának
újdonsága ámulatba ejtette az embereket. Tanításának az újdonsága
azonban nem szűnt meg, mindig időszerű, minden korhoz, minden emberhez van ösztönző üzenete. Gyakran vált ki ma is csodálkozást a tanítás mélysége, de az is előfordulhat,
hogy már nagyon megszoktuk, mintegy megszelídítettük az evangélium
üzenetét. Pedig Jézus azt akarja,
hogy felszítsa bennünk tanítása iránti
érdeklődésünket. S feladatunk megtalálni a nekünk szóló üzenetet.
Kirie litánia
Urunk Jézus Krisztus! Te a kafarnaumi zsinagógában mondott tanításoddal
felébresztetted az emberek csodálkozását.
Szavaid ébresszenek bennünk is lelkesedést azok követésére. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus Krisztus! Te kiűzted
az evangéliumi ember lelkéből a gonosz
szellemet, űz ki a mi lelkünkből is mindenféle gonoszságot. Krisztus kegyelmezz.
Urunk Jézus Krisztus! Te, földi életedben számtalanszor megmutattad hatalmadat a gonosz lelkek felett, mutasd meg
ma is! Uram irgalmazz!

Evangélium után
A most felolvasott evangéliumi szakasszal kapcsolatban beszélhetnénk Kafarnaumról, beszélhetnénk Jézus tanítói tevékenységéről,
sőt beszélhetnénk gyógyító és ördögűző tevékenységéről is, de az igazi
kulcsa ennek a szakasznak az „ámulatba ejtés”.
Ez a kifejezés, ez a jelenség
először Jézus Tóra tanítására vonatkozik. Bármely képzett zsidó ember
taníthatott a szombaton a zsinagógában. De a vendég mindig megelőzte

a megszokott soros férfitanítót. Jézus
Kafarnaumi zsinagógában történt
szerepléseiről több történet is tanúskodik, mindegyik megtöri a zsinagóga szokásos rendjét. Nem ismerjük a
felolvasott szakaszt, sőt a tanításról
sem tudunk meg semmit, csak a tanítás hatásáról.
Jézus lenyűgöző szónok,
egyéniség, akit nem korlátoz a közvélemény, a zsinagógai hallgatóság
elvárásai. Jézus bátran gondolkodik
és gondolkodtat a szövegről. Az embereket pedig mindig megragadja,
lenyűgözi a gondolkodás ereje.
Jézus azonban nem elvont
gondolkodó. A történetben találkozik
egymással Jézus kettős szerepe az elméleti tanító és tevékeny Jézus. Amit
tanít, azt meg is teszi.
Sok megdöbbentő történetet,
horror-történetet olvashatunk irodalmi és dokumentum művekben a gonoszságról.
Annak ellenére, hogy manapság a TV csatornák pszicho-horror
korszakában élünk, a hétköznapi ember nem hisz az ördögben. Ezért a
mai evangéliumi történet ördögűző
részének magyarázata nem könnyű
feladat. Azért sem, mert a démonizált ember többet tud Jézusról, mint
az elragadtatott hallgatóság, vagy a
tanítványok. Magát Jézust, a gonosz
szellem kiűzőjét, Isten Szentjének
mondja.
Ennek ellenére, Jézus mégis
szembeszáll a gonosszal, és pedig
hatásosan. Ez pedig nem miden elméleti tanító sajátja. Számos lelkipásztor küszködik azzal a problémával, hogy állandóan prédikál és prédikál a sátánról, illetve annak megtévesztő hazug módszereiről, s bűnbe-

vivő cselvetéseiről, de nem tudja
megakadályozni még a rábízott közösségén belül sem, főleg pedig a
közösségén kívül élők körében a gonosz szellem embereket rosszra vivő
tevékenységét, illetve megszüntetni
e tevékenység hatásait.
Pedig jó lenne, mi több szükséges lenne az embereket kigyógyítani ebből a gonosz szellem által
okozott betegségből, az elfogultságból, a gonosz fanatizmusból, a megszállottságból.
Vitatkozhatunk arról, hogy
vannak-e gonosz szellemtől megszállott, beteggé tett emberek? S kik
tekintendők ilyeneknek Mi pszichológiailag próbáljuk magyarázni, még
a parapszichológiai eseteket is. Bizonyos parapszichológiai eseteket pedig egyszerű lelki betegségeknek tekintjük.
Pedig történelmi tény, valóság,
mindennapos tapasztalat, hogy az
ember képes, sőt embercsoport is gonosszá válni.
A közelmúlt félelmetes nagy
gonosztevőire való emlékezés, még
ma is borzalommal tölti el a jóérzésű
embereket.
A gonosz szellemek kiszámíthatatlanul és könyörtelenül működnek a világban. A hírközlőszervek
naponta tudósítanak a gonoszság rettenetes valóságáról. Gyilkosságokról, rablásokról, túszejtésekről, ártatlanok elpusztításáról, alapvető emberi jogok megtiprásáról, a nagyobb
profit érdekében égbekiáltó kizsákmányolásokról. Nemzetek zsarolásáról, demokráciát vivők utáni kaotikus állapotokról, testvérháborúkról
és nyomorról.

A 20. századi Európában kegyetlenül megtapasztalhattuk a sötét
szellemek garázdálkodását, a hitetlenségben és önhatalmától megrészegedett emberek sátáni erejét, az gonosztól való megszállottságot. Ideológiától megszállott és vakká lett
emberek vették át a sátán szerepét.
Isten halálát hirdették, Végül mégis
az Isten győzött.
De, ha a jelent nézi az ember,
akkor újból megretten. Mit művelnek világszerte, és mit hazánkban is
a Gonosz szellemtől megszállott
erők. Változnak az idők, s változnak
az emberek. S az emberek által használt eszközök és módszerek is. De
céljuk a Francia Forradalomtól mindig ugyanaz. Zúzd szét a gyalázatost! Azaz az Egyházat! A kereszténységet! Van olyan európai ország,
amely törvénybe akarja iktatni, már
a családon belüli is a világnézeti
semleges beszélgetést is.
Mindig időszerű a gyakran ,
de mégsem elégszer idézett Péter
apostoli figyelmeztetés! Vigyázzatok! Éberek legyetek! Ellenségetek,
a sátán, ordító oroszlán módjára körüljár e világban, és keresi, kit nyeljen el”
Lépten, s nyomon kell küzdenünk ellene! Amikor megkeresztelkedtünk, Jézushoz csatlakoztunk, és
megfogadtuk, hogy ellene mondunk
a sátánnak, és küzdünk ellene. Ha
mindezt meg is tesszük, miként egy
héttel előbb! Még pedig azzal a Jézussal, akinek még a gonosz lelkek
is engedelmeskednek, akkor száműzhetjük a sátáni erőket e világból, hazánkból is, de legalább is visszaszoríthatjuk azokat. Amen
F. F.

