Évközi 11. vasárnap
Bevezetés
Kevéssel ezelőtt mutatta be
aranymiséjét Domonkos atya. De ettől függetlenül bemutatjuk a hagyományos 12 órai szentmisét is, belefoglalva ebbe a szentmisébe is az ünnepeltet.
A mai evangéliumi példabeszéd nyitja meg azt a sorozatot Szent
Márk evangéliumában, amelyikben
Jézus az Isten Országáról tanítja az
embereket. Mennyire nyitott a mi
szívünk ezen egyszerű példabeszédekből felénk sugárzó tanítás befogadására?
Kirie litánia
Urunk Jézus Krisztus! Bocsáss meg
nekünk, hogy oly kevésszer imádkozunk
azért, hogy jöjjön el a Te országod. Uram
irgalmazz!
Urunk Jézus Krisztus! Bocsáss meg
nekünk, hogy oly kevésszer imádkozunk
azért, hogy add meg valamennyi testvérünknek a mindennapi kenyeret. Krisztus
kegyelmezz!
Urunk Jézus Krisztus! Bocsáss meg
nekünk, hogy oly ritkán bocsátunk meg
embertestvéreinknek. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Korának többi tanítójához hasonlóan Jézus is azt a módszert választja, amely a mindennapi életből
vett hasonlatok segítségével hirdeti
mondanivalóját, hiszen a hallgatóság
nagy részét egyszerű emberek alkották. A példázatokban való beszéd kiváló eszköznek bizonyul Jézus számára, hogy átadja üzenetét. E beszédek úgy ragadják meg az embereket,
hogy az semmilyen kényszerítéssel
nem jár. Meghagyja a hallgatók szabadságát, de abban az értelemben
befolyásolja őket, hogy nekik kell

rájönniük szavai értelmére. Szavainak megértésén múlik magának Jézusnak az elfogadása vagy elutasítása.
A példabeszédek Jézus tanításában Isten hatalmának bemutatására
szolgálnak. Szinte minden példabeszéde összefüggésbe hozható ezzel
az alaptémával: Isten Országának
terjedése, növekedése.
A mai vasárnap evangéliumi
példabeszéde szintén Isten Országa
titkára hívja fel a figyelmet.. Jézus
így kezdte beszédét: "Isten Országa
olyan, mint amikor az ember magot
vet a földbe." A példázat azonban
mégsem a magot hintő emberről
szól, hanem sokkal inkább a magokról, amelyek a csendes növekedést
követően termést hoznak. Jézus
ugyanis nem önmagára szeretné hallgatói figyelmét irányítani, hanem
magára a tanítására, magára az isteni
üzenetre.
A példabeszédeket, a Biblia
egészét mindig magyarázni kellett és
kell. A nyelv állandó fejlődése miatt.
És egy szónak mindig van környezete, mely a beszélő vagy író szellemében adott. Ám, amint kimondunk
vagy leírunk egy szót, az más környezetbe kerül. És máris, mást jelent
ebben a másik környezetben.
Vegyük a mai első példabeszédet! Van fogalmunk a magvetésről,
akkor is, ha ezt a munkát ma már javarészt gépek végzik. A gond ott
kezdődik a megértésben, hogy „a
föld magától terem”. Az itt a bökkenő, hogy valóban úgy látszik, hogy
magától történik minden az életben.
Pedig a természeti filmeket nézve
egyre jobban rácsodálkozhatunk

arra, hogy egy végtelenül tökéletes
szellemi lény áll minden történés
mögött.
Ugyanakkor az élet azt mutatja, hogy lehet manipulálni a természetet, bele lehet avatkozni, meg lehet változtatni, le lehet rombolni.
Mindezeket hogyan tudjuk alkalmazni e fogalomra, a nagy titokra, melyet e két szó jelöl: „Isten országa”?
Valami csodálatos dolog lehet
az Isten országa, ha Urunk Jézus így
imádkozott és így tanított imádkozni
bennünket is. "Jöjjön el a Te országod!”. De milyen ez az ország? Hol
van? Mikor lehet birtokba venni?
A zsidóság betű szerint értelmezte az Ószövetség jövendöléseit
és az Isten országának eljövetelét.
Az Isten országát pedig olyan országnak képzelte, amely végtelenné
növekszik és hatalma kiterjed az
egész világra.
A farizeusok meg is kérdezték
Jézustól, hogy mikor jön el ez az Isten országa? Ezt válaszolta: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő
módon. Nem lehet azt mondani:
Nézzétek, itt van vagy amott. Mert
az Isten országa köztetek van.” Az
Isten országának nem hegyek és folyók képezik a határát. Az Isten országa ott van, ahol az emberek elfogadják a mennyei Atya küldöttét, Jézus Krisztust és az Ő tanítását.
Ez az ország úgy növekszik,
mint a földbe vetett mag. Tehát nem
valami kész dolog, hanem a reménység jegyében elindított folyamat. Az
Isten országa - s e világban megjelenítője az egyház, élő szervezet! Lényegéhez tartozik a folytonos növekedés.

Úgy gondoljuk, hogy ez a
folytonos növekedés nem elég gyors
ahhoz, hogy láthatóvá, megtapasztalható lenne a föld arculatának pozitív
irányban történő megváltozása.
Isten országának megjelenése
nem valami hirtelen végbemenő
szenzációs jelenség. Hanem olyan
magvetés, ami nem a mi kívánságunk, hanem Isten tervei szerint hozza meg termését. A jézusi példabeszéd világosan szemlélteti, hogy az
Isten országa elhintett magvaiban isteni erő munkálkodik. Ez a hit reménnyel tölti el a benne hívők szívét. Ez bátoríthatja egyházunk minden tagját, amikor annyi keresztényellenes jelenséggel találkozunk nap,
mint nap. A keresztény ember azért
tekint derűlátóan a jövőbe, mert az
Isten nemcsak jó magot vet a földjébe, hanem gondját is viseli. Növeszti. Nemcsak fényes nappalokon, de a
sötét éjszakákban is!
S növekedését nem lehet emberi erőkkel megakadályozni. De
nem lehet emberi erők igénybevétele
nélkül növelni sem! Fennmaradásához, terjedéséhez, növekedéséhez
szükséges az emberi, evangelizációs,
munka is.
Mi is ennek köszönhetően lettünk keresztényekké. És környezetünk is csak e révén lehet kereszténnyé.
Isten, emberi nemet üdvözítő
tervének megvalósításában, minden
keresztény elsőrendű kötelessége,
mert csak így valósulhat meg mindennapos kérésünk: Jöjjön el a Te országod!
Amen
F. F.

