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Az igazi csoda a szívünkben történik
Február 6-án vasárnap a szentmiséken a
csodálatos halfogás történetét olvassák
fel Lukács evangéliumából (5,1-11). Erről
elmélkedik Gyökössy Endre lelkész-pszichológus:

Jézus bevégezte a tanítást, és Simonhoz fordul: „Evezz a mélyre, és vessétek
ki a hálótokat halfogásra!”
A halászok között rég tudott dolog
volt, hogy a Genezáret taván csak éjjel és csak a part mentén lehet halászni. Simon talán ezt gondolhatta: „Mit
ért ez a csodadoktor a halakhoz!…”
De nem akarta megbántani. „Meggyógyítottad az anyósomat, eddig is
kedvesen bántál velem, nincs semmi
dolgom, hát legyen.” „Mester, egész
éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk
semmit, de a te szavadra, kivetem a
hálót.”
Mennyi mindent elárul ez a rövid felelet is!

Mindenekelőtt azt, hogy Simon – még
Simon. S hogy ez a Simon Jézust csak
Mesternek, kiváló embernek tartja.
Valakinek, aki a maga dolgához jól
ért – de az én mesterségemhez már
nem.
Nem hallgattad még soha úgy Jézus
beszédét akár a templomban, akár
otthon az evangéliumok lapjairól,
hogy „Szép, szép így elmondva, itt a
Bibliában leírva, de hát… ahol én halászgatok, ott már csak én tudom jobban, mit lehet és mit nem. Szép, tiszta, nagy gondolatok – de mit kezdjek
vele a piacon? A teli villamosban? A
munkahelyemen, ahol minden felelősség az enyém? A templomban, a lelki
dolgokban Te vagy a Mester, Jézus.
De itt, a való életben, mégiscsak én
tudom, mit kell tenni…”
Pontosan ilyen „de hát”-tal kezdte
meg Simon is a halászatot. És mi történt?
„Annyi halat fogtak, hogy szakadozni
kezdett a háló.” Amíg feszül és szakadozik a háló, Simonban is feszül valami. Aztán, mint egy akna, hirtelenül
felrobban az a nagydarab ember, és
áttört szívvel odaomlik saját bárkájának – ahol eddig ő volt az úr – lucskos
deszkájára Jézus elé, és így szólítja
Jézust:
– Kyrie, Uram!
‰

Igen, már nem Mester, hanem Uram.
Az égnek, a földnek, a tengernek és a
halaknak is Ura, és az én szívemnek is
Ura vagy. „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” (Egyébként Lukács
evangéliumában itt hangzik el először
ez a szó: bűn.)
Ismerte ő Jézust eddig is. Hallotta is,
csodák között is látta. De most fölismeri.
A felé áradó, a meg nem érdemelt áldás,
a rázuhanó ingyen ajándék zuhatagában felismeri annak, Aki. Abban a pillanatban, amikor Jézust felismeri, önmagát is megismeri annak, aki.
Tulajdonképpen ott, térdein találkozik
először az Úrral és önmagával. Eddig
csak a Mestert ismerte, ő, a derék, becsületes halászmester, a törvénytisztelő
és azt megtartó hívő zsidó. De most már
Jézus nem „Mester”, és ő sem „mester”
már. Még halászságának sem mestere.
Kiderült, hogy Jézus az Úr ott is. Ő pedig, az eddigi halászmester, csak bűnös
ember – nem több.
Áttört szívével nem a halak sokaságát
látja, hanem bűnei sokaságát. Mint egykor Illés a hegyen Isten jelenléte előtt,
eltakarja az arcát, mert a tisztátalanság
nem tudja elviselni a Tisztaság jelenlétét…

A folytatást Gyökössy Endre: Lukács
örömhíre című kötetben olvashatjuk, másik
54 elmélkedés mellett a „legnépszerűbb”
evangéliumról.
(kemény kötésben, 448 old., 4200 Ft)

Leértékelés helyett
Folyamatosan leértékelnek minket és
mi is folyamatosan leértékeljük magunkat. Soha nem vagyunk elég jók.
Űz és hajt bennünket az értékesség
utáni vágy és az értéktelenség félelme. Nincs megállás ebben az őrült
rohanásban. Olyan ez, mint amikor
mi szeretnénk kipréselni a fából,
hogy gyümölcsöt hozzon. Pedig a
gyümölcsnek csak napfény kell, élő
víz és türelem. Olyan fény, amely átmelegíti, növekedést ad, és kibontja
belőle mindazt a gazdagságot, ami
benne van. Gyengéd szeretettel.
Isten ilyen lassú és csendes növekedésre
hív minket. Nem a rohanásra. Nem
arra, hogy mi próbáljunk kipréselni
magunkból gyümölcsöket, hanem
arra, hogy engedjük, Ő szeresse ki
belőlünk mindazt, amik lehetünk.
Általa. Türelemmel.
Mert a magok bennünk vannak. Egy
csodálatos, gyümölcsöző élet magvai. Mindannyiunkban ott lapulnak.
És Isten látja ezt, és azt mondja neked: lehetséges. Tenni is kell, de engedni is, hogy életünk fáját táplálja
az Isten. Hogy aztán gazdagon teremhessük a bennünk rejlő lehetőségek másokat is tápláló gyümölcseit.
Dominiák Zsolt: Értékes vagy!
A sok színes fényképpel illusztrált
kötetkében olvasható bibliai igék és
elmélkedések Isten gyógyító jelenlétébe
hívogatnak, ahol felfedezhetjük önmagunk
valódi értékét. (kapcsos könyvecske, végig
színes, 32 old., 580 Ft)
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Isten rendje valami egészen más, mint
a mi kis kártyaváraink építési szabályzata.
Isten rendje néha káosznak tűnik innen, a
Föld nevű bolygóról, de még mi is belátjuk
(természetesen csakis az idő múlásával,
amikor életünk mozaikjára némi rálátásunk lesz), hogy igen, ennek így kellett történnie.
Akkor most legyek fatalista? Hagyjam a terveimet a manóba, és mostantól bárgyú vigyorral
mondjam minden döntési helyzetben, hogy majd
a Jóisten eldönti?
Hát, nem dönti el. Isten
ugyanis szabad akaratot
adott nekünk, és ezzel felelősség jár. A kártyavárépítők felelőssége. Mert
a döntéseinket magunknak kell meghoznunk,
s ha az Úr akaratára is
támaszkodunk, az nem jelenti azt, hogy
mostantól mindenért Őt tesszük felelőssé.
Nem-nem.
Az emberi élet korlátozott felelősségű társaságot jelent: nem kell ugyanis a világ
minden baját a nyakunkba venni. Elég, ha
a magunk ügyeit menedzselni tudjuk. Jólrosszul. De ez igenis a felelősségünk, hiszen
szabad akaratunk a helyénvaló, illetve a
helytelen közötti különbségtételen alapul.
S mint ezt maguk a szóalakok is mutatják:
ismét a rendről van szó. Az isteniről.
Azt hiszem, Isten pedagógiájáról minden
szülő és tanár példát vehetne: az a hihetetlen nagyvonalúság, amely gondoskodó
figyelemmel párosul, az a tisztánlátás és
bizalom, amellyel az ember botorkáló lépteit figyeli s támogatja – egészen páratlan.
Mert miről is van szó? Isten Robinsonjaiként építgetjük a kis cölöpházunkat.

Néha az ujjunkra csapunk a kalapáccsal,
de Isten nem veszi ki a kezünkből: „Majd
én megcsinálom, hagyd.” És ha a cölöpház
láthatóan ingatag, akkor sem veszi el a
kedvünket, hiszen mi rossz van abban, ha
a saját tapasztalatunk vezet rá arra, hogy
igenis mélyebbre kell ásni azokat a nyamvadt karókat? Semmi.
Legfeljebb kupán vág egy
kókuszdió. De ez nem a
világ vége. Ennél keményebb dolgokon vagyunk
túl.
Ez a szöszmötölés ugyanis fontos, még ha Isten
szemszögéből talán olyan
is, mint amikor kártyavárat épít a szőnyegen
hasaló kisgyermek. Megtanulunk kitartóan dolgozni, és hajótörésünk
után
visszazökkenni
a mindennapi életbe.
Még akkor is, ha közben a szigetünkön
vagyunk, a lelki szigeten, amelyet néha a
Kétségbeesés, máskor meg már talán a Remény szigetének nevezünk. Isten hagyja,
hogy épüljünk, s merjünk döntéseket hozni. Mert akármit is döntünk, az jó lehet.
Tennivalód
Általában mindenki gyakran szapulja önmagát. Itt az idő egy nehezebb feladatra:
– mi az, amit szeretsz magadban?
– Mi az, amiben jó vagy?
– Mire lehetsz büszke?
Az első tízig meg se állj!

Vukovári Panna: Isten Robinsonja
Könyvünk egyszerű életvezetési
gyakorlatokkal, sok példával, történettel és
némi humorral mutat kivezető utat
a szomorúság szigetéről.
(256 old., 2400 Ft)

Lelki megújulást!
A nemzetek sorsa Isten után rajtunk, embereken áll vagy bukik. Az ember értéke
és a közösség szempontjából való hasznossága vagy haszontalansága erkölcsi
mivoltán múlik. Megújulás csak ott lehetséges, ahol világos látású és fennkölt
lelkületű, áldozatos emberek vannak. A
legkiválóbb társadalmi berendezkedés is
átokká válik, ha az országot gonosz vagy
gyenge emberek vezetik. Nem mindegy, hogy olyan emberek értelmezik-e,
hajtják-e végre a törvényt, akiknek élete ugyanannak a nemes törvénynek élő
megvalósulása, vagy felháborító cáfolata.

tad, hogy imádkozzunk az elöljárókért.
Alázatosan könyörgünk tehát Hozzád,
hogy elöljáróink a Tőled kapott hatalommal szent neved tisztességére, az egyház
javára és az ország épülésére éljenek.
Krisztus, a mi Urunk által – ámen.

Kilenced a hazáért  Prohászka Ottokár
és Széchenyi István gondolataival, bővített
imamelléklettel (kapcsos könyvecske,
48 old., 480 Ft)

Ebből rögtön látszik, hogy minden
program, ami nem az erkölcsi megújulásból indul ki, a legjobb esetben is csupán akadémikus eszmefuttatás, játék
a szavakkal és a társadalommal, szükségszerűen magában hordja nemcsak
saját végzetét, hanem a nemzet pusztulását is.

Nem holt vicc

Kérjük azért a mindenható Istent ebben a felelősségteljes időben, hogy
adjon nemzetünknek világos látású,
fennkölt lelkületű és áldozatos vezetőket, akik személyükben garantálják az
isteni és nemzeti törvények betartását,
és így biztosítják a boldogabb jövő felé
az utat.

Az egyszeri pap a betegek kenetének
fontosságáról prédikál.
– Tegnap meghótt János bácsi a felvégen, mint tudjátok. Előtte szépen magához hívatott engem, meggyónt, áldozott, feladtam neki az utolsó kenetet.
Íme, a meghótt János bácsi az élő példa
a rendes keresztény halálra!…

Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, Uraknak Ura, királyok Királya! Te apostolod által megparancsol-

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)
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