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rabságunkból csak az igazság szabadíthat meg minket
(Jn 8,32). Ezért háborodik fel annyira, ha valaki
eltorzítja az igazságot és Szentlélek elleni bűnnek nevezi
ezt. Szenvedélyesen minősíti is azokat, akik nem az
igazságot keresik, hanem saját érdekeiket és előnyeiket.
Jézus szerint gondolatnak, szónak, tettnek összhangban
kell lennie egymással s mindháromnak az igazságot kell
megmutatnia. Csak az igazságot képviselő ember lehet
Isten előtt igaz ember. Ilyen volt Jézus mindenáron és
minden körülmények között. Még élete árán is.
Mivel annyian eltemetik az igazságot, Ő egy ellenáramot
indított el: az igazság feltárásának és felragyogtatásának
áramát. Az emberiség akkor lesz boldog, ha nem
hatalmaskodó és az igazságot elfojtó kiskirályok ülnek
majd a trónon, hanem maga az igazság.
3.3. Nem aszkéta, hanem természetet és életet szerető
Keresztelő János tanítványai is, a farizeusok is folyton
számon kérték tőle a hagyományos aszkézis
elmaradását, főleg a böjtölést. Noha mi tudjuk, hogy
működését épp nagyon szigorú 40 napos böjttel kezdte,
mégsem csodálkozunk a farizeusok kritikáján, hiszen
valóban nem a böjtölés és nem a keresett és mutogatott
aszkézis volt jellemző rá.
Igaz, a másik végletet is hamisnak tartjuk. Az iménti
tábor ugyanis falánknak és borisszának nevezte, mivel
nem egyszer látták őt résztvenni lakodalmakon,
lakomákon. Hiszen szerette az emberek
egymásratalálásának és örömének ezt a módját, többször
az Isten Országa örömét is lakomához hasonlította.
Ráadásul első csodája is egy lakomán a víz borrá
változtatása volt, és azt se felejtsük, hogy az előkelő
emberek lakomameghívásai adtak módot neki emberi
kapcsolatok kiépítésére és nagyon sok tanítás
elmondására. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk,
hogy a nem túltáplált tanítványok számára, akik néha
kalásztépdeséssel enyhítették kínzó éhségüket bizony jól
jött, ha ilyen lakoma-meghívásokon részesülhettek jobb
falatokban és tölthették meg kielégítően gyomrukat.
Jóllehet ennyi szempontot tudtunk összeszedni Jézus
mentegetésére, mégis az az igazság, hogy nem volt
falánk és borissza, de az is igazság, hogy a fejezet címe
bizony alkotórésze volt lelkületének. Tudta, hogy a
szépet és jót Isten adta az embernek. Tudta elfogadni,
tudott örülni neki. Nem látott bűnt abban, ha élvezi. Az
életszentséget nem a rendkívüli önmegtagadások
gyűjtögetésében látta, hanem az irgalmas szeretetben.
Viszont szent igaz, hogy amikor a Lélek ügye, az Isten
Országa építése nagy erőbedobást kívánt, akkor ennek
annyira alája tudta rendelni a testet és a testi örömöket,
hogy akár teljesen is félretolta ezeket.
Természetszeretete akár legendás is lehetne. Nemcsak
azért, mert imáit is segítette a hegyről lenéző távlat és
csend, hanem főleg azért, mert tanítása tele van tűzdelve
természetszeretetének, sok-sok megfigyelésének
nyomaival. Ezekben a természeti szépségekben és
gazdagságokban Atyjának gondviselését látta. Ezért

olyan közvetlenek és valósághűek példabeszédei. Úgy
szerette és úgy látta a természetet, hogy mögötte mindig
az Isten jóságát és szeretetét vette észre, és mutatta meg
nekünk is. Jézus lelkiségére vetettünk 3x3 azaz kilenc
szempontból egy-egy pillantást. Hármat lelkületi
alapállására, hármat gyakorlati összetevőire és hármat a
színező elemekre. Most Jézus lelkiségét tükörnek
használva megvizsgálhatjuk saját lelkiségünket.
Legkevésbé az alapállásban lenne szabad eltérnünk tőle,
és legjobban a színező elemekben térhetünk el.
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MLECSENKOV ANGEL

AKI TELE VAN SZENTLÉLEKKEL,
ABBAN MEGTESTESÜL AZ ISTEN

(Mt 1,18-24)

Gábor angyal közölte Máriával, hogy a Szentlélek
erejéből fog fia születni. Általánosságban is
megfogalmazhatjuk: aki tele van a Szentlélekkel, abban
megtestesül az Isten. Mária egész életében Istenre
figyelő, Isten akaratát teljesítő ember volt. E két dolog
révén telítődhet az ember legjobban a Szentlélekkel. A
Szentlélekkel való nagyon szoros telítettség révén meg is
fogamzott benne az Ige: benne testet öltött az Isten.
A Szentlélek mindenkit teljesen be akar tölteni és ily
módon az Isten mindenkiben testet akar ölteni.
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Mennyire vagyok telítve a Lélekkel?
Az én életemben megtestesül-e az Isten?

Sokan azt gondolják, hogy Jézust elfogadni csak örömöt
jelent. Aki igent mond Jézusra, annak vállalnia kell az
azzal járó megbélyegzést is.  Kockára kell tenni érte a jó
hírét is.
Minden idők kereszténye csak így vállalhatja Jézust: ha
kockáztat érte.  Vállalnunk kell érte sok minden mást.
Például a lenézést, a szégyent. Csak így lehet igazán a
miénk és így adhatjuk Öt másoknak.

Milyen megbélyegzés ért már Jézusért?

Jézus neve megment, az önközpontúságtól, és a
magunknak éléstől. Ily módon ugyanis az evilág fiai
élnek. Jézus úgy akar megmenteni az evilág szellemétől,
hogy fizikailag ugyan a világban hagy minket,
életformánk szerint azonban kiválaszt onnan, hogy már
az Ö életét: az odaadott életet éljük.  Ez a másokra
figyelő, a másoknak odaadott életet jelenti.  Ez a
másokra figyelő, a másoknak odaadott élet lesz az
embereket összekapcsoló, ez lesz szeretetközösségeket
formáló.  Ennek nyomán jelenhet meg a Földön – akár
emberiség méretekben is – az Isten élete.
Jézus az imént leírt megmentését hozta közénk.

Hagyom-e magam megmenteni Jézus által?
Mitől kellene Jézusnak legsürgősebben megszabadítani
engem?
Imáimban könyörgök-e ezért a szabadításért és
akaratomat ebbe az irányba feszítem-e?

Az igaz ember: Isten akaratát felismerő és megtevő.
Isten csak úgy tudja végrehajtani eredeti tervét, ha van
ráfigyelő és vele azonosuló ember, aki végrehatja azt,
amit megálmodott róla.
Isten csak az Őrá figyelő és az Ő akaratát megtevő
emberrel tudja építeni Országát.
Milyen hamar eltanulja az ember a világban eligazodás
játékszabályait! A kisgyerek még oly aranyos, de ma már
tíz éves korára rafinált felnőtt lesz. Már ami érdekeinek
kimódolását illeti. Később még jobban tudja, hogy
hogyan kell átsiklani a kényes pontokon, hogyan kell
semmit sem kockáztatva és minimális energiát
befektetve hamar előre jutni.  Az önzés nemcsak
polgárjogot nyert, hanem egyeduralmat.  Még fölényes
és önelégült mosoly is kíséri ezt a másokat lekörözést,
sokszor másokat átejtést.
Aki kilóg a sorból, az Istenhez igazodik, sőt
mindenekfelett Istenhez igazodik!
Amikor ma gyakran panaszkodunk, hogy milyen rossz a
világ, ez azért van, mert nagyon kevés az Istennek tetsző
ember. Sajnos az ember másnak akar tetszeni és nem
Istennek.  Olyan embereknek engedelmeskedik
gondolkodás nélkül, akik az ellenkezőjét teszik annak,

amit Isten akar.  Így nem az Isten akarata valósul meg a
világban, hanem annak ellentmondó, vagyis a sátáni terv.
Hiába imádkozzuk, hogy „jöjjön el a Te Országod,
legyen meg a Te akaratod”, ha közben nem az Ő akaratát
tesszük.
Az igaz ember az a csatorna, amelyen keresztül
belezuhog a világba az Isten akarata.
Már a teremtő így tervezte, Jézus ezt még hatékonyabbá
igyekezett tenni: minden ember a Szentlélekbe
merítetten éljen. Más szóval ez azt jelenti, hogy a
Szentlélek bennünk legyen, mi a Szentlélekben és
mindez egyre teljesebben történjen.  Akkor fog
megújulni a Föld színe, ha egyre több ilyen ember
népesíti be. A Szentlélekbe merített emberek úgy
gondolkodnak, úgy éreznek és úgy tesznek, mint az
Isten.  Az ilyen emberek között áramlik az Isten-szeretet
élete.
Aki időt szán arra, hogy a csendben éppúgy, mint az
események sodrában figyelje Isten jeleit, kutatva Isten
akaratát és életében ezt meg is valósítja, az másokkal is
közölni fogja Isten szándékát.
Az Isten szavát hirdető nem építhet szavaiból légvárakat.
Neki a súlyos valóságot kell hirdetnie. A valóság
nagyszerűségét is. Meg annak mérhetetlen komolyságát
is.

Igaz ember vagyok-e?
Kutatom-e Isten akaratát?
Lehetek-e igaz ember, ha az Istenre nem figyelőknek
engedelmeskedek?
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VINCZE GABRIELLA
HOZZÁSZÓLÁS ORGANIKUS /

SZINERGIKUS BOKOR TÉMÁBAN

Ma reggelire a bölcsek kövét rendeltem a
szobaszerviztől. Sajnos, hiába. Nem jött, nem hozta. A
kigondolom, kimondom és megtörténik - ez a mesék
birodalma. A mai napra azt a feladatot kaptam, hogy
továbbgondoljam és kimondjam. Mit? Náczi írását.

Organikus - ez a mai kulcsszavunk.
Mit jelent ez, akkor, ha nem a szótárakat, hanem józan
eszünket vesszük elő, azt használjuk? Csak annyit, hogy
néhány bokros, életvitel-szerű dologra, amire valaha
nemet mondtunk, mostantól igent mondunk. És fordítva.
Náczi ezt úgy fogalmazta, hogy a megtartó és a gátló


