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A három majom Egyensúly! Egyensúly! Egyensúly!
Ismeritek a három majom figuráját. Az egyik befogja a
szemét, a másik a fülét, a harmadik a száját. A három
majom szimbóluma egy 17. századbeli japán templom
oszlopcsarnoka feletti faragásból ered, mely a három
bölcs majom tanítását sugallja: a gonoszt ne lássam, ne
halljam, ne beszéljem, és volt egy negyedik majom is,
kezeit maga előtt tartva, hogy a gonoszat főleg ne tegyem.
Van egy népies magyarázata és hétköznapi jelentése is
a bölcs majmoknak: ne láss, ne hallj, ne szólj, és ne is
tégy semmit, abból nem lehet semmi bajod.
Ha ez utóbbi értelemben nézem a majmokat, akkor tökéletes egyensúlyban maradok, ha se látni, se hallani
nem akarom jézus üzenetét, továbbadni még úgysem,
tenni pedig semmiképpen. Ez talán ránk nem jellemző.
Az már inkább lehetséges, hogy felismertem az örömhírt, de továbbadását nem vállalom. Nem tudom, nem
merem, nem akarom.
Ami pedig ugyancsak lehetséges, hogy megismertem,
szajkózom is, csak éppen tettekre nem váltom.
Tovább variálható a felállás, de ha nem ugribugri majmok, hanem igazi Jézuskövetők akarunk lenni, akkor
egy életen át tanulni, egy életen át továbbadni és egy
életen át tenni-tenni kell a szeretetet!
— Egyensúly! Egyensúly! Egyensúly!
Talán erre az utóbbi egyensúlyra van igazán szüksége a
világnak, és nekünk, magunknak!
Hívek könyörgése
Felajánlás
Paefatio
Ének: Sanctus...
Canon
Mi Atyánk.
Ének: Agnus Dei... Hálaima Áldás Záróének
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ELMÉLKEDÉS…
Amikor Gyuri először fölvetette, hogy mi lenne a mai
ünnep fő témája, akkor az „EGYENSÚLY" szó hallatán
nekem a „biológiai egyensúly" fogalma jutott eszembe.
A biológiai egyensúly egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy egy adott területen élő élőlények száma
nagyjából állandó. Előfordulhat, hogy valami külső hatás kibillenti ezt az egyensúlyi állapotot, azaz valamelyik faj túlszaporodik, akkor az ezt fogyasztó fajok is
megszaporodnak, ezáltal az arányok újra helyreállnak,
visszaáll az egyensúlyi állapot. Például, ha egy területen
a kedvező időjárás miatt elszaporodnak a békák, akkor
több lesz ott a gólya is, mert a megnövekedett számú
„eleség" több „fogyasztót" képes eltartani. Fordítva is
lehetséges. Ha egy nagy szárazság miatt megcsappan a
békák száma, akkor kevesebb lesz a gólyaállomány is,
mert jó- néhány éhen pusztul.
A biológiai egyensúly állapota azonban igen érzékeny.
Egy-egy durva változás végzetes következményekkel
járhat. Egy meteor becsapódása vagy egy hatalmas vulkánkitörés fajok kihalását eredményezheti. Sajnos ilyen
durva beavatkozásra az ember is képes. Ilyen volt a tiszai ciánszennyezés, amely kipusztította a folyó halállományát. Ilyen folyamat a vegyszerek (műtrágyák és
permetszerek) intenzív használata a mezőgazdaságban.
Egyensúlyi állapotra való törekvés azonban nemcsak az
élővilágban figyelhető meg. Egy „létsíkkal" lejjebb
menve, az élettelen anyagok „viselkedésében" is megtapasztaljuk. Öt példát mondok erre.
1. Keljfeljancsi. Ha ezt a bábot kibillentjük egyensúlyi
helyzetéből, igyekszik újra felvenni azt, és ismét talpra
áll. Ez tulajdonképpen az ERŐK EGYENSÚLYA. Tanultuk fizikaórán, hogy ha az egy testre ható erők kiegyenlítik egymást, szaknyelven a testre ható erők eredője nulla, akkor a test nyugalomban marad, illetve
megőrzi egyenes vonalú egyenletes mozgását.
2. Torriclli cső. Ez egy U alakú üvegcső, amelyben higany van, az egyik vége zárt, és vákuum van benne, a
másik vége nyitott. A higanyszint a cső zárt végű részében magasabb, mint a másikban. A két higanyszint különbségének megfelelő nyomás azonos a külső légnyomással. Ha az időjárási viszonyok vagy a terepviszonyok miatt a légnyomás megváltozik, akkor a higanyszint különbség is változni fog. Így tudunk légnyomást
mérni. Ez tehát a NYOMÁS EGYENSÚLYA.
3. Lázmérő. Ha két különböző hőmérsékletű test kapcsolatba kerül egymással, akkor előbb- utóbb kialakul a
közös hőmérséklet, létrejön a HŐMÉRSÉKLETI
EGYENSÚLY. Ezen az alapon szoktam én hűteni a túl
forró teámat egy kis hideg borral.
4. A boros tea már egy másik egyensúlyi állapotra
való törekvést is magában foglal. Kis idő múlva a bor
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és a tea aránya azonos lesz a bögre minden köbcentiméterében. Ugyanez a helyzet, ha cukrot vagy mézet teszek a teámba, előbb-utóbb az egész édes lesz. Kiskanállal kevergetve gyorsítható a folyamat. Ez a KONCENTRÁCIÓK EGYENSÚLYA.
5. Villám. Az elektromos töltések is szeretik az egyensúlyi állapotot. Mert ha nincs egyensúly, akkor feszültség keletkezik. Ha túlszaporodnak az elektromosan töltött részecskék egy felhőben, akkor egy bizonyos határ
elérésekor ezek megtalálják az utat a kiegyenlítődésre,
azaz létrejön a villám. Ez tehát az ELEKTROMOS
TÖLTÉSEK EGYENSÚLYA.
Összegezve az eddigieket úgy tűnik, hogy az EGYENSÚLY-ra való törekvés ALAPTÖRVÉNYE AZ
ANYAGI VILÁGNAK. Ennek a törvénynek belátható
az értelme. Az értelmes törvény pedig egy értelmes Alkotóra utal. Engem ámulattal tölt el az egyensúlyi törvény léte és működése.
Kiindultunk a növények és állatok világának biológiai
egyensúlyából. Vizsgálódtunk egy létszinttel lejjebb is,
és láttuk, hogy az egyensúly ott is fontos törvényszerűség. Kíváncsivá tett a dolog, hogy ha fölfelé lépünk egy
létszintet, akkor ott mit tapasztalunk. Az emberi élet létsíkjára gondoltam. Itt vajon milyen egyensúlyi állapot
figyelhető meg?
Az emberiség kezdeti társadalmi formája az ősközösség
volt. Mindenük közös volt, az anyagi javak és a szellemi
értékek egyaránt. Aztán ez az egyensúlyi állapot fölborult egyesek mohósága és önzése miatt. Ezek egyre többet akartak maguknak mások rovására. Máris kialakult
a feszültség. És a villámlás sem maradt el. Háborús villongások itt is, ott is.
Az emberek közötti egyensúly (nevezzük BÉKÉNEK)
szintén igen érzékeny valami, könnyen megbomlik.
Elég egy szarajevói merénylet, és négy évre oda a békesség. Elég egy diktátor megalomániája, és újabb négy
évre pokollá változik a földi élet.
Sajnos úgy tűnik, hogy az emberek közötti egyensúlyi
állapot nem áll vissza magától, mint a keljfeljancsi. Itt
bizony hatalmas erőfeszítésekre van szükség ahhoz,
hogy a békét megőrizhessük.
Az emberek közti egyensúly helyreállításához hatalmas
segítséget meríthetünk Jézus tanításából. Sőt, már az ő
Előfutára, János is ezt mondja, amikor a megtérés útjára
terelgeti a népet:
„Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak,
akinek egy sincs! S akinek van mit ennie, ugyanígy
tegyen! (Lk 3,11)
Ennek a tanácsnak vagy parancsnak az ismerete még
nem hozza meg a várt eredményt. Legalábbis 2000 év
nem volt rá elég. Pedig kaptunk plusz segítséget is: egy
kis érzelmi ráhangolást: „Amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek." (Mt 25, 40) Illetve egy kis elrettentés: „Amit e legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezért örök
büntetés jár." (Mt 25, 45-46)
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De még ez a külső segítség is kevés. Valami belső erő
talán segítene? A belátás lehetne ez a belső erő? Hozzá
egy kis alázat? Vagy még további erények?
Nézzünk két példát a közlekedésből!
1. A balesetmentesen vezető sofőrök tapasztalatait
összegezve alkották meg a „defenzív vezetés" fogalmát. A lényeg az, hogy sem a büntetés, sem az elrettentés (balesetek helyszíni fotói) nem elég hatásos eszköz
arra, hogy rávegyék a sofőröket a szabályok betartására.
Ám ha belsőleg tud azonosulni valaki az alapelvvel, akkor az be is tartja a KRESZ-t. (A defenzív vezetés hármas alapelve: A tilosat sohasem! A kötelezőt mindig!
Néha még a megengedettet sem!)
2. Kialakulhat olyan szituáció, amikor nincs szabályozva, kinek van elsőbbsége. Ez az úgynevezett „tisztázatlan forgalmi helyzet". Ennek akkor van megoldása,
ha az egyik résztvevő udvariasan lemond az áthaladásról a többiek javára. Ez persze azzal jár, hogy ő lesz az
utolsó az áthaladás sorrendjében. Vagyis valaki részéről
ALÁZATRA van szükség.
Összegezve: az emberek közötti egyensúlyi állapot eléréséhez eddig két ismerős dolog szükségességét láttuk:
1. ADÁS (OSZTOZÁS)
2. ALÁZAT (KICSISÉG)
Gondolom, kitaláltátok, hogy kell a harmadik ismerős
fogalom is: a SZELÍDSÉG (ERŐSZAKMENTESSÉG).
A KRESZ tanfolyamon ezt úgy tanították, hogy „a
közút nem arra való, hogy ott neveljük meg a szabálytalankodó sofőröket." Ha valaki erőszakosan elénk tolakodik, mindenáron előzni akar, ne kezdjünk versengésbe, ne dudáljunk rá, ne is mutogassunk neki semmit,
inkább engedjük el. Minél messzebb van tőlünk, annál
kevésbé jelent veszélyt ránk nézve. A Bibli a nyelvére
lefordítva ez azt jelenti: „Bocsáss meg! Ne akard a sértést sértéssel viszonozni!"
Oda jutottunk tehát, hogy a Bokor lelkisége, szellemisége valóban képes szolgálni az emberek közti egyensúlyi állapot létrehozását, megőrzését. Jó úton járunk tehát ahhoz, hogy valóra válhasson a Jézus által megálmodott igazi egyensúly, amit Ő ezekkel a szavakkal fejezett ki: „Azt akarom, hogy legyenek mindnyájan
egyek." (Jn 17, 21) Azaz alkossanak egy közösséget.
Kívánom, hogy Mindnyájatoknak sikerüljön előmozdítani az egyensúlyi állapotot az emberek között!

