
A KIS ÚT

A Szentírás nem ártatlan olvasmánll.
Nem egyszer meghökkenti az emberti
mint a hűtlen intézőről szóló példabeszéd
is (Lk 16). Eppen ilyen hasonlat kellett
az Úrnak szánalmas hétköznapjainkból,
hogy megvilágitsa azt a nagyszerűt, amit
hozott! Nem elég, hogy csalt és lopott az
intéző, egy utolsó fogással továbbra is
jó életet biztosít magának. Ilyen szé
gyentelen példán tanitja az Úr, hogyan
viselkedjünk a mennyek országában?
Az igazság persze az, hogy ez a történet
nem hasonlat, hanem parabola. Eppen
az a célja, hogy megclöbbentsen a csat
tanója: okosak legyetek, hogy elnyerjé
tek az örök életet!

De nem dicséri mégis Jézus ezt a szél
hámost? Nem állítja példaképül elénk;
derék, becsületes, tisztességes, temp
lomos polgárok elé? Talán nincs szük
ségünk ilyen példaképre? Ne botránkoz
zunk, hanem inkább szégyenkezzünk!
Elég okunk. van rá, ha Jézus ehhez a két
ségbeesett eszközhöz folyamodik, hogy
kiszabadítson középszerűségünkből, hogy
feltörje kereszténységnek mondott on
elégültségünket, a keresztény elszántsá
got megcsúfoló óvatosságunkat.

Hiába beszél Jézus a könnyek szívé
ben rejtőző örömről, arról, hogy a "kie
légíthetetlen vándor" sóvárgá.sa maga a
beteljesülés ígérete. Hiába mondja, hogy
a mélyben kiapadt már a keserűség

forrása, hogya felszíni szomorúság soha
meg nem szűnő boldogság foglalója,
mert az öröm a legerősebb! A nyolc bol
dogságról hiába beszél Jézus, rögtön
megbotránkozunk azonban, ha ezt a gaz
embert állítja elénk példának. Vajjon az
Úr tehet arról, hogy csak a krimire va
gyunk hajlandók odafigyelni? Elég kü
lönös fiai vagyunk a világosságnak" ha
a világ fiainak az okossága ennyire fe
lülmúlja a miénket.

De végül is miben áll ez a sokat em
legetett okosság? Abban, hogy az intéző

hasznot húz minden helyzetből: abból is,
hogy megvan az állása, abból is, hogy
elveszíti. Amíg állásban volt nem en
gedte el senkinek az adósságát. Most ép
pen fordítva tesz. Ú j helyzetéből is hasz
not húz. Közönséges földi okosság ez, de
égi okosságot tanulhatunk belőle. Hasz
náljuk ki életünk fordulatait. Egyszer
vidámak vagyunk, másszor szomorúak.
Hol derűsek, hol levertek. Néha megör
vendeztetnek az emberek, néha kegyet-
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lenül sértenek. Alig voltunk fiatalok, s
maholnap már megöregszünk. A siker
sem választható el a balsikertőt. Néha
még azért is hálásak tudunk lenni, amit
megtagadott a sors, máskor egyetlen
hiányjel az életünk. Csupa fordulat az
élet. Ilyesmi történt az intézővel is. Eb
ben hasonlítunk hozzá.

De vagyunk-e ilyen okosak is? Elég
erős-e a hitünk, elég bátor-e a szívünk,
elég alázatos-e szellemünk? Megnyí
lunk-e, hogy változó életünkben meglás
suk az istenkészítette lehetőségel~et?

Megvalljuk-e szeretetiinket Istennek,
tőleg azzal, hogy türelmesek, nyugodtak
és bátrak vagyunk? Vagy pedig stupid
merevséggel gondosan megválogatott
helyzetekben akarjuk csak szolgálni őt?

Ha pedig olyan helyzetbe kerülünk, ami
véleményünk szerint nem illik sem Is
tenhez, sem emberhez, akkor képtelenek
vagyunk nagyvonalú, készséges, bele
egyező, megnyílt okosságra, hogy a meg
változott helyzetben is meghalljuk Is
ten hívását, meglássuk és elvállal}uk az
új [euuiatot, derűsen és elégedetten to
vábbszolgáljuk - mert O így rendelke
zett felőlünk?

Bizony nem vagyunlc elég okosak! Ha
azonban kinyitjuk a szívünket Isten
előtt, akkor nincs olyan fordulata éle
tünknek, amit nem tarthatnánk Isten ke
gyelmének és áldásának. Csak készséges,
éber, alázatos, engedelmes szivre van
szükségünk. Nem kérhetnénk magunk
nak ilyen szívet Istentől? Panaszkodás
helyett inkább imádkozzunk, vádaskodás
helyett Istennel beszéljünk. Mindenki
kap olyan sebet az élettől, ami nem gyó
gyul be soha. Hiszen különben - ha
akaratunk mindig és mindenben ,egyez
nék Isten akaratával - valódi ezentek
lennénk. Mível azonban nem vagyunk
azok, azért szól éppen nekünk ez a pél
dabeszéd a keresztények égi okosságá
ról.
Mindegyikőnk életében akadnak olyan

viszonyok, helyzetek és terhek, amelye
ket csak akkor értünk meg, és csak úgy
dolgozunk fel helyesen, ha okosak va
gyunk. Ha rendelkezünk a mennyei
okossággal, az Isten kegyelmének okos
ságával, hogy felismerjük: itt is az Is
ten szerető szava szól hozzánk, csak bát
ran és alázatosan mondjunk rá igent eb
ben a helyzetben is.
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