
A kétféle asztal

Jézus gyakran idézte föl a lakoma képét az Isten Orszdgáról szóló tanításban. Maga is
szívesen ült asztalhoz: együtt evett-ivott a háznéppel mega vendégekkel, osztozott közös
örömükben, gyászukban, testvéries együttlétükben. Leült még a farizeusok, a vámosok
és a bűnösök asztalához is: részt kért és vállalt az ő életükben is. Engedekenységén,
tágszívű, mindenkit befogadó s minden befogadásra igent mondó nyitottságán botrán
koztak is széltében-hosszában.

Élete végén aztán ő is asztalhoz invitálta tanítványait. Ez a lakoma teljesítette be
immár a halálban egészen áldozattá váló életét, de egyben elő és fel is idézte azt az
Istenben nekünk készített életállapotot, amely feltámadásával vettekezdetét: az odaadott
ságban, az együttlétben beteljesedő közösségét.

Jézus szemében az asztal Isten menyegzős lakomájának szent jele és előképe volt 
égi asztaltársaságába hívottmindenkii. Az fgyház isaz Eucharisztia lakomaközösségéból
táplálkozik, folytonosan sürgetve minden tagját: szívüket-Ielküket adjak bele a másoknak
készített szeretetvendégségbe, a lábmosás alázatos szolgálatkészségével.

Régi szerzetesközösségekben szokás volt, hogyaz étkezésnél egy helyet fenntartottak:
Jézu,snak, ha betér hozzdjuk. Jézus vendégváró lelkületével kell meghívnunk mindenkit
az Egi Bárány lakomájára.

Másféle asztalt nem tűrt meg Jézus: az emberi atkudozdsokéi, az adás-vevését, a
szdmítgatásét, a méricskélését, de méga tárgyalásokét sem. Lévit elhívta üzletiasztalától,
a pénzváltók asztalait pedig felforgatta a templomban.

Az emberi fejlődés első szintje volna, ha becsületes tárgyalópartneri, üzleti, politikai
kapcsolatokra tudnának jutni egymással az emberek - az érdekek és előnyök kölcsönös
egyeztetésével, tárgyszerű, mindenkit kielégítő egyezségekkel és szabályozokkal. A társa
dalmi, a politikai és a gazdasági élet működésképtelen erkölcsi szabályozo1c nélkül.

Denem feledhetjük: Jézus másra mutatott példát - a föltétlen, mindeni odaadni kész
ezereieire. a szolgálatra, az ajándekozásra, a nagylelkűségre, az önfeláldozdsra. Az isteni
szeretetnek ez a vérátömlesztése segítheti felgyógyulni az emberiséget nem-szűnő tor
zsalkodásából, önpusztító önzéséból.

Hazánkban volt márellenzéki kerekasztal, mindenféle érdekegyeztető tárgyalás, néha
azonban már asztalt borogatni látszanak az egymás ellen feszülő, a másikat megvető,

olykor egyenesen gyűlöletté torzuló indulatok. Elszorul a szívünk: hogyan lesz ebből

harmónia, hogy lesz egyszer "ünnep a világon"? Reményünk egyetlen forrása: Isten
jósága mindenható - Krisztus igérete szerint ő képes az ilyen fenekedő zűrzavart is
harmóniává fordítani.

Krisztus az önfeláldozó szeretet asztalához, Isten menyegzős lakomájára hívja meg <

követőit. Pilinszky János gyönyörű látomása szerint:

Milyen lesz az a visszarepülés,
amiről csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
kézfogás, visszatérés, ölelés,
fűben, fák alatt rnegterített asztal,
hol nincs első és nincs utolsó vendég...
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