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Ked ves Szer kesz tõ ség!
Ez a Plowshares-sztori (ÉV, 2002.
augusztus, 9-14. o.) kétségbeejtõ!
Mennyi go nosz ság – és mi cso da le leményes hõsiesség! Bizony, minden
embernek be kellene vetnie magát a
go nosz ság le gyõ zé sé re irá nyu ló ak ciók ba, hogy meg ment sük ezt a vi lá got,
amit az Atya, sze gény, úgy el fu se rált,
amikor szabadságot adott nekünk...
Vagy nem?
Ej nye, mit is ron tott el a Te rem tõ?
Mi a baj ez zel a vi lág gal? A Te rem tõ
Isten nagyszerû mûve csak nekünk
nem tet szik, vagy már Ne ki sem tetszik? Akkor miért tartja fenn még
min dig? Csak nem azért, hogy a Sá tán mi nél több em bert el hó dít son, és
Pé ter ki zár has sa az em be ri ség 90%-át
az Isten Országából? Hogy meg tölthes se Dan te pok lát? Jaj, ha a mi fe lelõsségünk, hogy kiküszöböljük a vi lágból a gonoszságot, akkor bizony
nagy baj van, hi szen fel sem is mer jük
go nosz sá ga ink csí rá it! De fel is me rés
nélkül ugyan mit ér a szabad aka ratunk, és hogyan le gyünk felelõsek a
bûneinkért? Nem Orvosra lenne
szükségünk? És nem Jézus az egyet len Meg vál tónk, akit kö vet nünk kelle ne – a Gol go tá ra is?
A Plowshares-akció egész biz to san
tet szik az Úr nak, mert õk Is ten igazsá gá ért har col nak – és ezért bol do gok
is „lesznek” máris, ha hisznek a
Nyolc Boldogság valóságában. De
nem va ló szí nû, hogy ez az ak ció széles kör ben kö ve ten dõ pél da, nem csak
azért, mert erre rátermettség és sze mélyes meghívás szükséges, hanem
azért sem, mert ebben a gyogyósok
nem tud ná nak részt ven ni, a ti tok viszont rá juk van bíz va, nem az erõ sökre és a tudósokra. A titok ismerete
nél kül pe dig hon nan tud juk, mi el len
kell har col ni? Mi el len har col az, aki
nem hi szi, hogy a ti tok töb bek kö zött
Jé zus ne ve, az, hogy Is ten ve lünk (=
nem ellenünk), és szereti összes te remtményeit – mert hiszen akit nem
sze ret, az már nem is lé te zik: min den
az Õ sze re te té bõl él...
Azt gondolom, hogy a ki zsák mányolás gyökereivel és kö vet kez ménye i vel kel le ne már vég re fog lal koznunk! Ma ez a legnagyobb bál ványunk. A ki zsák má nyo lás = igaz ságta lan ság. Is ten ma ga de fi ni ál ta, Jé zus
pedig megerõsítette ezt a definíciót,
és nem csu pán a fõ pa rancs ban!
A gazdasági kritériumokat év századokkal ezelõtt megfogalmazták.
Tud tom mal Aquinói Ta más is azt ta-
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nította, hogy 1) csak a munka által
elõállított érték piacképes, csak an nak le het „ára”; 2) a te rem tett ja vak,
va gyis a nyers anyag aján dék, csak a
kitermelés költsége és a munkabér
számítható fel rá; 3) a föld és a víz
aján dék, kö zös tu laj do na az em be reknek, akik használják, tulajdonolni
nem lehet, hanem haszonbérbe kell
ad ni, a be vé tel bõl pe dig szo ci á lis alapo kat kell ké pez ni; 4) a pénz ugyanolyan közszolgáltatás, mint az utcai
világítás: nem lehet azt mondani,
hogy en nek az ut cá nak a lám pá it hazaviszem, és a páncélszekrényben
tar tom ad dig, amíg va la ki „ka ma tot”
nem kí nál a köz adó ból fi nan szí ro zott
közszolgáltatás (a kibocsájtott pénz)
hasz ná la ti jo gá ért.
Az iro da lom és a fi lo zó fia, a te o lógia és a történelem helyett inkább a
közgazdasági folyamatok elem zé sével kel le ne fog lal koz ni – an nak tu datá ban, hogy min ket fo lya ma to san rászed nek a Bretton Woods-ban 1944ben alá írt pénz gaz dál ko dá si meg ál lapo dás ér tel mé ben. Ez a meg ál la po dás
nem volt titkos, de agyonhallgatják,
épp úgy, mint a Plowshares bí rói el járásait.
Sze rin tem a saj tó és a „fi nánc tõ ke”
szint jén nem le het áttörésre szá mí tani, és biz to san nem le het ilyen té mákat vi lág szer te köz tu dot tá ten ni a médi u mok ré vén – de ta lán le het ne az zal
tün tet ni, hogy
• nem né zek té vét, nem hall ga tok híreket, nem olvasok újságot, hanem
megbíz ha tó ba rá ta im sze mé lyes hí rei bõl tá jé ko zó dom – és ezt úton-út félen han goz ta tom is;
• nem teszek bankba pénzt, hanem
kölcsön adom annak a barátomnak
(kamatmentesen, reménykedve, az
Úrra bízva a dolgot), akinek éppen
most van szük sé ge rá – és ezt úton-útfé len han goz ta tom is;
• és fõ leg, és el sõ sor ban: nem ve szek
im port lu xus cik ket és nem is vá gyom
ilyenekre – és ezt úton-útfélen han goz ta tom is.
Lehet, hogy Böjte Csabát kellene
utá noz ni: õ együtt érez a szen ve dõkkel, és nem a körülményeket, hanem
a körülötte élõ emberek érzéseit
igyek szik meg vál toz tat ni... Ta lán nekem is „hab le ányt kel le ne te to vál tatnom a mel lem re”, és Ni ca ra gua mellett az erdélyi ónbányák ott felejtett
dolgozóira is szeretettel, tisztelettel,
összetartozással, együttérzéssel kell
gon dol nom min den nap.

Még valamit a teodíceáról Sárdy
Pé ter és Ki rály Ignácz cik ke nyo mán
(ÉV, 2001. ok tó ber, ill. 2002. feb ruár).
Azt hiszem, a teodíceai probléma
csak azért prob lé ma, mert rosszul vetjük fel a kér dést, ami kor így fo gal mazunk: „Ho gyan le het az a min den ha tó
Úr, aki ilyen vi lá got te rem tett, en nek
ellenére sze re tõ Is ten?” Mi az, hogy
„ilyen világot”, és mi az, hogy „teremtett”? Hi szen még nin csen ké szen
vele – és az, amit mi látunk, mind össze az öntõforma! Ami pedig ne künk nem tetszik, az a növekedésre,
ala ku lás ra, Is ten nel és em ber tár sa inkkal együtt-te rem tés re és te rem tõ dés re
va ló vo na ko dá sunk mi at ti súr ló dá sok
fájdalma. Me het ne ez a te rem tés keve sebb gyöt rõ dés sel is, ha töb bet beszélnénk Jézus örömhírérõl, mint a
humanista mûveltség szár ma zé ka iról, ha nem len nénk olyan po gá nyok.
De hát nem akarjuk elfogadni, hogy
így teremt minket az Úr, nem más képp. Nem úgy, ahogy azt mi ja va solnánk Neki. A magam részérõl el hiszem, hogy az a jó, ahogy Õ akarja;
elég szer lát tam már, mennyi baj szárma zott ab ból, ami kor az én aka ra tom
tel je sült, az én kor lá tolt lá tás mó dom
ál tal meg ha tá ro zott aka ra tom.
Gondoljuk csak meg: A teremtés
olyan, mint egy tér-idõbe kiterített
puzzle, amely bõl Krisz tus ké pe, élõ,
eleven teste fog kirakódni. Ha bi zakodva, Isten jóságába vetett meg ingat ha tat lan hit tel (az az fé le lem és tiltakozás nélkül, vagyis Bá rány-módra) hagynánk, hogy mozgasson a
Szentlélek a dicsõítés, az éneklés és
az osz to zás fe lé, ak kor egy részt ke vesebb nya va lyánk len ne, más részt nem
fél nénk a ha lál tól – hi szen a bi o ló gi ai
halál csak átmenet valami más „vi lág ba”, nem ka taszt ró fa, ha nem nyere ség, nem meg szû nés, ha nem szü letés, átalakulás, át-születés! Jézus
nem csak el mond ta, ha nem be is mutat ta! És az óta hány em ber ta pasz tal ta
meg va la mi lyen „misz ti kus” él ményben, hogy milyen gyönyörû az az
odaát...
Isten kép má sa Jé zus: a sze líd, aláza tos, ir gal mas, tü rel mes, sze re tõ Jézus. Nem szép, nincs tu do má nyos foko za ta, nem gaz dag, és egé szen más
perspektívában látja a világot, mint
mi (ld. Hegyi beszéd). De érdekes
módon ez a jézusi perspektíva min denkinek bevált, aki hittel meg próbálta az Õ útját járni! Ha Jézussal
együtt az Atyára bíznánk az éle tünket, ak kor sem mi tõl se fél nénk; a halál tól sem, sõt a „szen ve dés tõl” sem!
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