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Az mindig nagyon kellemetlen, ha nem válik be egy nagy terv. Ha mégsem jön be a nagy 
lehetőség, ha mégsem érek annyit, ha megszerzem ugyan, de már nem okoz örömet... Ha a 
Messiás nem űzi el a rómaiakat, vagy ha csak úgy megölnek valakit, aki "hatalmas szóban és 
tettben és ő fogja megváltani Izraelt"... nos, roppant kellemetlen. 

Mégis, ez a kereszthalál jobban meggyengítette a birodalmat, mint egy lázadóvezér, mégis 
többet és jobban beszél Isten nagyszerűségéről és az ő szándékairól, mint a dicsőségük 
pompájában sütkérező, hódolatot váró, helyettünk lesújtó istenségek dicsőséges tettei. 

Jézus beszéde egész működése alatt végig világos, tiszta, következetes. Egy mélyről 
megtapasztalt isteni jóságról beszél és arról, hogy ne tűzzünk ki magunk elé annál se kisebb, 
se nagyobb célt, mint hogy jónak kell lenni. De a tanítványok – és mi is – annyira tele vannak 
a saját elképzeléseikkel, szándékaikkal, félelmeikkel, hogy nehéz látni azt, hogyan és miért jó 
a jézusi úton járni, hinni a szolgáló szeretetben, a derűs osztozásban, a határozottan 
képviselt felebaráti emberségben.   

Mert roppant kellemetlen rájönni, hogy nincs színpadról ismert deus ex machina, az istenség 
nem hatalmas daruval vagy más szerkezettel ereszkedik le az emberek közé megoldani 
ügyes-bajos dolgaikat, felmenteni őket a cselekvés kötelessége és lehetősége alól. A mi 
Istenünk vándor, aki az úton társként szegődik mellénk.  

Jézus a közreműködés lehetőségét ajánlja fel. Részt ad a nagy isteni tervből. Szeretővé, 
békességcsinálóvá, jóságteremtővé akar tenni minket is. Nem az Isten dolga egyedül meg-
oldani a problémákat. Az emberek dolga az, és Isten melléjük szegődik ezen az úton. 

És az ember is rezonál, szeretne kapcsolódni az Istenhez. Behívja, maradj velünk! Egyél 
velünk! Légy része a mindennapjainknak, az apró mozzanatoknak! És akkor az Isten 
megmutatkozik az egyszerűségben, a közös evésben, a napi rutinokban, a gesztusokban, az 
osztozásban, a szeretet kifejeződéseiben.  

Ezer meg ezer jelből mutatja, hogy mennyire valóságos, mennyire jelen lévő. 
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