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Jn 16, 12-15.
Ha Pünkösd a jézusi közösség születésnapja, akkor a Szentháromság vasárnap magának az
élő közösségnek az ünnepe.
1. Születés-, és névnap
Kezdjük az alapoknál.
Az első Pünkösdön a jézusi kisközösség eltelve a jézusi szeretet-lélekkel megszületett, vagyis
világra jött a nyilvánosság előtt Jeruzsálem főterén. Csupa öröm és boldogság volt az
arcukon, amit Kaifás spionjai és Pilátus katonái is csak lebénultan bámulhattak, nem beszélve
a Pünkösdre felzarándokolt tömegen, amely átvette lelkesedésüket.
A Szentháromság már a megszületett jézusi közösségről szól, mely az Isten példája szerint
működik a küldetés erejében. Lásd Evangélium: Az Atya küldi a Fiút, a Fiú küldi az Atya
Lelkét, a Lélek pedig mozgósítja az egyes embert és közösségeket. Ennek a küldetésnek
megfelelően él és növekszik a földön a Szeretet Világa, a Szeretet közössége.
Ennyit az elődökről.
2. Bokorünnepek
És most beszéljünk magunkról.
Azt hiszem, Pécelen kezdődött a Bokorünnep, stílusosan Pünkösd vasárnapján. majd a napot
átengedve a karizmatikus közösségeknek, évtizedeken át Szentháromság vasárnapján tartottuk. Ez még jobban is illett hozzánk, mert így a közösség ünnepe az Isten örök szeretetközösségének ünnepére került.
Tudom, volt a Domiban (domonkos templom) ünnepünk, volt valahol Budán is egy templomban, ott rendőrautók vártak és kísértek egészen a budai sziklák közelébe.
A Szikla volt aztán az igazi színhely. Ott jelent meg a szakállas, hosszú hajú Vallástipró, ott
volt a szabadidőtöltés a baracskásoknak, végül ott volt az utolsó Bokorünnep is, a „Kell egy
ház!” című „reklám”-színdarabbal. (Lett is abból egy terem, a Bokorporta.)
Akik nem éltek még akkor, vagy nem voltak ott, azok el sem tudják képzelni ezeknek az
ünnepeknek a légkörét. Akár templomban, akár a szabadban, az erdőben voltunk, tudtuk,
hogy a bőrünket visszük a vásárra, mert a magas hatalmaknak nem tetsző dolgot cselekszünk. Hát még, amiket mondtunk! De ha belül ott bujkált is sokakban a félelem, minden
arcon ott ragyogott az elszántság és öröm is. Gondolom, olyasmi, mint ami Péterék arcán
volt, akikről azt gondolták az idegenek, hogy „teleitták magukat édes borral” (ApCsel 2,13.).
Mert hát józanul ilyen őrültségeket normális ember nem tehet.
3. A teljes igazság
Mindaz, amit előbb mondtam, összefüggésben van azzal, amit Jézus mondott még a halála
előtt barátainak: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok elég erősek hozzá. De
amikor eljön az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra”.

Eszembe jut Pilátus, aki azt kérdezi Jézustól cinikusan a magánkihallgatáson: „Mi az
igazság?!” Ugyanis Jézus arra a kérdésre, hogy király-e ő, ahogy a vádlói állítják, Jézus
ráhagyja a buta kérdést azzal, hogy ő egy másik világból való „király”, melynek nincs hadserege, amellyel most kiszabadíthatná őt a Főtanács és a Helytartó rabságából. Ő annak a
másik világnak az igazságáról jött tanúságot tenni. Erre vont gunyorosan vállat Pilátus: „Mi az
igazság?! (Jn 18, 33-38.)
Mi tudjuk, Jézus igazsága az, hogy szeretni kell! Ezt Pilátus fel nem foghatta. Nem is jutott
eszébe még álmában sem. És sajnos Jézus barátai ugyan hallották, hogy új parancsot hirdet
Jézus, de föl nem foghatták ők sem. Nem is voltak „elég erősek” hozzá. Nem csak azt, hogy
mi az igazság, de főleg a „teljes igazság” volt felfoghatatlan számukra. Amint számunkra is.
Órákig lapoztam okos, bölcs szerzők magyarázatait a teljes igazságról, szerénytelenül
mondom, hogy egyiket sem találtam elfogadhatónak.
Amit most vallok, tudom, hogy sokaknak nem lesz majd elfogadható. De büszkén állítom,
hogy nagyon is értem, hogy mi a teljes igazság.
Azt tanultam a Bokorban, hogy adagolni kell az Örömhírt, ha el szeretném fogadtatni. Előbb
azt kell elfogadtatnom, hogy a gazemberség nem igazság. Aztán Mózes tíz parancsáról azt
kell bizonyítanom, hogy az ugyan már tisztességesebb a gazemberek erkölcsénél, de csak
féligazság. A teljes igazság, hogy nincs más igazság, csak az egyetlen erkölcsi törvény, hogy
mindenkit szeretni kell, még az ellenséget is! (Lk 6,35.) Számomra ez az a más világból való
törvény, amely alapján erre a világra lehetne hozni az Isten Országát.
De ez már monomániás szöveg. Mentségemre, nem én találtam ki.
--- Ma nosztalgiás Bokorünnepet tartok önkéntes karanténomban. Ha hiszitek, ha nem,
boldog vagyok! Születésnapja után a névnapján köszöntöm a BOKROT: Isten éltesse sokáig!
[Kovács László elmélkedése, 2020. június 6.]

