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Jn 7, 40-53

A mai olvasmány (Jer 11,18-20) a Krisztus előtt mintegy 600 évvel élt próféta jajkiáltása: beszédeiért, saját
városa korholásáért már a rokonai is életére törnének. Tipikusan ez a sorsa a prófétának, aki kényelmetlen
szövegekkel piszkál, azt el akarnák hallgattatni. Ráadásul minden üzenetét Isten szavának kiáltja ki. És
miféle Istent képvisel Jeremiás, aki maga „szelíd bárányként” áll a készülő erőszak elébe? Bizony odadörgi
elleneinek, hogy a hatalmas és igazságos Isten majd elbánik velük, öli-pusztítja majd a prófétát gyűlölőket.
Pedig „az a véres isten nincsen” valljuk mi is a költővel, aki már megismerte Jézus üzenetét Isten
milyenségéről.
Szegény Jeremiás honnan tudhatta volna? Ha magától nem jött rá, bizony olyan korábbi prófétáktól, akik a
valódi és nem önkivetített Istent képviselték, pl. a 300 évvel Jeremiás előtt élt Zarathusztrától. Ő még az
akkori párthus uralkodót is meggyőzte: Isten a Szeretet. A próféta sorsot persze ő is elszenvedte, de a
kovász működött és majd évezredre rá érzékeny lelkű bölcsek még várják és nagy hittel föl is keresik Isten
még csecsemőkorú küldöttét !
Az evangéliumban (Jn 7,40-53) Jézus ellen is szervezkednek. Pedig tanítása, bátor kiállása és tettei alapján
sokan a várt Messiásra, Isten küldöttére vélnek benne ráismerni. De a vallás hivatalos, vagy csak elvakult
képviselőinek kellemetlen ez a nem őket segítő tanító. Különben sem illik bele abba a képbe, amit a régi
írások, történetek, legendák gondos válogatásával ők maguk és elődeik Istenről és küldöttjéről fölépítettek.
Leszállhatott volna Jézus látványosan, angyalokkal is az égből, ha nem a zsidó népet királyi trónusra ültető
és ellenségeit elpusztító programmal jön, el kell hallgattatni…
Nos hát hogyan állunk mi ehhez , van- e fülünk Isten üzenetére ? Főleg, ha az életünk, kényelmünk,
hatalmunk feladását kívánná. Kimentjük-e magunkat vallásunk, hivatalos és szent meg nem szent
törvényeink és irataink alapján? Pedig a köztünk-bennünk élő Isten tud üzenni képtelen helyen, helyzetben,
lehetetlennek tűnő emberek által… és üzen is !
Talán ha sikerülne tényleg száműzni a tudatunkból a dörgedelmes odacsapó, igazságos Isten képzetét és
látnánk Őt olyannak, amilyennek Jézus is látta és vallotta !
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