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Jn 8,51-59

„Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek.”
Úgy gondom, minden ember szájából az a becsületes és igaz, ha Jézus szavait önmagára vonatkoztatva kijelenti, „Istenemnek mondom a Teremtőt, de nem ismerem.” Legyen bármilyen nagy műveltségű tudós, teológus. Sőt, az a tapasztalat, hogy az igazán nagy tudású ember gyakran szerény is,
mert tudja, mennyire töredékesek az ismeretei. A nem tudható, fel nem fogható, kísérletileg nem
igazolható dolgokról könyvtárnyi szakirodalom olvasható. Pl. Pokol, Mennyország, angyalok, szeplőtelen fogantatás, Szentháromság, stb. Ezekről vérre menő viták folytak az egyháztörténelem során,
máglyára küldték, aki nem a hivatalos álláspontot képviselte, vagy akár vallási háborúk is kirobbantak
a különböző nézetek miatt. Pedig, ahogy Szent Pál mondja „Ma még csak tükörben, homályosan
látunk, …” (1Kor 13,12) Tehát, nagyon töredékesen ismerjük az Istent. Ezért fontos, hogy ne minősítsük le, ne tartsuk elhamarkodottan sátáninak más felekezetek, más vallások tanításait, inkább tanuljunk mások jó gyakorlatából és okuljunk mások hibáiból, meg természetesen a saját botlásainkból is.
A tudható dolgokról beszélni kényelmetlenebb. Jézus főleg ezekről a tudható dolgokról tanított.
Röviden így foglalta össze: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (J 13,34)
Persze, a szeretetparancs – részleteiben – millió módon értelmezhető. Pl. van, aki úgy gondolja,
válogatás nélkül adj annak, aki kér, a Bokorban pedig többnyire az az elv, hogy „izzadjon meg
markodban a garas”, azaz a valóban rászorulót segítsük, ne az élősködőket.
Jézus rendkívüli türelemre, megértésre tanított bennünket. Egyik részről felrakta a mércét a végtelenbe: „…legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48), másrészt a legkisebb
– a tökéletesedés felé vezető – lépést is megdicsérte. (Pl. a szegény özvegy két fillérje, Mk 12,42)
Drága mennyei Atyám! Istenemnek mondalak Téged és belátom, tudom, hogy nem ismerlek a Magad
teljességében. Véges emberi eszemmel nem is ismerhetem meg teljesen a Te végtelenségedet. Úgy
hiszem, az a feladatom, hogy napról-napra jobban megismerjelek és a Te törvényeid szerint alakítsam
az életem! Amen.
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