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Köszöntelek Benneteket nagyböjt 3. vasárnapján: Békesség veletek!
A mai evangélium bevezetőjeként ezt a két bekezdést találom a Szentírásban: „Jézussal vagy
Jézus ellen” és az „Az idők jelei”. A két bekezdésből felolvasok egy-egy mondatot: „Nem békét
hoztam a földre, hanem viszályt (kardot)!” „Nem ismeritek fel a mostani időt!” – mondja
Jézus.
Kezdhetjük megvizsgálni lelkiismeretünket és megbánni bűneinket… Szeressen bennünket a
mi Istenünk, és bocsássa meg vétkeinket…
Ének: Kyrie…
Imádkozzunk! Istenünk, a te Jézusod olykor kiborul és furcsákat beszél, de lehet, hogy csak
örömhírének szerkesztői beszélnek félre, mert még „Jahwe Isten” képe olykor elborítja az
agyukat. Add, hogy ne tudjanak minket megtéveszteni, Te, aki csak szeretsz örökkön örökké.
Evangélium Lk 13,1-9.
Éppen abban az időben voltak ott néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról,
akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval vegyítette. Ő ezt felelte nekik: „Azt hiszitek, hogy
ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel mindezt elszenvedték?
Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.
Vagy az a tizennyolc, akire Síloében rádőlt a torony, és megölte őket? Azt hiszitek, hogy
vétkesebbek voltak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Mondom nektek:
Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.” Aztán ezt a
példabeszédet mondta: „Egy embernek egy fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt
keresett rajta, de nem talált. Ezért így szólt az intézőjéhez: „Íme, három esztendeje, hogy
ide járok, gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja hiába
a földet?” De az így felelt neki: „Uram! Hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom
és megtrágyázom, hátha gyümölcsöt hoz jövőre; ha pedig nem, akkor vágd ki.”
A hírek és az események akkoriban is kiborították az embereket, mint mostanában minket.
Hogy viselkedik ezek sodrában a Mester?
1) A hírek
Az egyik hír Pilátus gyilkos akciója, aki még a templom területére is behatolt, amikor ellenséget szimatolt a Jeruzsálembe zarándokolt vakbuzgó és ellenséges galileaiakban, akik áldozatot
mutattak be a templom udvarán. Az emberek vére egybefojt az áldozati állatok vérével.
A másik hírt maga Jézus közli a Síloámban ledőlt torony katasztrófájáról, mely megölt 18
embert. Hogy a tornyot ki döntötte le, arról nincs hír.
Valószínű, hogy a hírhozók Jézus baráti köréből valók voltak. Felháborodtak Pilátus gyilkos
akcióján, de különféleképpen vélekedtek a galileai zelóták ellenséges viselkedéséről, attól
függően, hogy mennyire helyeselték a zelóták hazafias és vallásos szembenállását az elnyomó
római Helytartóval.
Ami pedig a torony-katasztrófát illeti, azt fontolgathatták, hogy miért éppen az a 18 ember
halt meg, és mi volt a bűnük, ami miatt „megverte őket az Isten”.

Ha igaz az, hogy Jézus az ellenségszeretet parancsát komolyan vette és tanította, érthetően
borult ki barátai magatartásán, akik a viszályról és kardról mondott tanítását félreértelmezték.
A torony esetében pedig nem jutottak túl azon a felfogásom, amely a nép körében általános
volt, hogy akit valami csapás ér, azt Isten bünteti valamilyen nyilvános vagy titkos bűne miatt.
Jézus mindkét esetben szinte eszelősen ismételgeti a „metanojáról” szóló tanítását: „Térjetek
meg, térjetek meg!” Fordítsatok gondolkodástokon és magatartásotokon, mert ti is
ugyanúgy fogtok elpusztulni, mint a galileai zelóták vagy szikáriusok (késesek); és titeket is
azzal vádolnak majd, ha baj ér, hogy az Isten vert meg titeket bűneitekért. Pedig tudjátok,
hogy az Isten maga a Szeretet, és hogy mindenkit szeretni kell, még az ellenséget is.
2) Az események
A fügefa Izrael jelképe. A messiási kor szimbóluma, melyről a próféta így ír: „Az utolsó időben
az Úr házának hegye a hegyek fölé emelkedik, és népek özönlenek felé, fegyvereiket kapákká
kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem fog, és fegyverkezést többé
nem tanulnak. És ki-ki békésen nyugszik az ő szőlője és fügefája alatt. (Mik 4,1-4).
A terméketlen fügefáról mindhárom szinoptikus rémtörténetet mesél. A fügefáról, mely dús
leveleket hajt, de egy szem gyümölcsöt sem! Melyet ezért Jézus, Márk és Máté szerint megátkoz. Olyan szavakkal, amilyet csak az átkozó isten, Jahvé szájából hallhattak.
Lukács szelídebb történetet ad elő, amit most hallottunk a gyümölcstermésről. De ennek
vége is az: „ha egy év múlva sem terem gyümölcsöt, kivághatod”. Viszont az irgalom hangja
is megszólal a vincellér kérése után: „Hagyd meg még idén. Körülásom, megtrágyázom, talán
így hoz majd gyümölcsöt”.
Elgondolkodom azon, hogy Jézus három éven át tanította tanítványait, és elvárta tőlük, hogy
a Szeretet-Istenben higgyenek, és a szeretet mindenkire (még az ellenségre is!) kiterjedő
parancsa szerint éljenek. Én legalább 50 éve tudom és hirdetem ezt a felfogást, és
beleborzongok, ha a mai kritikus helyzetekben nekem kellene „gyümölcsöt teremnem”.
--- Testvéreim! Ti hogy vagytok ezzel? Elég, ha még csak leveleket termünk?!
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