Jézus idejében sok próféta volt. Próféták, akik hirdették a jót és próféták, akik megjósolták a
rosszat, s a végidők prófétái. Még ma is sok próféta van. Kire figyelünk? Kinek hiszünk? Kinek a
bizonyos információit követjük nyomon? Szakítsunk egy kis időt ma és keressük meg a megértés
kulcsát. Kulcs, amelyet korunk sok prófétája megígéri nekünk Isten üzenetét.

ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Kiment a magvető vetni.
Abban az időben:

akinek van, annak még adnak, hogy még több

Jézus elment hazulról, és leült a tó partján.

legyen neki; de akinek nincs, attól még azt is

Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy

elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk

csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton.

példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne

Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta

lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne

őket:

értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás

„Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett,

próféta jövendölése:

némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég

Hallván hallotok, és mégsem értetek,

madarai, és ezeket mind megették. Némely

nézvén néztek, de mégsem láttok;

szem kövek közé esett, ahol nem volt elég

megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:

termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt

Fülükkel restül hallanak,

mély a föld. Majd amikor a Nap fölkelt és

szemüket behunyják,

forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük.

hogy a szemükkel ne lássanak,

Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és

fülükkel ne halljanak,

amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket.

és a szívükkel ne értsenek,

De a többi szem jó földbe hullott, és termést

s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.

hozott: az egyik százszorosat, a másik

De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a

hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.

ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek,

Akinek van füle, hallja meg!” *

sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok,

Ekkor odamentek hozzá tanítványai és

– és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok,

megkérdezték: „Miért beszélsz hozzájuk

– és nem hallotta.

példabeszédekben?” Ő így válaszolt: „Nektek

Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló

adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek

példabeszédet!

országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert

Akik hallgatják a mennyek országáról szóló

csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett

tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a

mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi

gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe

gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne,

vetettek Ez az, ami az útszélre esett. A kövek

és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe

közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja

hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a

ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de

tanítást, és jó termést is hoz: az egyik

az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él.

százszorosat, a másik hatvanszorosat, a

Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri,
Ezek az evangélium igéi.

harmadik harmincszorosat.”

Nekünk szánta! Isten Igéje az embereknek

A szavaknak
hatása van -

ha nem

csak kimondják azokat,
hanem csak üres
mondatok. A szavaknak
hatása van, ha van
valami értékük. Meg
tudjuk változtatni a
szavainkat. Mit - ez függ
a kontextustól, a
hangulattól, szándékunktól, a hangunktól és szavaink címzettjétől. Szülők valószínűleg időről-időre
használják egyértelmű kijelentéseket. Szabályokat állapítanak meg, s biztosítják, hogy azokat
betartsák. Időnként hangosabb szóra van szükség, amely kiemelkedik a szavak közül. Düh,
lemondás, de néha belátás is - ez a kicsinyek reakciói. A serdülők, a kamaszok szüleinek ezzel
szemben többet kell tárgyalniuk, szavakkal meggyőzniük a gyermekeiket, bízva abban, hogy ez lesz
a sikeres, ez a jó számukra. Néha működik, néha nem. A szerető, elismerő vagy szükség esetén
megnyugtató szavak a legmegfelelőbbek a másik ember megérintésére - függetlenül attól, hogy
gyermek vagy felnőtt, idegen vagy barát. Amikor egy személy a szavak alapján felismeri: Úgy
értem - akkor valami történik vele. Akkor a szó valamit tesz, megérkezik, talán még meg is
változtatja.

Szavak, amelyek a beszélgetést keresik, szavak, amelyek a másik iránt érdeklődnek,
szavak, amelyek nem aggódnak a másikért, szavak, amelyek nem fojtják el a másikat, szavak
amelyek megváltoztatnak - kicsiben és nagyban, családunkban, az iskolában, a munkahelyen,
de akár az Egyházban is - most ezt tapasztaljuk meg a katolikus Egyházban is.

Nekünk szánta! Jézus szava sokaknak
A szavaknak hatása van, amelyek
megfelelnek a mai evangélium
példabeszédének is. A magvető
példázata két evangélistánál is
megtalálható - Márknál és Máténál. Ez
arra utal, hogy ennek a példabeszédnek
legalább az alapvető narratívája magára
Jézusra vezethető vissza.
A történet az egész keretével együtt a
tónál zajlik. Ez azt jelenti hogy szavai - nemcsak egy kicsi kör, hanem egy zárt társadalomrészére
szólnak. Szavaival sokakat akar elérni, akik mindig követik Őt, mert támogatást, irányt és
megváltást keresnek. Sokan, akik azért mennek, mert megtapasztalják: megértem, amit Jézus mond
nekünk.
Jézus így megy a tó partjára, de mivel nagyon sok ember akarja meghallgatni Őt, csónakba
száll, hogy kissé távolabb kerüljön, így mindenki hallhatta.
Sokáig szól hozzájuk példabeszédek formájában. Később tanítványainak elmagyarázza,
miért beszél példabeszédek formájában: Azt akarja, hogy az emberek megismerjék a mennyek
országának titkai, megnyitja a szemüket, füleiket és a szívüket.

Nézd meg és lásd, mit tapasztalsz
És akkor jön a valóságos történet, a tényleges összehasonlítás. Jézus egy történetet mesél el,
amelyet az életből vesz, a mindennapi életből, egy történetet, amelyet ismernek. A magvető a
mezőre megy vetni. És ez megfelel annak, ami vetés közben történik. A szemeket lendítéssel szórja
szét úgy, hogy egy része az útra essen, másik része a sziklás talajra, ismét másik része a tövisek
közé, s végül néhány a jó talajra hulljon - a földre, amelyet a gabonaféléknek szántak. Csak a jó
talajon lévő vetőmagok tudnak növekedni. Gyökeret ereszt és gyümölcsöt hoz. Az összes többi föld
erre nem alkalmas. De azok a magok, amelyek oda hullanak, ahová tartoznak, szárba szökkennek

és gyümölcsöt hoznak: százszorosa, hatvan-harmincszorost. Ez minden bizonnyal utalhat a Jézus
idejében szokásos árpára, amely rendszeresen körülbelül harminc magot termett egy magból, de
akár hatvan vagy kilencven, száz szemet is képes teremni.
Addig is, mit tapasztalnak az emberek az életben. Ebben a képben Jézus valami teljesen
mást akar mondani. A mag Isten Igéjét jelenti, az Igét, amely az Ő országáról szól.

Figyeljünk és vegyük észre,
hogy Isten gondol ránk
Isten országának Igéje
el akarja érni az embereket,
elérni őket, megérinteni őket.
Isten Igéjének változást kell
hoznia az emberekben, meg
kell győznie őket a szeretetről
és a barátságról, amelyet Isten hoz az embereknek. Az embereknek meg kell tapasztalniuk és
érezniük kell: Isten számára fontosak vagyunk, s azt akarja, hogy változzunk meg, s adjuk
tovább a szeretetét. De az Isten Igéje olyan mint a mag: csak az egyik része hull jó talajra, így
a hallgatók, azaz mi képesek vagyunk cselekedni annak érdekében, hogy Isten Szava eljusson
az emberekhez s megváltást szerezzen nekik. És ez a rész gyümölcsöt, termést hoz.
Csak azok, akik meghallják
Isten Igéjét és megérinti őket, azok
adhatják tovább és így ismételten
megérinthet másokat. Csak az, aki
felismeri: Nekem szól!, az adhatja
tovább hitelesen s mások érezhetik:
Nekünk szánták! Isten úttörő, bátorító
és az életet megerősítő üzenetével
akar bennünket megerősíteni mindenkit és mindenkit személyesen. Hagyjuk, hogy Isten Szava megérintsen bennünket egyedül nem tehetjük meg, hagyjuk, hogy megérintsen, nyitottságot követel: nyitottság a
másokkal folytatott beszélgetés előtt, hajlandóság meghallgatni a másikat, hogy ne fojtsuk el
szavainkkal, mert különben figyelmen kívül hagynánk a másikat, s amit Isten akar mondani
rajta keresztül.

