A mai evangéliumban halljuk Jézus döntő ítéletét: “adjátok meg a császárnak, ami a
császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!”
Ez számunkra kihívást jelent, mert gyakran nem adjuk meg az Istennek azt, ami az
Istené. Most nyíljunk meg az előtt, akinek joga van ahhoz, hogy minket szeressen és
tiszteljen.
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Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené.
Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak és

Heródes-pártrakat a következő

megtanácskozták, hogyan tudnának

kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat

belekötni Jézus szavaiba. Majd

beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz

odaküldték hozzá tanítványaikat és a

híven tanítod, és nem vagy tekintettel az

emberek személyére. Mondd hát meg

„Kinek a képe és a felirata ez?” Azok

nekünk, mi a véleményed: Szabad-e

azt felelték: „A császáré.” Erre ő így

adót fizetni a császárnak vagy nem?” De

szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg

Jézus felismerte gonoszságukat és így

a császárnak, ami a császáré – az

szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti

Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek

képmutatók! Mutassátok csak meg az

hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt,

adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük:
Ezek az evangélium igéi.

és elmentek.

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené
2007 novemberében Franz
Müntefering, Németország
akkori alkancellárja
bejelentette, hogy lemond
minden politikai hivataláról.
Nincs botrány, nincs belső
intrika sem, de felesége,
Ankepetra rákbetegsége arra
késztette, hogy megtegye ezt a lépést. Gondoskodott róla, sok időt töltött vele 2008
nyarán bekövetkezett haláláig. Fontosabb vol számára, hogy feleségét az élete utolsó
szakaszán elkísérje, mint hogy a társadalom politikai és jogi kereteinek fontos
helyzetét vezesse. Világosak a prioritások! Egyszer egy tinédzser pólóján olvastam:
“Mindent akarok - azonnal!” Remélem, hogy ez a mondat nem volt a viselőjének
mottója az életben. Nem kérdezhettem meg tőle. Akkor már el ment mellettem.
Az élet döntést jelent
Ez a két esemény egyértelművé teszi: életutunk sok apró és nagy döntésből áll.
Minden döntés csökkenti a választásunkat. Minden Igen 100 Nemet tartalmaz. De
csak így valósíthatjuk meg a szabadságunkat. A mai evangélium ezekre a készségekre
hívja fel a figyelmünket: tudunk megkülönböztetni és tudunk dönteni. Jézus nem esik
bele abba a csapdába, amelyet a farizeusok és Heródes emberei megpróbáltak

felállítani. Az akkori közös ezüstdénáron Tiberius császár képe és a “Tiberius, Caesar,
Augustus isteni fia” felirat volt látható. A jámbor fanatikusok egy ilyen érme
használatát gyakorlatilag bálványimádásnak tekintették. Jézus elveszíti tekintélyét a
vallási vezetők előtt, ha elfogja a bálványimádást. A politikai indíttatású Heródes
pártiak az adófizetés megtagadását provokációként értelmeznék. A két csoport okos
dilemmával állt elő. - Jézus gyors esze zavarba hozta a cselszövőket: “adjátok meg a
császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Akkor még nem
ragadtunk bele a
dilemmába, de Jézus
válaszában van valami
időtlen és ezért valami
állandó aktuális is: Tégy
különbséget és dönts!
A szabadság és a
felelősség elválaszthatatlanul összetartoznak
Nevezhetjük másként is: készen állni a felelősségvállalásra! Az egyik
ismerősöm az NDK-ban nőtt fel, s az újraegyesítéskor volt 39 éves. 1991 januárjában
részt vett Berlinben a kelet-berlini DISTEl-kabaré programján. A legrövidebb jelenet
kér mondatból állt: “Új szalonjáték van az új szövetségi államokban: 15 millió keresi
a 15 millió elkövetőt, és senkit sem találnak.” Elmondása szerint eleinte olyan csend
volt, hogy az egeret is lehetet hallani az előtérben, s csak aztán jött a taps. Az
elkövetők igazolási kísérletei, amelyek minden változatban az alapmegállapításhoz
szorítkoznak. “Muszáj volt, nem tehettünk mást” - gyakran hallotta ezt a kijelentést
1990 utáni években. Majd hozzáteszi: hálás, hogy ez a diktatúra vérontás nélkül
összeomlott, mint egy kártyavár és, hogy ma szabadságban élhet. De milyen nehéz
ma különbséget tenni és döntést hozni azoknak a fiataloknak, akik nem tudják, hogy
hol tanuljanak tovább vagy milyen szakmát válasszanak az iskola befejeztével. S
minél változatosabbak az érdekek és az adottságok, annál nehezebbé válik. Egy fiatal
így fogalmazta meg: “Fel akarok menni az előttem lévő hegyre. Alul egy válaszút
előtt állók, három utam van és nem tudok dönteni.” A paradoxon, hogy miközben

döntéseket közök meg, csökkentem a lehetőségek számát, de éppen ezen
keresztül valósítom meg a szabadságomat, ezt nem mindenki érti meg azonnal.
Egyes szülők el tudnának regélni egy történetet arról, hogyan tudták csak rávenni a
gyermekeiket, hogy fogadják el az árat: vagyis, hogy egy döntés megköveteli az
egyeztetést.
Isten teremtésrendjének
tiszteletben tartása
“az Istennek pedig, ami az
Istené!”

ezt

mi

is

továbbvihetjük. Isten a teremtés
és a megváltás sorrendjével
együtt hozta létre a törvényeket.
Luther

Márton

ezt

“concreation”-nak,
együtteremtésnek nevezte. A
házasság például egy ilyen együttteremtés. A házastársak közötti hűség pedig
lehetővé teszi az embereknek, hogy tapasztalatokkal telített érzéseket szerezzenek
Isten szövetségi hűségéről. A házassági tanácsadás során megtapasztalhattam, hogy a
házasságkötési szertartásnak a visszaemlékezése, amikor az oltárnál szövetséget
kötöttek, segítette a feleket abban, hogy ne a jelenlegi érzelmeiknek és
szenvedélyeiknek, hanem a hűségnek adjanak döntő súlyt. Természetesen a
konfliktusokban gyakran beszélnek hitelességről és megbízhatóságból. Ma
nagyon népszerű értékek.
Védelem az önpusztító bálványimádás ellen
“az Istennek pedig, ami az Istené!” ez egy sportoló számára például azt
jelentheti, hogy a siker utáni vágyából nem csinál bálványt, s nem teszi tönkre az
egészségét doppingszerekkel. Ariana Huffington karrierista nőnek először meg kellett
tapasztalnia egészségi állapotának összeomlását ahhoz, hogy azután átrendezhesse

életének prioritásait. A siker újrafeltalálása1 című könyvében lehetővé teszi, hogy
megosszuk eredményeinket. A hatalomra és a pénzre való koncentrálás szűkíti a siker
fogalmát. Jézus tanácsa: “az Istennek pedig, ami az Istené!” veszélyhelyzetben is
megvédhet minket önmagunktól, ha olyan földi értékből készítünk bálványt,
amelyhez emberi áldozatot szeretnénk felhasználni, nevezetesen önmagunkat.
Ami a császáré: siker, hatalom, hírnév, vagyon… sok olyan földi dolog létezik,
amelyekre időt, energiát, erőfeszítést és figyelmet tudunk fordítani, de nem
mindent és főleg nem önmagunkat. Amikor azt adjuk Istennek, ami Istené,
akkor megvédjük magunkat attól, hogy rabszolgává váljunk a relatív
értékeknek.
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