Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz.”
( Jn 15, 5.)
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MESEKÖNYV CSUPÁN?
C. S. Lewis (1898-1963) angol irodalomprofesszor egyik könyvének címe:
CSŰRCSAVAR LEVELEI. Ebben a tapasztalt főördög, Csűrcsavar leveleit olvashatjuk,
aki unokaöccsének kíván hasznos tanácsokkal szolgálni: kezdő kísértőként hogyan
térítse le a jó útról a gondjaira bízott fiatalembert. „Elkerülhetetlen, hogy jóság és
gonoszság egymás mellett ne tanyázzon páciensed lelkében. A lényeg az, hogy
rosszindulatát közvetlen felebarátaira irányítsd, akikkel naponta találkozik,
jóindulatát viszont told ki egy távoli körre, olyan emberekre, akiket nem ismer!
Rosszindulata így egészen valóságos lesz, jóindulata viszont képzeletbeli.” (31. o.)
„Az alázatosság valódi célját el kell rejtened páciensed elől! Azon légy, hogy
alázata ne az énjéről való megfeledkezést jelentse, hanem képességeinek és
jellemének lebecsülését! Úgy hallom, valóban van néhány képessége. Plántáld a
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értékeli, mint amekkoráknak hiszi őket! Persze ezek a képességek csakugyan nem
akkorák, mint ahogy ő képzeli, de nem ez a fontos. A lényeg az, hogy képességeinek
megítélésében ne az igazságot tekintse döntőnek, hanem valami mást, s így
lényegében hamissággá módosul az, ami azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy erénnyé
válik. Ily módon már sok ezer emberrel elhitettük, hogy az alázat nem más, mint az,
hogy a szép nők igyekezzenek csúnyának, az okos férfiak pedig butának hinni
magukat.” (62. o.)
„Számunkra az ember elsősorban táplálék. Célunk, hogy a magunk
akaratába szívjuk fel az ő akaratát, és hogy saját énünk területét növeljük az ő
rovására. Ám az Ellenség (értsd: a Mennyei Atya) egészen másfajta engedelmességet
kíván tőle. Sajnos Ő csakugyan szereti az embereket, s a szolgálatában valóban
szabadsággal akarja megajándékozni őket, ez – fájdalom – nem csupán propaganda,
mint ahogy szeretnénk. Ez a borzalmas igazság. Neki tényleg az a szándéka, hogy a
mindenséget utálatos kis képmásainak tömegével, saját lényének lekicsinyített
tükörképeivel népesítse be, akik nem azért hasonlítanak rá, mert magába olvasztotta
őket, hanem mert szabad elhatározásukból igazodnak az Ő akaratához. Nekünk
barmok kellenek, akiket végül megehetünk, - Ő szolgákat akar, akiket végül fiaivá
tehet. Mi kifosztjuk őket, - Ő nekik adja magát. A mi lényünk üres, és szeretnénk
megtöltekezni, - Ő tele van és kicsordul. A mi háborúnk célja egy olyan világ, melyben
Föld Alatti Atyánk minden más lényt magába olvasztott, - az Ellenség olyan világot
kíván, amelyet az Ővele eggyé lett, mégis önálló lények népesítenek be.” (fül)
NEM MESE!
Szent Péter apostol első levelében ezt írja: „Óvatosak és éberek legyetek!
Ellenségtek, az ördög mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Szálljatok
vele szembe keményen a hit erejével!” (1Pét 5,8.)
Egy esküvő prédikációban hallottam: Régen Afrika térképén csak a partmenti
településeket jelölték, mert a kontinens belsejét még nem ismerték. A térképen az
ismeretlen területre csak ennyit írtak: „Itt oroszlánok tanyáznak.” Ilyen a házasság is.
Most csak a körvonalait látjuk, nagy része még ismeretlen, ahol bizony veszélyek
leselkedhetnek ránk.
Azt gondolom, hogy itt is érvényes lehet, hogy az „oroszlán” az ördögöt
jelenti. Ő az, aki veszekedést szít, minden szépet el akar rontani, szétzilálja a
kapcsolatokat. Legyünk résen, vegyük észre, hogy nem az egyik vagy másik fél a rossz,
hanem az ördög szítja a bajt. Ne dőljünk be neki!
Az is lehet, hogy az ördög nem „ordít” látványosan, hanem alattomosan
csűri-csavarja a szavak értelmét, és ezzel megtéveszti a jószándékú embert. Erre utal
a könyvbeli főördög neve: Csűrcsavar.
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Nemcsak szemtanúi vagyunk a jó és a rossz küzdelmének, hanem szereplői
is. Isten csak azért teremtette az ördögöt, hogy próbára tegye az ember hűségét? De
ezzel sokat kockáztat! Az ember el is bukhat a próbatételben! Tényleg ezt akarja
Isten? A választ Székely János püspök atyának a kísértőről szóló tanításában találtam
meg.
„A Biblia azt tanítja, hogy nem csak emberi személyek léteznek a teremtett
világban, hanem léteznek szellemi lények is. Tehát van a teremtett világnak egy
másik dimenziója is, amiről nagyon keveset tudunk. De erről a világról annyit
világosan elmond a Biblia, hogy épp úgy, mint ahogy nekünk, a szellemi lények
létének lényege is ugyanaz volt, hogy tudnak-e igent mondani a szeretetre, Istenre.
Tudják-e fölismerni, hogy Ő az élet forrása? Tudnak-e előtte leborulni?
Azt a drámát mondja el a Biblia, hogy a szellemi lények is ott állnak az Isten
körül, és nekik is dönteniük kell szabadon. És arról a fájdalmas döntésről számol be a
Biblia, hogy voltak szellemi lények, aki nemet mondtak. Ugyanúgy, ahogy az emberi
világban voltak emberek, akik az abszolút negatív valóságok felé indultak el az
életükben. Vagyis a Biblia arról számol be, hogy van kísértő. Nemcsak az emberből
származik a gonoszság, hanem van ennek egy emberfölötti forrása és ereje is, ami
egyébként azt gondolom, hogy az emberiségnek egy alaptapasztalata. Nagyon
gyakran a történelemben átéljük azt, hogy van olyan gonoszság, ami már nem
emberi, hanem sátáni, döbbenetes erejű és szinte megmagyarázhatatlan.”
(2022. 05. 17. Bp.)
MIT TESZ A KÍSÉRTŐ?
Az eredetileg angyalnak teremtett szellemi lény nemet mondott Istenre. Így
lett ördög belőle. Tehát nem Isten teremtette az ördögöt. Saját döntése
következtében vált azzá. Ez idáig az ő baja. De hogyan származik ebből baj ránk nézve
is? Úgy, hogy a „bukott angyal” az embert is meg akarja győzni arról, hogy neki van
igaza, ő jól döntött. Ezért akarja rávenni az embert, hogy ő is Isten ellen döntsön.
Nagyon hasonlít ez a helyzet a mai politikai élethez. Vannak, akik
lázadoznak, azt hiszik, hogy ők tudnak mindent jól, és erre rá akarnak venni másokat
is. Kampányolnak erősen, hogy higgyenek nekik. Ennek érdekében még a hazugságtól
sem riadnak vissza. Nem is sikertelenek, akad követőjük szép számmal.
Hogyan működik a kísértő? Mindent ígér, de keveset ad, végül teljesen
kifoszt.
HOGYAN SZÁLLHATUNK SZEMBE A KÍSÉRTŐVEL?
Okosabb, ügyesebb, tapasztaltabb, mint mi. Ráadásul láthatatlan. És hol van
ilyenkor Isten? Tétlenül nézi a mi küszködésünket?
Isten válasza: „Veled vagyok!”
Ez két dolgot jelenthet: egyrészt azt, hogy „a te pártodon vagyok, neked drukkolok”,
másrészt azt, hogy „ténylegesen is itt vagyok melletted, és segítek”. Ez világosan
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maga erőszakmentes stílusában. Megmutatja a teremtett világ ezer szépségét,
megtapasztalhatjuk, hogy az önzetlen szeretet valóban az öröm forrása. De szóbeli
segítséget is adott az evangéliumban, baráti segítséget a közösségben. Megtisztelt
azzal, hogy teremtőtársnak tekint minket, feladatokat bíz ránk. Segítséget találhatunk
az előttünk élt szentek életpéldájában is.
KI FOG GYŐZNI?
- Nagypapa! Azt álmodtam, hogy két farkas küzd bennem: egy jó meg egy
rossz. Mondd, melyik fog győzni? - AMELYIKET ETETED.
A jó és a rossz világméretű küzdelmének kellős közepében élünk.
Szerencsére nem minden segítség nélkül. De a végeredmény rajtunk is múlik. Mi is
felelősek vagyunk a dolgok alakulásáért.
Ide illik még Madách remekműve: Az ember tragédiája. Az Úr így szól A
kísértőhöz: „Te, Lucifer meg, egy gyűrű te is mindenségemben, működjél tovább:
hideg tudásod, dőre tagadásod lesz az élesztő, mely forrásba hoz, s eltántorítja bár, az mit se tesz – egy percre az embert, majd visszatér. De bűnhődésed végtelen leend,
szüntelen látva, hogy mit rontni vágyol, szép- és nemesnek új csírája lesz.”
Minket pedig így biztat: „Ember küzdj és bízva bízzál!”
* * *
„A Szentlélek ugyanis nem diktálja, hanem sugalmazza a döntéseket. Isten
semmiképpen sem hajlandó megírni a mi élettörténetünket. Ha ezt tenné, nem
mondhatnánk, hogy szeret minket, mert hozzájárulna ahhoz, hogy gyermekek
maradjunk, kiskorúak, merjük kimondani: kölykök. Hibás az a fogalmazás, mely
szerint Istennek tervei vannak az emberrel. Végül is emberi méltóságom tiltja, hogy
valakinek „terve legyen” velem. Valójában nem Istennek van terve az emberrel,
hanem az ember az Isten terve. Ez egészen más.”
„Isten azt akarja, hogy emberek legyünk, vagyis felelős felnőttek, akik
magunk építjük fel szabadságunkat, magunk írjuk meg élettörténetünket.”
Jézus elküldi övéit a világba, hogy hirdessék az örömhírt. Feladatot bíz ránk
is. „E feladat elvégzéséhez szükségetek van észre és bátorságra. Emberek vagytok,
meg kell mutatnotok, hogy van eszetek és szívetek. Ezzel az ésszel és bátor szívvel
hatoljatok be a világ forgatagába!”
„A világ pedig nagyon bonyolult és gonosz is. Vannak benne farkasok, és
Mesteretek úgy küld titeket, mint juhokat a farkasok közé. Jézus használt egy másik
képet is: „Legyetek (tehát) okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok!” (Mt
10, 16.) Vagyis: nem vonhatjátok ki magatokat azon kötelezettség alól, hogy a
legpontosabban elemezzétek a különböző – erkölcsi, kulturális, gazdasági, politikai –
helyzeteket, amelyek alapján el kell döntenetek, mi a teendő. Felnőttek vagytok. A
keresztények nincsenek felmentve az alól, hogy emberek legyenek. Az ember nem
ember, ha csak utasítások teljesítésére szorítkozik. „
(Francois Varillon: A hit öröme az élet öröme, 100-101. old.)

