Magyar

Segítségem Te vagy, el ne taszíts,
ne hagyj magamra, megmentő Istenem.
(Zsolt 26,9)

Ezt mondja az Úr, az Isten: "Veszek egy hajtást a nagy cédrusfa tetejéről,
a legmagasabb ágáról, és elültetem egy igen magas hegyen.
Izrael magas hegyén ültetem el. Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem, és
pompás cédrussá fejlődik. Alatta lakik majd mindenféle madár, és ágai
árnyékában pihen meg mindenfajta szárnyas.
S akkor megtudja majd a mező minden fája, hogy én, az Úr aláztam meg
a magas fát, és emeltem föl az alacsony fát; én szárítottam ki a zöldellő
fát, és én borítottam virágba a száraz fát. Én, az Úr mondtam ezt, és
végbe is viszem."

Testvéreim! Bizalom tölt el minket, s nem feledkezünk meg arról, hogy
míg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a
szemlélet még nem osztályrészünk. Ám bizalom tölt el bennünket, így
jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz.
Ezért is igyekszünk az ő kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár
távol járunk tőle. Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus
ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt,
aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett.

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: "Isten országa olyan,
mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszilk, akár ébren
van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem
tudja, hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt,
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majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember
mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás."
Majd folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen
példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor
elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban
elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat
hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak."
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták
megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban
egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Minden szó. amelyet Jézus kimond hasonlataiban az elkövetkezendőre, Isten
országára irányul és a bizalom kifejezője; egészen erőteljessé válik ez a felismerés a
mustármag és Isten országának összehasonlításában: a mag a legkisebb a földön
található vetőmagok között, a növény azonban egy-három méter magas cserje,
melyben még madarak is fészkelhetnek.
A mai evangélium nem arra irányul, hogyan keletkezik valami, hanem a látható
ellentétre, amely a szerény kezdet és a nagyszerű eredmény között fennáll. Amit
látunk, az kevés. Amit remélünk, minden. Ahogyan történik, az mellékes. Ezért nem
kell arra törekednünk, hogy erőszakkal vagy forradalommal vezessünk be
változásokat. Isten országa eljön, anélkül, hogy tudnánk, hogyan, és nagy
bizalommal szabad várnunk rá.
Amíg Istennek van ideje, addig az Ö országának is van ideje növekedni. Ezalatt az
idő alatt türelmesnek kell lennünk és el kell viselnünk az Egyház hiányosságait.
Mert ne feledjük, Isten országa apró magból keletkezik és a győzedelmes,
hatalomra törekvő Egyház amely hála Istennek már a múlté, nem ebből a magból
kinőtt növény. Megtérés és Isten szeretetéről tanúságtétel – ezek az eszközök álltak
az első keresztények rendelkezésére, nem pedig egy hatalmas szervezet
támogatása.
Nem tudjuk a növény növekedését figyelni, de táplálhatjuk és várhatjuk az
eredményt. Ezért bízhatunk abban, hogy Isten minden látszólagos passzivitása
ellenére sem hanyagolja el művét és nem felejtkezik meg róla. Hagynunk kell a
veteményt növekedni, ahogyan ő elképzeli, és nem ahogyan mi gondoljuk.
Nyugodtan rábízhatjuk Istenre a döntést, hogy mikor takarítsa be a termést.
Addig az a dolgunk, hogy láthatóvá tegyük Isten országát kicsi dolgokban. Akkor
minden meg fog térni. Ami rejtett volt, arra fény derül, a kicsiket felemelik, az
utolsókból első lesz és a holtak élni fognak. Ha mi megpróbáljuk már most
megfordítani (metanoia/megtérés = megfordulás) a földön élő hamis viszonyokat,
akkor látható jeleit adhatjuk reményünknek Isten országára. Akkor az Ország már
kezdetlegesen már most jelen van, mert vannak olyan emberek, akik ezt élik.
Ugyanakkor jövőbeni is, de olyan sok örömet rejt magában, hogy mégis
megsejthető számunkra.
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