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M
Moottttóó:: Hol van a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom?

A történet rejtélyes. A vizeskorsót hordozó ember kiléte, kapcsolata Jézussal, és szerepe a történetben sok spekulációra ad alkalmat. Logikusnak tűnik, hogy Jézus tisztelői és támogatói közé tartozott, miközben a tanítványok nem ismerték. Mindez arra int, hogy miként a tanítványoknak el kellett fogadnia, hogy nem exkluzív címzettjei a tanításnak, és Jézusnak jóval több a követője, mint amit tudtak, vagy sejtettek, mi is, a mai tanítványok, el kell, hogy fogadjuk, hogy azok, akik a szociológusok statisztikái szerint,
„gyakorolják” hitüket, nem az egyedüli hívők.
Svájci kutatók három országban, 20500 főt vontak be egy nagy volumenű vizsgálatba. A kutatásban résztvevő személyek az alábbi 3 csoport valamelyikébe tartoztak:
 Vallási közösség tagjai, és hitüket gyakorolják is.
 Vallási közösség tagjai, de hitüket nem gyakorolják.
 Nem tartoznak egy vallási felekezetbe sem
Nos, a különbség nem pusztán statisztikai kategória: az első csoport tagjai, azaz azok az emberek, akik rendszeresen gyakorolják hitüket:
– Elégedettebbek életükkel.
– Nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az élet értelmének.
– Többször és könnyebben képesek a kedvességre, szeretetre.
– Könnyebben bocsátanak meg környezetüknek.
– A hála és remény pedig mindennapjaik része.
A kutatás nem tér ki arra, hogy mik lehetnek azok a tényezők, amelyek hozzájárulnak a fenti képességek magasabb szintű birtoklásához. Miért bocsát meg könnyebben a vallását közösségben gyakorló ember a felé ártó
szándékkal közeledőnek? Eddig az idézet. Az apologéta, a hit „védelmezője” mindennemű bírálattal szemben, hajlamos ezzel megelégedni. Ismételten kimutatták, hogy aki nem csak névleg hívő, hanem gyakorló, az
„jobb ember”. Nos, akkor mi a vízhordó ember státusza? Ő ugye, nem vett rést az első eucharisztiában? Nem
volt a belső kör tagja. s mégis, ő tette lehetővé, hogy a tanítványok együtt ünnepeljenek Mesterükkel. Jó lenne megbecsülni a diszkrét háttérembereket, akik segítik a közösséget, bár látszólag „kívülállók”. Előttünk
rejtve maradnak, de az Úr előtt nem!
Kiss Ulrich SJ

JELES NAPOK
„Trianoni béke”
Az I. világháborút lezáró ún. Versailles-Washingtoni békerendszer részeként íratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét (területe 282 870 km2-ről 92 607 km2-re csökkent), a lakosság létszáma pedig, mintegy 10 millió fővel
kevesebb lett. Erre az eseményre emlékezünk a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN.

