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Bolond gazdag – gondolatok évközi
18. vasárnapra
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Sebestyén Péter atya gondolatai évközi 18. vasárnapra.
Az evangélium ide kattintva olvasható.

1. A földön minden hiábavaló (Préd 1, 2. 2, 21–23)
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A gyülekezeti szónok könyve nem valami sztoikus semmittevést sugall, de arra
mindenképp figyelmeztet, hogy boldogságunk nem földi dolgokban keresendő.
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2. A régi és az új ember (Kol 3, 1–5. 9–11)

Ahogyan egyre jobban hasonlítunk Krisztusra, egyre inkább megszűnik az anyagi
világ vonzása, és az örök értékek kötik le figyelmünket. Ezt munkálja bennünk a
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feltámadt Krisztus kegyelme.
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3. Esztelen, még az éjjel számon kérik lelkedet, kié lesz, amit gyűjtöttél?… (Lk 12,
13–21)

A zsidók törvényei szerint az idősebbik testvér örökölte a házhelyet, a telket, és az
ingóságok kétharmadát. Gyakran történt meg, hogy adott esetben egy
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köztiszteletben álló törvénytudót kértek fel döntőbírónak. Ilyenről számol be
Szent Lukács a mai evangéliumban. Jézus azonban elutasítja a konkrét ügyben
kért „jogorvoslatot”, hisz neki nem ez a küldetése. Inkább a kapzsiság veszélyére
hívja fel a hallgatóság figyelmét. Egy rögtönzött történettel ejti gondolkodóba a
sértettet éppúgy, mint tanítványait. A történet szerint a busás haszonnal
kecsegtető nagy termés arra készteti az öntelt gazdagot, hogy még nagyobb
csűröket építsen. Esze ágában sincs Istenre vagy a szegényekre gondolni. De
Isten még aznap magához hívja és rákérdez: te esztelen, még ma éjjel számon
kérik lelkedet, kié lesz, amit gyűjtöttél?

Nemzetközi cégek, sikeres vállalkozások úgy gazdagodnak meg hamar, hogy
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tőkéjük és nyereségük egy részét fejlesztésbe „forgatják vissza”. Ki- és berakodó
raktárházakat, elosztó központokat építenek, leányvállalatokat hoznak létre, és
csökkentve az anyag és szállítási árakat, jövedelmük pár év alatt többszörösére
duzzad. Vajon Jézus nem akarja, hogy vagyonra tegyünk szert? Ellenzi a
kapitalizmust? Csukjunk be minden vállalkozást? Ne dolgozzunk gyermekeink és
unokáink boldogulásáért? Ördögtől való akkor tervezni, okosan számítani,
álmodozni, időt és pénzt beosztva építkezni?
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A birtoklás vágya mindenkiben ott fészkel. Mindannyian szeretnénk bebiztosítani
életünket. Pénzt gyűjtünk, házat építünk, banki betétjeinket fialtatjuk, nyugdíj-,
élet-, egészségbiztosítást kötünk, és lassacskán elhitetjük magunkkal, hogy
életünk urai mi vagyunk. Nem tudjuk, mi az elég, csak gyűjtünk és birtoklunk,
vagy éppenséggel irigyeljük azokat, akiknek jól megy az üzlet, akiknek van mit
aprítani a tejbe.
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Az Újszövetségben a mértéktelen kapzsiság, a vagyon utáni mohóság, a
haszonleső szemléletmód egyenlő a bálványimádással. Jézus pontosan erre utal,
amikor a kapzsiságot ostorozza. Mert a pénz, az anyagiak a legkárosabb
függőséget, kábulatot okozhatják. A mohóság elhiteti, hogy Isten távollétében
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könnyebb boldogulni, fütyörészve élvezheti életét, mert ellenőrzése alatt tarthat
mindent. Hatalma van mások fölött is. Közben pedig szívtelenné, önmagába zárt
individualistává és anyagiassá torzul. Az anyagias ember lelkileg nemcsak
kiüresedik, hanem esztelen harácsolásában telhetetlenné, felfuvalkodottá válik.

Ismerőseink körében is megeshetett volna az alábbi történet: egyik faluban volt
egy család, ahol két fiú élt. Szép gyermekkoruk volt, sok örömmel, játékkal,
munkával, szülői szeretettel. Mindketten megházasodtak, aztán a két

ol

ik

fiútestvérnek meghaltak falun élő szülei. Az egyik fiú városi mérnök lett, a másik
falun maradt és gazdálkodott. Pereskedések hosszú sora után végre elosztották az
örökséget. Már csak egy itatóvályú maradt. Úgy döntöttek, hogy kettéfűrészelik.
Hosszában. A városban lakók úgysem tudtak volna mit kezdeni vele, de legalább a
falusiak se tudják használni…
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A Kolosszei levél szerint életünk Istenben van elrejtve. Az anyagiak által kínált
hamis biztonság csak felszín, kipukkanó szappanbuborék. Földi javaink elavulnak,
elpazaroljuk, vagy éppen egy szerencsétlen pereskedés után elveszítjük azokat. A
fogyasztás mókuskerekében nem tudunk megállni, egészségünk a sok gürcöléstől,
gyűjtéstől odalesz, és elfelejtettünk emberként élni. Illúziónk szertefoszlik. Isten
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nélkül nem találtuk meg a boldogságot. Sem itt a földön, sem odaát.
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A megoldást Jézus adja: ha kiegyensúlyozott lelkű emberként szeretnénk élni,
fogjuk meg a munka végét, de tekintetünket mindig Istenre szegezve. Ne a
minimális erőfeszítéssel elért maximális kényelmet akarjuk mindenáron, ne a pénz
és az anyagiak bálványa kösse le figyelmünket, hanem az Isten- és emberszeretet
életre szóló „projektje”. Ekkor tudunk túllépni a kapzsiságon, s meglátjuk
körülöttünk azokat is, akik szeretetünkre szorulnak. Jézus iskolájában ezt a lelki
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intelligenciát kéne ellesni.
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