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Előttem a képernyő, rajta a mai evangélium szövege, olvasom Évi tegnapi írását, és … beszúrom az 

evangélium mondatai közé a kérdéseimet és válaszaimat. Íme: 

 

Mi a jézusi tanítás? - Van Isten. - Az isten a Szeretet. - A Szeretet Mindent-Adást jelent. - A Mindent azt 

jelenti, hogy Adom azt, ami Nekem van, és Adom azt, amit Mindenki Adhat. Mije van Mindenkinek? 

Mindenkinek rendelkezésére áll az Idő, a napi saját, egyedi 24 órája. Ezt tudom Adni. Az Időmet. Az 

Időmben benne van az Érzelmem, az Értelmem, és a Matéria, az Anyag. Az anyagot megtestesíti a 

Vagyonom, a Pénzem. Tehát ezeket tudom Adni. 

 

Honnan lehet tudni, hogy Jézus, vagy valaki más (esetleg Te vagy én) ördögtől megszállott? A tanítás 

megértésének, - aztán komolyan vevésének, - azaz az életem, e tanítás általi átalakítása egyik 

következménye, hogy ördögtől megszállottnak tartanak engem. (Ritkán volt ilyen élményem. Miért? Mert 

erős a konformizmus, a korhoz (a kórhoz) az elvárásokhoz, a manipulációkhoz való idomulás, 

alkalmazkodás készsége bennem.) 

 

„Mivé teszed magadat?” – dörgik a zsidók, öklüket Jézus orra alá tolva. Talán így lehetne most mondani, 

hogy „Jézus nagy az Egód, hol az alázat belőled? Tudd a helyed!! Kilógsz a sorból. Gyere le a kitalált fehér 

fényességből, közénk, a színességbe, a másságba, a szivárványos sziporkázásba, a piros jókedvbe, az 

őrületbe, vagy a szép, szürke valóságba…! Idomulj, alkalmazkodj, … itt a talpunk, nyalogasd és máris a mi 

kutyánk kölyke vagy.  

Jézus még fiatal volt ehhez a magatartáshoz!! Még ötven esztendős sem vagy - tehát, … jöhet a kövezés, … 

 

És most gondoljatok el egy prizmát, amely, … mit tesz? … és az alábbi vers, hová vezet minket?  

Köszönöm Szabó T. Annának Prizma című versét, amely utolsó két sora, talán Belőled is vágyként, 

felszakad. 

 

Miért kell megtörni a fényt 

piros jókedvvel, őrülettel, 

lila tudással, haragos 

szenvedéllyel és szeretettel? 

 

Minek villogni képtelen, 

szivárványosan sziporkázva, 

egységtelen, kétségtelen, 

minek lázat halmozni lázra? 

 

Szerteszét szórja mindenem, 

szétszínszálazva visszadobja. 

Áradó fehér kegyelem: 

mikor jutok a fókuszodba? 

 

Szeretettel 

Bisztrai György, Budapest 

 


