2016. március 20. – Virágvasárnap –
Mk 15,1-39 – A szeretet győzhet

Kedves olvasó, remélem sikerült elvégezned a két héttel ezelőtti házi feladatot! Ma megint
egy fejezetnyi evangélium vár reánk, és ha megjelenünk a templomban, akkor ezt a passió
műfajában halljuk. Passió, azaz szenvedés[történet]. A látvány rémisztő! Aki Pilátus előtt
összekötözött kézzel áll, politikai váddal a nyakában, annak már nincs sok esélye. Nem is
érdemes védekeznie, hiszen a pogány hadúr úgysem értené, és még saját népét (az Isten
népét) is kompromittálhatná. Innen már nincs visszaút, de Jézusban nem is fogalmazódik
meg ez a szándék. Végig kell járnia az utat, hogy bebizonyítsa annak járhatóságát.
Bebizonyítsa, hogy a világ minden gonoszságával szemben győzhet a szeretet. Miben áll ez a
győzelem?
1. A kísértések, csábítások visszautasításában.
2. A hatalom, a nagyság elutasításában, a szolgai szerep elvállalásában.
3. Bátor szembenézés a fenyegetettséggel.
4. A világ fiai eszközeinek és módszereinek elvetése.
5. Az emberiség „szemet, szemért” gyakorlatának lecserélése az irgalmas és önfeláldozó
jóságra.
Mindez nagy reményeket ébreszthet bennünk, egyszerű (de istenképűség-reményű)
emberekben. Ha Jézusunknak sikerült végigjárni megalkuvások nélkül a szeretet útját, akkor
az ő példáját követve és mélységes bizalmat szavazva a teremtő Atyának, mi is esélyesek
vagyunk az Úton maradásra. Bátran fityiszt mutathatunk a kísértéseknek, a fenyegetéseknek, legyőzhetjük magunkban a rossz hajlamokat, részesei lehetünk az Isten Országa
építésének. Figyeljünk a mi Mesterünkre, és bizalommal tekintsünk Mennyei Atyánkra, aki
az élők Istene.
A hosszú evangéliumi rész számos kérdést vet fel, amelyeket házi feladatként célszerű
megválaszolni.
Például: Miért nem válaszolt Jézus Pilátus kérdéseire? Mi lett volna a történet folytatása, ha
Pilátus elengedi Jézust? Hittek volna neki az emberek, ha „leszáll” a keresztről? Valóban azt
éli át Jézus a kereszten, hogy elhagyta őt az Atya? ...
Kívánom a kedves olvasónak, hogy egyénileg vagy barátaival együtt tipródjon ezeken a
kérdéseken, és jó válaszokat fogalmazva, jobban tudjanak tájékozódni a „keskeny úton”.
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