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Az őrség pénze (Jézus megjelenik az asszonyoknak és az őrség kioktatása) 

Húsvétvasárnap hajnalban történt, ami történt, föltámadt, fölkelt - számomra a jézusi mű nagysága és 
érvényessége ugyanúgy tiszteletreméltó és meghatározó jelentőségű. 

Viszont van a történet leírásában még egy rendkívül zavaró és számomra igencsak felkavaró tényező: 
adnak az őröknek egy csomó pénzt, hogy – Máté szerint – a hazugságot híreszteljék (vagyis, hogy 
Jézus testét a tanítványai lopták el). És „azok elfogadták a pénzt”. 

Vágjunk a közepébe: mi is alaposan le vagyunk fizetve, hogy ne az igazat mondjuk, ne az igazat 
híreszteljük. 

Mit mondana Jézus, ha ma ide keveredne közénk és körülnézne? Szerintem ott állva a város közepén, 
és látván maga körül a mérgezett egérként szaladgáló embereket, erőteljesen kinyilvánítaná, hogy 
tegyétek már azt, amit akartok hogy veletek is tegyenek – és fogná magát, elköltözne egy faluba, és 
önellátó módon élne, miközben ehhez társakat is gyűjtene. És beszélne a síkra épült falu jelszerepéről 
(a hegyre épült város helyett), és hogy ha ezt követjük, akkor sziklára építjük a házunkat. 

Keresztények vagyunk, Jézus lényegi tanítását szeretnénk követni (aranyszabály, hármas eszmény, 
osztozás mindenben). Mégis vannak az életünknek területei – méghozzá a legalapvetőbbek –, amiket 
át sem gondolunk jézusi szemmel, nem hogy tanulnánk róla, és a megtanult jót pedig tettekre válta-
nánk. És ezeket a területeket nem lehet negligálni, mintha nem is lennének, hiszen az egész életünket 
ezek fedik le, átugrani őket nem lehet: mezőgazdálkodás, vízgazdálkodás, energiagazdálkodás, hulla-
dékgazdálkodás, közlekedés. 

És hiszen Jézusnak mindezeken a területeken is lenne mondanivalója, ha megjelenne körünkben! 
Méghozzá súlyos és egyértelmű mondanivalója, amit nem raknánk zsebre. Nem is kellene, mert 
ebben a vonatkozásban is örömhírt mondana: van megoldás, és hát: "legyetek tökéletesek, amint 
mennyei Atyátok tökéletes" (vagyis elvárhatónak tartja számunkra a tetteket)! Meg lehet csinálni. 
Tanuljatok, számoljatok, vagy/és! csak vegyétek elő a józan paraszti eszeteket, legyetek olyanok, mint 
a gyerekek, TOVÁBBÁ cselekedjetek. Amit a legkisebb földlakó embernek tesztek - akár térben a 
jelen föld túloldalán, akár időben a még meg sem születetteknek -, azt nekem teszitek: osztozzatok 
velük a létfeltételekben, a tiszta vízben, a tiszta levegőben, a tiszta talajban. (És ezzel persze nem-
csak fajtársaitokkal tesztek jót, hanem minden más élőlénnyel is, akikkel egy földhajóban utaztok, és 
akik nélkül ti sem léteztek.) 

Visszakanyarodva a húsvét hajnali őrök inkriminált tettéhez: analóg módon nálunk is pénz van a 
hazugságunk mögött. Csak azzal a súlyosbító és ellentmondásos (skizofrén) körülménnyel terhelve, 
hogy mi magunk fizetjük meg magunkat, hogy hazugságra kényszerítsenek bennünket, és azt még 
híreszteljük is fűnek és fának, más fajoknak és fajtársaknak. Ez a hazugság pedig kétszáz éve a 
fosszilis (ősmaradványi) és a legújabb korban a maghasadásos energia. Pedig a mennyei Atya felkelti 
napját mindenkire, és a mezők liliomai szép mértéktartóan fel vannak öltöztetve a tiszta energia segít-
ségével. Igyekezzünk hát kibújni a régi és halálos energiarendszer (és pénzrendszer) szorításából, 
minden erőnkkel a tisztát építsük. Minden téren minden kicsi is számít, de az örömhír az, hogy nagy 
lépésekkel is tudunk menni, csak foglalkozni kell a témával, mint ahogy nagy valószínűséggel Jézus is 
ezt tenné. 
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