
 

 
 

„Éljetek felülről, ezt tanítja nekünk a mai vasárnap. 
Legyen a ti bölcsességetek az Isten titokzatos, elrejtett 

bölcsessége, 
még akkor is, ha a világ szemében ez balgaságnak látszik. 

És legyen a ti erőtök, a ti megrendíthetetlen szilárd 
biztonságtok az a Szeretet,  

aki maga a mennyei Atyátok, aki maga az Isten. 
A Szeretet pedig igazzá tesz titeket, megőriz, megoltalmaz,  

és megtermi a ti örök békétek gyümölcsét.” 



Évközi 25. vasárnap 
Bölcs 2,12. 17-20 

Jak 3,16-4,3 
Mk 9,30-37 

 
Felülről élni. Ezekkel a szavakkal foglalhatjuk össze a mai vasárnap tanítását. 
A Szentleckében Szent Jakab apostol a fentről származó bölcsességről beszél,  
arról a bölcsességről, amely szelíd és irgalmas. 
Nincs benne vetélkedés, háborúskodás, nincs benne harag, 
hanem telve van engedékenységgel, és a békesség gyümölcsét termi meg. Íme a 
fentről való élet. 
Ennek a fentről való életnek próbatétele áll előttünk az ószövetségi 
olvasmányban. 
Fentről él az igaz, mert Isten gyermeke, Istenből születik az élete,  
Istenből ered az Ő bölcsessége, a döntései, lépteinek fénye, az Isten világítja 
meg.  
És benne bízik, Ő a társa, Ő az oltalma. 
Tegyük próbára tehát - mondják a gonoszok. Valóban az Isten embere ő, 
valóban felülről él? 
És hogyan próbálják meg? Úgy, hogy a földi kelepcéket állítják elébe. 
Olyan helyzetbe hozzuk őt, amikor a földi ember földiesen dönt és viselkedik. 
Gúnyoljuk ki. Vajon majd a gúnyra gúnnyal válaszol? 
Bántalmazzuk őt, üssük és verjük. Talán majd ha megütöttük, ő is ütéssel fog 
felelni? 
Mert hiszen tudják ők is, a felülről való élet nem ilyen. 
A felülről való élet olyan, ahogyan Jézus tanította meg:  
Ha jobb arcodat megütik, tartsd oda a másikat is, és ha kővel dobnak meg, te 
kenyérrel viszonozd, 
az átokra pedig áldást mondjál. Szeresd azokat, akik az ellenségeid, ne gyűlöld 
őket. 
Íme a fentről való élet. Ezt teszik próbára a gonoszok. 
Mert az igaz fentről, az Isten gyermekeként Istenből élt életet él,  
az ember szelíd, szelíd a bántalom közepette, nem tart haragot, a sértést sem 
tartja számon. 
Az Istenből, a Szeretetből született élet szeretet, ezért irgalmas, megbocsát, tűri 
a bántást. 
Jézus az evangéliumban tanítani készül tanítványait. 
Titokzatos tanítást akar adni, ezért magányos helyre viszi őket, 
és a titokzatos tanítás a fentről való élet. 
Önmaga példáját, önmaga sorsát állítja elébük:  
az Emberfiát megölik, bántalmazni fogják, kigúnyolják és elvetik. 
És mit tesz ekkor az Emberfia?  



Vajon rátámad azokra, akik Őt támadják? Vajon átkot mond azokra, akik Őt 
gúnyolják? 
Nem, az Emberfia, Jézus fentről él, amit odafent látott, amit látott az Atyánál, 
azt az életet éli most. 
És ezért megbocsátott, megbocsátott azoknak, 
akik ellene támadtak, akik Őt leköpdösték, és arcul ütötték, akik káromolták és 
kigúnyolták, 
Ő imádkozott értük. Fentről való élet. 
És Jézus ezt az életet, e fentről való életet tanítja most tanítványainak, 
tanítja nekünk, tanítja úgy, hogy azt mondja: 
Aki első akar lenni közületek, legyen az utolsó, és legyen mindenki szolgája. 
Ne azért legyen utolsó, hogy első lehessen aztán, hanem azért, mert itt van az 
első hely. 
És Jézus erre is példát mutatott rögtön, amikor odahívott magához egy kis 
gyermeket,  
egy kicsinyt, akit semmibe vesznek, és úgy ölelte magához, hogy megértsék: 
e kicsi gyermekben az Ő képe van, Ő ilyen, mert ilyen az Isten. 
Az Isten olyan, olyan szelíd és olyan engedékeny, olyan védtelen, amilyen a 
kicsiny gyermek. 
Igen, ilyen az Örök Fiú az Örök Atya ölében. Vajon van versengés? Vajon van 
viszály? 
Nemde úgy öleli át az Atya az Ő Egyszülött Örök Fiát,  
hogy ebben az ölelésben csak az egység van, a megzavaratlan, a tökéletes béke. 
És ott lebeg, bennük lebeg, ebben az ölelésben a Szeretet Lelke. 
És Jézus ilyennek mutatja önmagát meg, hogy példát adjon,  
hiszen Ő fentről való, Ő a mennyei bölcsesség, Ő az Atya rejtett titka. 
Magához ölelte a gyermeket és azt mondta: 
Ha ilyenek nem lesztek, nem mentek be a mennyek országába. 
Legyetek olyanok, amilyen a ti mennyei Atyátok. Legyetek irgalmasok, és 
legyetek szelídek,  
és teremjétek a béke gyümölcsét mindenkor és minden körülmények között. 
S hogy ilyenek legyetek, azért ti is nézzétek az Atyát, és tegyétek azt, amit 
benne láttok: 
tegyétek a jóságot, tegyétek az irgalmasságot, bocsássatok meg,  
és adjátok oda, amitek van a másiknak. 
Legyetek szeretet, legyetek béke, türelem és engedékenység, és mindig. 
Ha megütik jobb arcodat, tartsd oda a másikat is. Ha elveszik köntösödet, add 
oda a tunikát,  
és mondj áldást és csak áldást, és sugározzátok a békességet, mert ilyen a ti 
Atyátok. 
Éljetek felülről, ezt tanítja nekünk a mai vasárnap. 
Legyen a ti bölcsességetek az Isten titokzatos, elrejtett bölcsessége, 
még akkor is, ha a világ szemében ez balgaságnak látszik. 



És legyen a ti erőtök, a ti megrendíthetetlen szilárd biztonságtok az a Szeretet,  
aki maga a mennyei Atyátok, aki maga az Isten. 
A Szeretet pedig igazzá tesz titeket, megőriz, megoltalmaz,  
és megtermi a ti örök békétek gyümölcsét. 
Ámen. 
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