KOVÁCS LÁSZLÓ

VITATKOZNAK A PAPOK
PAPOK I. KÖZÖSSÉG
Öreg papok és fiatal papok 1990-től alkotják ezt a közösséget.
Helyszín: Barcza Barna lakása.
A résztvevők: H. Bandi bácsi, akit a péceli Bokor-ünnep miatt nyugdíjaztak; Bi. Laci bácsi, aki
Barnával együtt megjárta Rákosi börtöneit; H. Gyuszi bácsi, aki a "katolikusok szenvedéseit" nemcsak
írta, de szenvedte is; D. Feri, akin keresztül, az utóbbi időben, Jézus Hangja szól; R. Fercsi, aki mindig
megvédi a püspököket; Ko. Laci, akit egyszer Márianosztrán évfolyamtársa nyakába függesztettek; R.
Gyuri, aki nyerő futballista; V. Laci, aki a hivatások gondozója; L. Misi, akit az állami eskü
megtagadása után most a püspökség pénzügyeinek megszellőztetése miatt másodszor is
felfüggesztettek.
A téma: A vallás.
Ko.Laci (egyben megbízott riporter, egyik alkalommal ismerteti K.Herbst: A valódi Jézus c. könyvét,
melyben a szerző az igazi földi Jézust úgy véli megtalálni, ha elveti az írástudók "eszméit" és a
prédikátorok "felnagyításait"): Ki mit szól hozzá?
Gyuszi b.: Sok újat mond Herbst. De hát varázslás a csoda? Nem támadt föl Jézus? Csak Péter
látomása volt a vízen járás? János evangéliuma mese? Nagyon érdekes.
Bandi b.: Nem értek egyet Herbsttel. Teljesen önkényes szent írásmagyarázat.
Laci b.: Nekem Jézus Isten. És Jézus igenis feltámadt!
Gyuri: Van-e objektív istenmegismerés? Keresés kell. Vajon Jézus milyen objektív Istent ismert meg?
A gond: azt az utat járni, amit Jézus. Lényegében egyetértek a könyvvel.
Misi: Olyan ez az írás, mintha a szerencsétlen nem is értene a Szentíráshoz. A kritérium, hogy
"gyalogosan" járva keresi az Istent, az jó. De Jézusból semmi sem igaz?! Isten a természet rendjén
belül hat, de vannak extra dolgok. A kánai menyegző olyan magyarázata, hogy úgy igyuk a vizet, mint
a bort, badarság. A ruhaszegély érintése nem volt babona. Jézus halott-támasztásai sem igazak? Tény,
hogy Jézus tanításának fennmaradásához nincs szükség a feltámadására.
Fercsi: Nekem nem elég ez a Jézus ahhoz, hogy utánamenjek. Ha nem támadt fel, "hiábavaló a hitem".
Jézus azonos Istennel, ő a megjelent Isten. Erőforrás, élet. Megtapasztalom: vele boldogan lehet élni.
"Mű-Jézus" a Herbstté, kiröhögöm.
V. Laci: Önkényes szentírás értelmezés. Ha Jézus ember, akkor felcserélhető. Szerintem Jézus
föltámadt.
Barna: Kérdés, hogy Jézusnak volt-e egyedül pre-egzisztenciája? A valódi Isten nem teremthet rossz
világot. Az Isten becsületét csak az menti meg, aki meg tudja magyarázni a rossz, a szenvedés
eredetét.
Ko.Laci: A különféle kultúráknak megvan a maguk Istene, istenembere, szentírása. Amiben
megegyezik Konfuce, Buddha, Zarathustra, Jézus, az az "aranyszabály". Ezt kellene hangsúlyozni és
nem a különféle dogmatikákat, mert az utóbbi háborúkhoz vezet, jobb világ pedig csak az előbbiből
lehet.
Íme, a vélemények széles skálája! Ami nem akadályozza meg a csoport tagjait abban, hogy békésen
együtt imádkozzanak és problémáik megvitatása után jóízűen elfogyasszák Barna dúsan terített
asztalának Isten adta és Márta főzte nagy jótéteményeit...
A vita jegyzőkönyvét megírta Kovács László

