Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Utólag okosnak lenni

N

éhány évvel ezelőtt még százmilliós, manapság már akár százmilliárdos nagyságrendű pénzügyi csalások
kerülnek napvilágra. Pénzügyi befektetésnek álcázott piramisjátékok, brókercsalások és hasonló szélhámosságok
rendszeresen szerepelnek a hírekben. A
pénzügyekkel és a hitelezéssel évezredek
óta gond van, az anyagi haszonszerzés
érdekében végzett átverés és a mögötte
húzódó emberi kapzsiság nem újkeletű
dolog. A mai vasárnap evangéliuma is
azt sejteti, hogy a bibliai időkben is előfordultak ilyenek. Jézus egy példabeszédet mond, amely lehet kitalált történet
is, de az sem kizárt, hogy a valóságban
megtörtént esetről van szó.
A történet nagyon egyszerű. Adott
egy intéző, egy vagyonkezelő, akit az a
vád ér, hogy rosszul gazdálkodik a rábízott javakkal. Megbízója, a gazdag
ember nem vizsgálja ki az ügyet, hanem
elhiszi a vádat és elbocsátja munkájából
az intézőt. Ő ekkor úgy próbál barátokat szerezni magának, hogy urának

adósleveleit meghamisítja, az úrnak így
anyagi kárt okoz, az adósokkal viszont
jót tesz. A példabeszéd zárásaként Jézus
dicséretet fogalmaz meg, amelyet a megkárosított úr szájába ad: „Az úr dicsérte
a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el.”
Az elismerés természetesen nem a csalásnak szól, hanem a leleményességnek.
A számára hátrányos helyzetben az intéző ugyanis nem hátrafelé tekint,
hanem előre. Nem azon kezd el gondolkodni, hogy mit ronthatott el a múltban,
hanem a jövőt nézi, hogyan tudja bizto-

sítani megélhetését a jövőben. Az előrelátás és a gyors cselekvés az, ami kivívja
az úr elismerését.
A mindennapi életben gyakran mondjuk: „Könnyű utólag okosnak lenni!”
Könnyű utólag okosnak lenni, de nehéz
előrelátóan gondolkodni. Jézus példabeszéde ezt a tanulságot hordozza, de nem
a pénzügyekben, hanem a vallási életben. A keresztény embernek bölcsnek
kell lennie abban a tekintetben, hogy
életét előre meg kell tervezni s gondolnia kell örök életére is.

Előre okosnak lenni

Becsület és tisztesség

F

U

iatal korunkban sokat gondolkodunk leendő életünkön, munkánkon s azon, kivel szeretnénk leélni az életünket. Lehet később is gondolkozni mindezen, de ötven
év felett már nem biztos, hogy szerencsés a pályamódosítás
valaki számára.
Jó, ha a fiatalok minél többet gondolkodnak ezen, saját
adottságaik és képességeik fényében mérlegelik lehetőségeiket és olyan döntést hoznak, amely utólag is helyesnek
bizonyul, tehát nem kell pár év múlva csalódottan mondaniuk: „Könnyű utólag okosnak lenni!” Keresztény emberként legyünk bölcsek, gondolkozzunk előre okosan! Az
üdvösség elnyerését tartsuk a legfontosabbnak életünkben!
Nem könnyű előre okosnak lenni, de nem lehetetlen!
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Ám 8,4-7
1Tim 2,1-8
Lk 16,1-13

ram, Jézus Krisztus! Segíts minket, hogy céljaink elérésében mindig az igazságosság, a becsületesség és
a tisztesség legyen a vezérelvünk!
Segíts, hogy becsületesen dolgozva és az embereket szolgálva haladjak előre az örök élet felé. Add, hogy mindig
felismerjem, mit kell tennem, s adj erőt mindannak megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Céljaim és végső
célom elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a Szentlélek!
Add nekem a bölcsesség Lelkét, hogy előrelátóan és felelősen döntsek életem helyzeteiben, mindig szem előtt
tartva az üdvösséget. Segíts, hogy példámmal másokat is
elindítsak az üdvösség útján!
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