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A HIVŐK HELYES MAGATARTÁSA
Az elmúlt idők vallásossága individuális, moralizáló és polgári vo

nású lett. Nagyon kiemelve és hangsúlyozva a hierarchikus részt - mint
egy visszahatásként a reformációra - és ráfeledkezve a Krisztus-köz
pontíságra és Isten népének a létére és szerepére. Az egyház lassan-las
san megfeledkezett az egyetemességéről és mindinkább a Nyugat egy
háza lett. Polgári körökben, kifelé, illett "vallásosnak" mutatkozni, bi
zonyos külsőségeket megtartani. A Biblia azonban valójában a könyves
polera került. Keresztény közösségről alig volt szó lelki értelemben. In
kább politikai-hatalmi-jogi, külsőséges szervezkedés folyt; ezervezetek
voltak, amelyeknek az élete nem annyira a befelé-elmélyülésben nyilat
kozott meg, nem tanúságtételben a legszebb és legkorszerűbb krisztusi
igazságok mellett, amire pedig vágyódott a kor, hanem üresen csengő

jelszavakban.
új eszmeáramlatok, elsősorban a marxizmus nyomott bennünket ab

ba az irányba, hogy az emberrel, mínt a föld lakójával, mint a minden
napi élet szenvedő és aktív alanyával is foglalkozzunk, komolyan. mélyre
zoenve - saját tanaink fényénél. Visszanéztünk az első keresztény szá
zadokra, az egyházatyákra, visszanyúltunk és ismét komolyabban ke
zünkbe vettük a Szentírást, és érdekes, hogy ez a messzire, a kezdetekre
való tekintés nyitotta meg a szemünket modern korunk, a ma és a ma
emberének problémái felé. Nem az elvontságok, hanem a konkrét em
ber konkrét problémái léptek gondolkodásunkban és a cselekvés mód
jainak keresésében előtérbe. Az ember sorsa és az ember boldogulása,
üdvössége az evangéliumok igazsága szerint, Az evilági élet értékeinek fel
ismerése és elismerése, egybelátásuk és összekapcsolásuk örök értékeink
kel. Feléjük való fordulásunk, szerepük feltárása és értékelése üdvössé
günk rendjében. Az a tudatos felismerés, hogy nemcsak a szenvedés az
em beri valóság, hanem az öröm, az élet szépségeí is, és küldetésünk, hogy
ezeket is megsokszorozzuk az Isten teremtő tevékenységet folytató alá
zatos munkálkodásunkkal, Nem hátat fordítani az életnek és a világnak,
hanem szembefordulni velük, hiszen rajtuk keresztül süt ránk az élet
napja, az úr Jézus Krisztus, Az ő kegyelme és a Gondviselés csodálatos
útjai rajtuk vezetnek keresztül.

Persze, nem naivan optimista és utópista ez a látásmód. Nagyonis
közelről kell meglátnunk az élet sötétségeit, megpróbáltatásait, az ember
nyomorúságát, hiszen éppen ez mozgatja meg a lelkiismeretünket és
szítja fel, növeszti meg a felelősségérzetünket, hogy komolyan vegyük
isteni küldetésünket az emberhez, a világhoz. Hogy segítsünk hitünk pa
rancsa szerint mi is abban, hogy jobb legyen és míndig jobb legyen az
ember földi sorsa is, mindig békességesebb, tehát szebb legyen az élet
és a világ - ezen a földtekén is.

A mai ember nem szereti a konvenciókat. Szerét egészen közel men
ni a dolgokhoz. a vallási dolgokhoz is, és szeréti azokat egész közelről és
alaposan megnézni "magának". Hogy csak mázok-e, kűlsőségek-e, farí
Z:8US szokások-e, amik mögött nincs lélek, nincs komolybavevés. nincs
megvalósulás és következetesség, avagy megtalálja-e mögöttük mindezt,
mint lényeget és életfedezetet, mert csak akkor és annak hisz, ahol ez
rnegvan, és csak azt fogadja el, amiben ez megvan.

A régi környezet kifelé, az ember körül, legalábbis látszatra, ke
resztény volt. Most már nem az; és míndig kevésbé és kevésbé lesz az.
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Az egyén döntése kell a hithez, kell ahhoz, hogy magát hívőnek, keresz
ténynek vallja. De ez a döntés súlyos és erős. Megbízható és komoly. ön
magában van a súlypontja. Ezért a körűlmények, akármilyenek legyenek
is, nem tudják önmagából kifordítani. Ö hat a környezetére, hite és ke
gyelme és karizmái szerint, okossága, tapasztaltsága és embersége sze
rint. A maga kisebb-nagyobb hatósugarában formálja, színezi ezt a kör
nyezetet, annak képére és hasonlóságára, amit ő képvisel, amiről tanú
bizonyságot tett és tesz folyamatosan.

Ez az életérzés és magatartás önmagáról tudja a legjobban, hogy
gyarló és gyenge ernber. Ezt a tapasztalatát kivetíti és alkalmazza ember
társa felé is. Nem "ül fel a nagy lóra" vele szemben, do nem is gondol
kozik túl "a bűn misztikájáról" és nem is értékel túl. Ítéletében emberi,
emberséges akar maradni, sohasem tévesztve szeme és lelkiismerete elől

"az irgalom indulatát", és mindenekelőtt és mindenekfölött a szerétet
indulatát. Ki ne szorulna rá szeretetre? Tudja, hogy elsősorban ő maga is.

Ennek az egyéni döntésű hitnek legnagyobb támasztéka az Istenbe
vetett bizalom és remény. Az élet nem ad míndig alánk biztos és szilárd
alapot. Sokszor meginog ez, megrepedezik és akárhányszor őssze is dűl.

Ilyenkor kell éreznünk, amikor létünk bizonytalansága kézzelfoghatóan
érzékelhetővé válik, annak a lelkületnek az értékét és reménységét, ame
lyik már átélte és nagyon magáévá élte azt az igazságot, hogy "aki Is
tenben bízik, az nem csalatkozik", Nagy hit és a hitnek nagy bizodalma
és reménysége kell azonban ehhez. Az Isten mindig megteszi a magáét
az bizonyos. Nekünk is meg kell azonban tennünk a magunkét. Ami csak
telik tőlünk. Akkor nem dől össze bennünk az egyensúly,

A helyes hivő magatartás ugyanúgy, mint a helyes emberi magatar
tás, a nyíltság. Ugyanazt mutatni kifelé is, arni befelé megvan. Szeré
nyen, de határozottan és bátran. Egyszerűen, de következetesen. és mín
denki előtt és mínden időben. Senki sem csalhatatlan; és olyan, amilyen.
És akkor nem kell félnünk attól, hogy mit rnondtunk, vagy mit tettünk
tegnap ezek vagy azok előtt. Egyformán szólunk és egyformán cselek
szünk. És ezt megbecsülik a másfelfogású emberek is, még akkor is. ha
valami nem is tetszik nekik, mert tudják, hogy hányadán állnak velünk.

Az őszinteség és nyíltság azok az erények, amelyeket keres és ked
vel és elfogad a ma ernbere. Szerétnők azonban azt is kiemelni, hogy
ugyanilyennek kell lennie magatartásunknak önmagunkkal és azonos
meggyőződésű, azonos hitű testvéreinkkel szemben is. Mert sokszor mínt
ha figyelmesebbek lennénk a másfelfogásúakkal, a máshitűekkel szemben.

Az egyenlőség a jó mérték és a jó rend itt, meg az egyetemesség, a
széleslátókörűség. Minden ember egy külön világ. "Északfok, titok, ide
genség", ahogy Ady énekelte. Az egyik ilyen beállítottságú, a másik
amolyan. Az egyik erre hangolt, a másik amarra. Az egyiknek ez az ado
mánya, karizmája van, a másiknak amaz. Ne legyünk kizárólagosak. Ne
gondoljuk, hogy csak az a helyes és a jó, ami mibennünk van, amit mi
képviselünk. Lehet az helyes és jó, de amellett még sok más színe, sava,
igazsága lehet az életnek, és magának: az igazságnak i s lehetnek egyéb
oldalai is. Legyünk megértőek ezek tekintetében is. Abban az értelem
ben is, hogy például hitünk hagyományainak nagy gazdagságából ne akar
junk mindent kiszórni, ami nekünk nem tetszik. Próbáljuk megérteni,
elnézni bölcsen, elfogadni okosan a másiknak másra hangolt igényét és
lelki tartalmát is. Így lehetünk mindnyájan egységben, sok színben és
gazdagságban, mindig jobban és jobban kiteljesedő emberségben, Krisz
tusban egymással testvérek, az Isten gyermekei.
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