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Észrevétlenül" de nélkülözhetetlenül

Eredményekre és teljesítményekre törő környezetünkben nieglephet bennün
ket a kísértés: jó volna feltűnőbb módon jelen lenni egy falu, egy város,
egy ország; egy világ térképén. A kísértésben az az igyekezet munkálkodik, hogy
kereszténységünk lényegét a feltűnésben - és ami ugyanerről a tőről sarjad -,
Istent az élményben, hatalomban.vesodaban keressük. Nem valami ujdonatúj
buktatóról, hanem nagyon is ősi megvesztegethetőségünkről van szó: az embert
erősebbenvonzza, jobban csábítja a rendkívüli, mint a megszokott.

A vonzásnak és· csábításnak Jézus is ki volt téve. 'Ráadásul nem kis
mértékben. Ezt a tényt a szinoptikusok azzal is kiemelik, hogy a kísértésről rög
tön a megkeresztelkedés után adnak számot. Jézus, amikor megkeresztelkedik,
életfogytig tartó küldetést vállal, s kibontakozik előtte az Atya akaratával kiköve
zett keresztút. A döntés tántoríthatatlanságát, az elszánás visszavonhatatlan
ságát teszi próbára - egy jelenetbe sűrítve - a mindennapok eszméket, elhatáro
zásokat kifakító monotóniája. Nem csoda, Jézusban felötlik a-gondolat: rövid az
élet, s e~szer már jó volna úgy igazából élni. De nem rakoncátlan hajlamok
késztetik más-más irányba, hanem - önmagában tekintve - értékes önmegvaló
sítási lehetőségek. Kenyérrel kielégíthetné az éhezőket, csodákkal meggyógyít
hatná a betegeket. Hatalommal zászlót bonthatna, kardot ragadhatna, gázolhatna
az ellenség vérében, és felszabadíthamá népét az idegen iga alól. És Jézus meg
fogódzkodva a Biblia igéiben, zsákutcáknak nyilvánítja a felködlött életutakat.
Helyettük csak keresztút van, s rajta járni nem a világ látványossága, hanem a
mindennapi jelenvalóság észrevétlensége.

Igaz: Jézus hatalmas tetteket vitt végbe, s elgondolkodtatóan súlyos mondato
kat fogalmazott meg. De a teljesebb igazság s a nagyobb hitelesség kedvéért a
kép mellé egy másikat is oda kell helyeznünk, melyről a hétköznapi Krisztus
tekint ránk: " ... én tudom, hogy te egyszerű / voltál, szürke, fáradt és hozzánk
hasonló. / ... Megtépett és színehagyott / ruhádon vastagon ült a nagy út pora, /
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon / bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két /
parázsló szemedből sisteregve hullottak / borzas szakálladra az Isten könnyei."
(Dsida Jenő: Krisztus). Megjelenésében, szavaiban, tetteiben, életében - halálá
ban nem volt meghökkentő, nem sokkolta hallgatóit, embertársait. Lemondott a
rendkívüliről, s vállalta a hétköznapit. Közben pedig mindennapjaink olykor
elviselhetetlennek látszó helyzeteit. belülről megjárta, kitapasztalta,és üdvös
ségünk alkalmaivá tette.

A Jézustól emlékeztetőül, vigasztalóul nekünk adott Lélek bennünk és köz
tunk való munkálkodását ugyanaz az élettörvény jellemzi.vmint Krisztusét. Ő is
elsősorban az észrevétlenségben akar észrevehetővéválni. Igaz: rendet teremt a
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káoszban, feltámasztja Jézust, megeleveníti a csontmezőt (vö., Ez 37) kezdve
Péteren és folytatva rajtunk, napjainkban aztán rendkívüli ajándékai vannak,
mint pl. gyógyítás, csodatevő hatalom, prófétálásr-szellemek elbírálása, nyelve
ken való szólás, nyelvek érteimezése (vö. 1 Kor 12, 4-11). Ugyanakkor azonban
nem feledhetjük: a világot szívós megbízhatósággal tartja a káosz felett; s éle
tünket, akárcsak szervezetünk belső ereje, csendes állandósággal élteti. Amit
előbb Jézusról elmondtunk, azt most a Lélekről meg kell ismételnünk. Azt, hogy
a Léleknek a vihar és tűz elemi erejéhez mérhető, rendkívüli tevékenysége nem
homályosíthatja el az ő észrevétlen, de szakadatlan bennünk és köztünk való
múködését. Erről ugyancsak Szent Pál ír: "Lélek gyümölcsei viszont: szeretet,
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Gal
5, 22). Az utóbbi, nem mutatós gyümölcsöket, talán éppen a hétköznapok szem
szögéből, kívánatosaknak ítéli. Nélkülözhetetlenebbek, mint a rendkívüli adomá
nyok. A tanítás lényegesebb, rnint az elragadtatás, mert az egyház épülésére
szolgál: "Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha. szeretet nincs ben
nem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom" (IKor 13. 1). Az sem véletlen,
hogy Szent Pál gyümölcshöz hasonlítja a keresztény életet. Gyümölcshöz, mely
nek kora tavasztól késő őszig, virágzástól érésig, egyik napról a másikra alig ész
revehető növekedési ritmusa van, mely parancsszóval se nem siettethető, se
nem lassítható. .

A Lélek gyümölcsei nem rendkívüliek, hanem egyszerűek, nem feltűnőek, ha
nem alig észrevehetők. Ezért bárhol, bármikor fellelhetők. Bárhol: konyhában
vagy szobában, iskolában vagy üzemben. Bármikor: éjjel vagy nappal, délelőtt

vagy délután. Bármely hivatásban, ha munkakörűnkbennem csupán pénzszerzé
si lehetőséget látunk, hanem istentisztelőés emberszerető alkalmat is keresünk.
Akkor az édesanya a kisgyermek gondviselésében, a háziasszony a hétvégi bevá
sárlásban, a buszsofőr a sebességváltásban, a munkás a munkadarabjában, a
tanár a dolgozatok javításában nemcsak a maga, hanem a mások üdvösségén is
fáradozik. Így érvényes, amit Rába György Rovás c. versében ír: "A mennyekbe
vivő I létrát I naponta hasznáiti szerszámokból ácsolják".

Csak amikor észrevétlenségrőlbeszélünk, akkor ne gondoljunk beteges elhú
zódásra, szorongó félelemre, vagy minden változástól idegenkedő kényelemre,
hanem valami másra. Arra, amiről a Kr. u. III. század elején a Levél Diagnétosz
hoz szerzője így vall: "A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még
faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek
olyan városok, melyekben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem,
melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk". . . Görög és barbár
városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül, étkezés és öltözködés
tekintetében, alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, s az élet egyéb területén
mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek.

Saját haz.ájukban láknak, de mégis jövevényekként; mindenben részt vesznek pol
gárokként, de-mindent elviselnek, mint idegenek; bárhol, idegenben is otthon van
nak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket
nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de
nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a. test szerint élnek. A földön
időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott tör
vényeknek. de életükkel fe7ülmúlják a törvényeket" (V, 1-10),
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Jézus és a Lélek az észrevétlenségben kíván észrevehetővé válni. Mi se.m ke
reshetjük keresztény életünk értelmét, lényegét másban. Észrevétlenségben vál
hatunk észrevehetőkké. Miképpen a Lélek nélkül meghalnánk, de vele életre
serkenünk -.:. vagy amint a zsoltárban olvassuk: "Ha megvonod éltető erődet, / el
pusztulnak és a porba térnek. / Ám ha kiéresztod lelkedet, / fölélednek, és megújí
tod a föld szinét" (Zsolt 104, 29-30) -, azonképpen nélkülünk szegényebb volna
a ~lág, de' velünk erőre kaphat. Észrevétlenek, ugyanakkor nélkülözhetetlenek
vagyunk, akár egy szelet kenyér, vagy egy pohár víz a megterített asztalon. Ha
vállaljuk ezt az élettörvényt, s ennek jegyében élünk, akkor egyszer elmondhat
ják rólunk is:

"Mi pedig itt éltünk, mellette, s nem döbbentünk rá, hogy ő az az igaz, aki nélkül
- ahogya mondás tartja - meg nem állhat a falu.

Meg a város.
Meg ez ami egész földünk."

KORUNK IMÁI

KARL RAHNER

Befejezö áldás

Urunk Jézus Krisztus, minden munkánk vége éppen úgy hozzád vezet, mint a
kezdete, hiszen te vagy a kezdet és a vég.

Ez a befejezés, Urunk, kicsiny kezdet csupán: feladat, nem pedig beteljesedés;
jószándék csupán, nem teljesítmény.

De te adtad meg a kezdetet. Rólad áll az Írásban: "Aki meghívott benneteket,
az hűséges, és végbe is viszi." (1 Tessz 5, 24.) Ezért arra kérünk: hadd maradjon
velünk könyörtelen kegyelmed, amikor most folytatni próbáljuk életünket és azt
a feladatot, amelyet ránk bíztál.

A régi dolgok várnak ránk, Urunk, ugyanaz, mint mindig: gyönge és bűnös

,énunk, a régi környezet, a régi mindennapok, a jövő sötétje - mindez ugyan
olyan ma, mint tegnapr-a régi ember régi tapasztalatai. Ezért nem bízunk ma
gunkban és elhatározásainkba.n, még a. lelkesedésünkben vagy a jószándékunk
ban sem. Egyedül a te kegyelmedben bízhatunk, türelmedben irántunk. Csak te
maradj velünk, Urunk. Maradj velünk nappal, s akkor is, ha ránk esteledik. Nem
kívánjuk tőled azt, hogy lelkesedésünkön át érezzük meg hűséges jelenlétedet,
hiszen így csupán élvezetünket kereshetnénk benne. Enélkül is hiszünk abban,
hogy velünk maradsz minden nap a befejezésig, addig a végig is, amikor ki kell
majd ürítenünk halálod keserű kelyhét. Ha te velünk vagy, az nekünk elég. Ma-
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