
elég nekem" . - Az az út, amely Istenhez veze t, Krisztus emberségén
keresztü l vezet ; és Jézus szeretet e elválaszthatatlan az embere k szere
tetétől és szolgálatá tól , a szegények és szenvedők tevékeny szeretetétől.

Ha iga z az, amit Keresztes Szent János rnond , ho gy "életünk estéjén
Isten a szeretet mértéke szerint itél meg bennünket" , még biztosabb
az, hogy az ítéleten e szavak vezeti k Biránkat : "Amit egynek a leg
k isebbek k özül cs elekedtetek, nekem cselekedtét ek" . A kicsinyek, az
éhezők, a ruhátlanok, a sír ók és a szenvedők : Jézus alt eregói. A leg
kisebb embertestvér: Jé zus .szentsége''. - A mai lelkiség - minthogy
az emberiség egyre inkább érzékeny lesz a szoc iá lis problémák iránt
- szereti kiemelni a keresz ténységnek ezt a von ásá t , m ondjuk a "ho
rizontális" misztikát . Valóban: ha hűek akarunk maradni az evangé
liumhoz, az apostolok tanítás ához. akkor nem feledhet jük, hogy a má
sodik parancsolat hasonló a főparancshoz. Nem ar ró l van sz ö, hogy
a "ver ti kális" misztikát elfelejtsük, hogy a kereszté nységet valamüéle
emberba rá ti ideológiává fokozzuk le. Csupán az is teni "filan trópia"
példáján okulva a t eljes kereszténységre törekszünk . Szent János ír j a
első levelében: "Ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva : Szeressük
egym ás t . A szeretetet arról ismertük fel, hogy életét adta értünk. Ne
künk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Hogyan marad
meg az Isten szeretete abban, aki - bár bőven van neki a világ javai
ból - mégis, amikor látja testvérét, hogy szükséget szenved , elzárja
előle a szívét? Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, ha
nem tettel és igazsággal!" (IJn 3,11-15)

Nem eshegyi Péter

"Ő A MI BÉKÉNK!"

Ö (Krisztus ) a mi békén k !
Ö forrasztotta eggyé az ember iség ké t ágá t (a zsidó népet és a tö bbi

nemzeteket) ,
saját test e révén ledöntvén a köztük l evő vá laszfalat . az ellenséges-

kerlé s falát.
A m 'zesi tö rvényt. annak pa ra ncsait és rendel kezéseit eltörölte.
hogy igy az emberiség két ágából egy !Íj embert teremtsen.
Békét ő igy szerze tt.
K ereszthalála által meos z üntet te az ellenségeskedést.
és ke resztjével egy testé ben összefűzte az I stennel az em ber i ség

mindkét ágát.
E ljött aztán békét hirdetni nektek, az Istcn tő l távolá llóknak

(a po gányoknak),
és békét a közelállóknak (a zsidóknak ),
hogy igy őáltala mindket tőnk egy Lé lekben az Atya elé já rulhasson.

E f 2,14-18
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Béke! "Valami furcsa összehangolódás, Valami ritka rend, Széthúzó
erők erős egyensúlya, Mély belső bizonyosság idebent: Bizonyosság
arról, hogy élni jó . . . . Meghalni sz ép" (Rernényik Sándor: Béke).
Hogy várja, hogy kivánja minden ember ezt a békét! Hogy várták,
hogy kívánták az ószövetség hivei! Az Isten megígérte, hogy új béke
szövetséget fog kötni nép ével (Ez 34,25) , hogy békét hoz a tőle távol
levőknek és a hozzá közel levőknek (Iz 57,19); hogy elküldi majd "a
béke fe jedelmét" (Iz 9,5) békét hirdetni (Za k 9,10>' A béke: nagy har
móni a, egysé g, kiengesztelődés , beteljesedés, minden jó teljessége, m ín
den félelem és viszály m egszünte. Igen, a Betlehemben születendő feje
delem, "Ö maga lesz a béke" (Mik 5,4>' Szenvedni fog; de az ö szen
vedése ho z bék ét minekünk (Iz 53,S>'

Mindez a vágy , ima, reménység bete lj esede t t a mi Urunkban, Jézu s
Krisztusban. Ö maga a béke, a ki mindent összehangol, mindent egybe
fog. Mielőt t Ö jött volna, ke tté vol t szakadva az emberiség. Voltak po
gá ny ok , a kik nem ismerték a szeretet, béke és remény Istenét, és
vágyaikat , szenvedélyeiket bálványozták helyette; voltak zsidók, akik
a mözesi törvénytől körülbástyázva élték elkülönült életüket, meg
vetve, gyűlölve a több i népet. A zsidókon kivül senkinek nem volt
szabad a jeruzsálem i templomban Isten elé járulni: egy fal zárta el az
u ta t a te m plom udvarban ; rajta a szígorü fel ír ás: "Ezen átlépni nem
zsidóna k tilos. Aki megszegi e tilalmat, halállal lakol."

Jézus föl d i életébe n a zsi dó törvény szerint élt, a zsidó népnek
préd ikált. De a m özes í tö rv én y kicsinyes szabályait nem tekintette az
Isten végső szavának (Mk 7,14·19>' Tudta, hogy őáltala jött el véglege
se n az Isten új országa. Megjósolta, hogy mikor öt, az Isten fiát el
vet i és megöli népe, az Isten egy ú j népnek adja országát (Mt 21,43) .
Tudta, hogy eb be n az ú] korszakban az Isten háza már nemcsak a
zs idó ké, hanem "minden nép számára imádság háza" (Mk 11,17) . Azért
űzte ki a kalmároka t a templomból, hogy jelképesen az új idők eljöt
tét jelezze Zakariás jövendölése szerint: Amikor majd eljön minden
ne mzet Jeruzsálembe az Istent dícsérni, "a kkor nem lesznek már kal
márok a te m plom ban" (14 ,16·21) . E z az új templom már nem is lesz
embe ri kézzel alkotott épület, hanem eg y harmadnapra születö isteni
csoda (Jn 2,19>'

"Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert
Isten Fiának mondotta magát" (J n 19,7) . A mózesi törvényt abszolutí
zálö , az öntelt m ag abiztosság és di csekvés eszközévé alacsonyító, an
nak igazi szándékát félreértő emberek vitték Jézust a halálba. De Jé
zus halá la nem vég, hane m ú t a feltámadás felé. A harmadnapra Ieltá 
madott K r isztus te ste az új te m plom , minden népek egységének szeg
letkö ve , a világmindenség egységé nek központja. Ez a feltámadott Úr
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már nem tartozik ehhe z vagy ahhoz a néphez: ő az "új ember" , aki
végre elérkezett az "Isten képmásának" létformájához; ő a tiszta Sze
retet, mint ahogy az Isten szeret; ő a halhatatlan Élet, mint ahogy az
Isten él, ő a határtalan Szabadság, mint ahogy az Isten szabad. A ke
reszthalál által Jézus levetett minden korlátot: teste, embersége a
tiszta szeretet kútfeje lett, amelyből kifogyhatatlan bőséggel áradnak
az egész emberiségre az élő vizek patakjai, a Szentlélek folyama. Ó

vezette be, halála ps feltámad ása által, az emberi természetet Atyja
kebelébe.

De ez a feltámadt Krisztus nem hagyott árván bennünket. Eljön
ismét, hogy meghirdesse a békét, amely ő saját maga . Amíkor aposto
lai zsidóknak és po gányoknak, minden embernek h irdetik, hogy ,,Krisz
tus meghalt bűneinkért és feltámadott megigazulásunkért" (Róm 4,25),
maga Krisztus beszél álta luk m ihozzánk. Nincs most már senki távol
az Istentől. Eltünt minden különbség népek és emberek között. Köz
vetlenül eggyé lehet mindenki az élő Istennel. Mert Krisztus, testvé
rünk, az Istennel van és velünk van; az Istenben él és bennünk él.
Nincs értelme már ellens égeskedésnek. Az örök szeretettel minden
egyes embert átfogó, igenlő, éltető Krisztusban kö zel kerültünk egy
máshoz. A falak ledőltek, a távolságok eltűntek. Nincs már értelme
azon vitatkozni, hogy Jeruzsálemben kell-e imádni az Urat, vagy a
Garizim hegyén! Az igazi imádók "Lélekben és Igazságban" imádják
az Atyát (Jn 4,23>' Ez az Igazság Krisztus, és az ő egysége az Atyával;
ez a Lélek az Isten egy Szentlelke, aki köteléke az Atyának és Fiúnak,
és köteléke Kríszru snak és minekünk. Értelmetlen dolog gyűlölni: a
gyűlölet rombol. Csa k egynek van most már értelme: szeretni; és "a
szé retet alkot" (Széchenyi István). Ennek a szeretetnek forrása pedig
az Atyaisten, aki "szeretetből választott ki bennünket a világ terern
tése előtt Jézus Krisztusban" (Ef 1,4-5 ).

Nagy dolog az örök Isten elé járulni! Hogy mer észelhetn énk ezt
megtenni, ha nem volna valaki, aki bevezessen hozzá! De van vezetőnk:

Krisztus! Az ő feltámadott létét átjáró Szentlélek él bennünk is, és így
egyek vagyunk Krisztussal, mint egy test tagjai. Krisztus Atyjánál
van, az öröm és b éke teljességében. így hát mi is már vele együtt ott
vagyunk az Atyánál. Nem kell el öszob ázni, nem kell várakozni. Már az
Istennél vagyunk, és az Isten velünk.

Orkán ordítha t aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárba ment ,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke it t kezdődik.

Bent:
Csend.
Isten hozott.
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