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Az ajtók kifelé
nyz1nak
Hétköznapi kereszténységen a szentség ünnepének szakadatlan
kiáradását sejtem a profán világban: cselekvést, mely közös műve
a felszentelt szolgálatúaknak és a szentség szolgálatára meghívot
taknak, papságnak és világiaknak.

Isten megismerése nem köznapi tudományág, Istent a leg
nagyszerűbb teológiai tudással se lehet "szakérteni". A kereszté
nyek tudják, hogy a köznapok valósága determinálja sorsukat,
miközben a jó hírre, az örömre való képességük természetes ha
tárain túl kapnak erőt, kegyelmet a Lélektől, ha vágynak erre, ha
ezt a súlyos örömöt akarják és vállalják. A betlehemi gyermek
szívében a passió is ott lüktetett már; a csorda pásztorok örvende
ző énekét pedig a föItámadásnak még alig sejtett titka is átjárta.

Biztonságunkat szolgálja, hogy a buszok, vonatok ajtajai befe
lé nyílnak. Kereszténynek lenni maga a reménység, ugyanakkor
örökös kockázat: Istennel nem köthetünk evilági sorsunk érdeké
ben biztosítási szerződést, sőt mennyei jövendőkre sincs e földi
létben tétlen nyugalomra okot adó garancia. A szekták magabiz
tosak, s nem téved soha a babonák rabszolgája sem, valami me
rev és élettelen abszurditás "biztonságába" menekül: szemben a
keresztény gyöngéd és törékeny, bizonytalanságokkal is megkí
sértett élő, testmeleg hitével, mely a szeretettel elviselt együgyű
ségben az örök élet kovásza lehet. Tűz Tamás verssora szerint
egymásra nyitjuk a kinyilatkoztatás ablakait ... És kifelé. A ke
resztény köznapi léte mindenkor és mindenütt templom, mikép
pen minden teremtett élet, anyag és szellem, a test is templom, s
ennek ablakai, ajtajai kifelé nyílnak: ki a világba! A keresztények
közössége nem áhítatos szekta, nem az igazak, a bennfentesek, a
jók szövetsége, pártja; ez a templom nem védekező, oltalmazott
helye a kiválasztottaknak, hanem a szeretet minden ember iránti
rejtett erőműve, Isten szeretetének részeként, s az Ő kegyelmé
ből. A keresztény nem tesz különbséget a hívő, s az ugyancsak
Isten képére teremtett hitetlen közt. Adakozó gesztusával nem
"lehajol" embertársához, hanem felnéz rá, különben farizeussá
válik. A Lélek ott fú, ahol akar: a gépkocsifolyam sodrának
ácsorgói, "útszéli" női közt Mária Magdolna is ott lehet; a politi
ka dühödt szószékén pedig Szent PáL .. Nyilvánvaló, hogy nincs
ünnepi és hétköznapi, templomi és otthoni, színházi és munka
helyi kereszténység, de az ott van egy biztató mosolyban, segítő

kézmozdulatban, játékban, nevetgélésben, ott van baleset hely-
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színén döbbenetünkben, részvétben és reményben, extázisban és
kétségbeesésben. A fölszabadító imádság harmatában s a lélek
tehetetlen szárazságában.

A keresztényeket nem ideológia, közös érzület, érdek,
mégcsak nem is a közösen megvallott világnézet tartja össze, ha
nem a cselekvésre szánt létezés megszentelt mivolta. Ez pedig
úgy szolgálja lelki javunkat, hogy előbb másokét. Az emberi
méltóság - mely Isten adománya - azt jelenti, hogy bárki élete
felér az összes többi létezőével.

A "laikus" keresztény pedig nem jószándékú amatőr, nem a
hivatásuk és hivataluk szerinti egyházi személyiségek profi csa
patának szurkolója, hanem egyenrangú, cselekvő részese a misz
tériumnak, Isten ajándékának. Istent nem tudjuk megajándékoz
ni, de a szeretet viszonzásának aktusára nekünk van múlhatatla
nul szükségünk.

Fecsegek: nem cselekszem - mondja a gyilkosságra készülő

Raszkolnyikov Dosztojevszkij regényében. A "filozófiailag" meg
alapozott rossz választásához, a végzetes döntéshez is elmélyült
figyelemre, koncentrációra van szükség. A "Képtelen Szeretet"
választásához még sokkal nagyobb figyelemre, drámaibb tettre
készség állapotának föltámasztására van szükség a szívünkben.
Szent Pál nyelvtanában csupa ige szól a szerétetről. A szeretet
templomának ajtajai kifelé nyílnak.

Egy napom
Két óra az út vonattal Miskolcig, ahol az egyetemen Szent Ágos
tonról tartok előadást, Az étkezőkocsiban rendeltem egy Lavazza
kávét és egy kis üveg ásványvizet. Miután átnéztem a jegyzetei
met, maradt még annyi időm Kálkápolna és Miskolc között, hogy
átfussam a Népszabadságot. A HVG-t és az ÉS-t majd avisszaúton
fogom olvasni.

A Népszabadságban olvastam egy tudósítást a johannesburgi
ENSZ-konferenciáról, amelyből megtudtam, hogy a Földön két
milliárd embernek annyi a havi jövedelme, mint amennyit én
ezen az úton kávéra, ásványvízre és újságokra kiadtam, és hogy
ez a kétmilliárd ember annyi tiszta vízhez jut hozzá naponta,
amennyit én egy kézmosásnál elhasználok. Nem kellene mód
szeresen felülvizsgálnom, hogy mire van valóban szükségem, és
miről mondhatok le, hogy támogassam a szegényeket? Hiszen
aki rendelkezik a világ javaival, de elnézi, hogya testvére szük
séget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan lehet meg ab
ban az Isten szeretete? - kérdezi Szent János.
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