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A szeretet parancsa
Korunk változásai, a tudományos világkép fejlődése, a szekulari
záció csak azokat rémíti meg, csak azok számára jelent igazán
problémát, akik pusztán"vasárnapi keresztények", vagyis hitüket
nem élik meg a mindennapokban. Isten mindig ugyanaz volt és
mindig ugyanaz marad, csak az ember látja mindig máshonnan.
Krisztus tanításának, a kereszténységnek a lényegét abban látom,
hogy éppen azt mutatja meg, hogyan éljünk a mindennapokban,
hogyan tegyük boldogabbá, élhetőbbéa magunk és a mások életét.
A krisztusi tanítás a legpraktikusabb mindennapokra vonatkozó
recept.

Mindannyian ugyanannak a nagy testnek vagyunk a sejtjei.
Istent én úgy tudom elképzelni allegorikusan, mint mondjuk
egy fát, vagy mint egy emberi testet. Ha én vagyok a fa levele,
akkor a fa maga Isten. Isten bennem van, és én is benne vagyok
Istenben. Ahogy egy sejtben benne van az egész, úgy Isten is
mindenben benne van, így bennünk is, és mi is ott vagyunk
Őbenne. Ugyanannak a nagy szervezetnek vagyunk a tagjai, a
részesei, éppen ezért, ha én ártok a másiknak, ha rossz vagyok a
másikkal szemben, akkor rossz vagyok magammal is, mert rossz
vagyok az egésszel szemben. Ha egy sejt elrákosodik, akkor a
végén elpusztul az egész szervezet. Az az ember, aki nem a
krisztusi szellemben él, és nem úgy tekinti a másikat, mint ön
magát, láncreakciókat indít el: ha másnak árt, akkor önmagának
is árt. Ha én emberileg valami negatívat bocsátok ki magamból,
például haragot vagy gyűlöletet, akkor valami még fizikailag is
kitermelódik bennem, valamiféle méreg. Nagyon sok olyan em
berrel találkoztam, akinek gyűlölet volt a szívében, például mert
a háborúban elveszítették a szüleiket, a hozzátartozóikat, és ke
serű harag élt bennük az elkövetők ellen, ami érthető... Én még
is mindig azt mondtam nekik: ki az, aki büntetve van ezáltal,
hogy te így haragszol és így gyűlölködsz? Az az illető azt se
tudja, hogy te a világon vagy! Te vagy büntetve! Tehát az az
ember, aki haragszik, gyűlölködik, az biztosan büntetve van, de
a másikhoz talán soha nem fog eljutni a haragja, míg benne
romboló erővel hat.

Krisztus tanítása a szerétetről egyáltalán nem áhítatoskodást
jelent, hanem valóban a mindennapi életnek a receptje, ami min
den korra vonatkozik. Ebből a szempontból nem teszek különb
séget a mai kor vagy a kétezer évvel ezelőtti kor között, mert
mindig éppen olyan nehéz volt szeretni a másikat, főleg az el
lenségeinket. Az ellenségeinket vagy farizeus, képmutató módon
lehet szeretni, vagy pedig az ember tényleg megérti, hogy mi az
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a másik. Mert mi a másik? A másik én vagyok. Tudomást kell
vennünk arról, hogya másik ember ugyanolyan ember, mint én
vagyok. A szeretet megélése azt jelenti, hogy nem veszem körül
magam az ego-burkommal, ami csak addig tart, amíg élek, mert
utána lehull rólam, egyedül a lelkem él tovább. A krisztusi taní
tás lényege szerintem az, hogy igenis meg kell értenünk a mási
kat, mert a parancsolat, hogy "szeresd ellenségedet", csak akkor
lehetséges. Krisztus még a hóhérait is tudta szeretni.

Akiben nincs meg a felebaráti szeretet, akit harag vagy gyűlö

let vezérel, annak a halandó énje az igazán fontos, és nem látja
meg magában a halhatatlant. De ha az ember felfogja magában a
halhatatlant, már másképpen él. Krisztus azt mondta, hogy az ő

országa nem evilágból való - ami a halhatatlanság országát je
lenti -, és azt is mondta, hogy "ti mindannyian Isten fiai vagy
tok", vagyis mindannyiunkban megvan a halhatatlanság. Ha ezt
tudatosítjuk, akkor e rövid kis idő alatt nem fogjuk annyira azo
nosítani magunkat a halandó részünkkel. Sajnos, az emberek ál
talában a halandó részükkel azonosítják magukat, és ezért bol
dogtalanok. Márpedig a krisztusi tanítás szerint a szellemi lét
ben mindenkinek és mindenképpen megadatik a lehetőség a
boldogságra. Ez hitünk óriási nagy adománya, ami minden kor
ban mindenkié. Szellemi lények vagyunk, nem függünk minden
tekintetben az anyagi dolgoktól. Lényünk leglényegesebb része
isteni, szellemi eredetű. Az ember testet öltött lélek, és a másik
ban is ezt kell tudnunk tisztelni. Mindannyian fel vagyunk fe
szítve az anyagra, ezt kell megváltanunk Jézust követve, az 6
keresztjére tekintve. Számomra ezt jelenti a megváltás, Jézus pél
dájának követését, aki a legdrasztikusabb módon mutatta meg,
hogy nem vagyunk a halál áldozatai. A krisztusi tanítás lényegét
tehát ebben a két dologban látom: a mindennapokban megélt fe
lebaráti szeretetben és abban a hitben, hogy szellemi, halhatatlan
lények vagyunk.

Az ünnepek idején a leglényegre, a szeretetre koncentrálunk.
Karácsony megünneplése sajnos nagyon eltolódott az ajándéko
zás, a már-már fogvicsorgatott bevásárlás felé. Emlékszem, egyik
ismerősöm, amikor megkérdeztem tőle, hogy áll a karácsonyi
készülődéssel, ezt felelte: "már kihúztam a karácsony méregfo
gát", vagyis már túl van a bevásárláson. Tehát kicsit rosszul ün
nepelünk, túlzásokba esünk, pedig a leglényegre, a jézusi szere
tetre kellene koncentrálnunk. Ha követnénk azt, amit Krisztus
mondott, vagyis hogy szeressük a másik embert, éljünk lelki éle
tet, és a léleknek is meglegyen a mindennapi kenyere ugyanúgy,
mint a testnek, egyszóval ha hallgatnánk a szeretet parancsára,
akkor tényleg boldogabbak lennénk.
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