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Hétköznapi
kereszténység
Nem szeretem a szomszédot - mondta nemrég valaki, amikor a
lépcsőházban a kis kápolna előtt mise után összefutottunk. A
modorát, a stílusát, hogy akkor kopácsol, mikor szundikálnék,
hogy figyeli, mi is történik nálunk. Igazában nincs vele különö
sebb baj, rendesen köszön, ha kérünk valamit, nyújtja, de nem ro
konszenves.

Nem szeretem akollégát - hallom gyakran a Pázmány egye
temen. Mert nagyképű, mert sikeres, mert gyakran van ellenvé
leménye, mert magyarázni kell neki, mit is akarok, és a tanrend
összeállítása során ő vitte el az időpontot. amit én szerettem vol
na. Igazában nincs vele komoly baj, meggyőződéssel szolgálja a
közös ügyet, csak értetlen, keresztezi a magam útjait, sokszor
nyilván akaratlan.

Hogy állunk az Ószövetség főparancsával, a másodikkal?
Hogy állunk az apostol intelmével. "Fiacskáim, szeressétek egy
mást!" A népek apostolának reálisabban megfogalmazott kívá
nalmával: "Viseljétek el egymást!" Vagy Krisztus magasztos ha
gyatékával: "Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek Tite
ket!" Meg lehet ismerni minket a hétköznapok világában arról,
hogy "szeretjük egymást"?

A más urat szolgálók, a dollár bálványozói, a hatalom meg
szállottjai, az érdekek szövetségébe tömörültek talán szintén
nem "szeretik" egymást, de szeretik magukat annyira, belátják
érdekeiket annyira, hogy félreteszik önös és kicsinyes ellentétei
ket. Nem rokonszenv és ellenszenv, hanem érdek és ellenérdek
irányítja őket. Legyünk büszkék arra, hogy mi nem vagyunk
ilyen földhözragadottak? Mi képesek vagyunk mellékes okokból
csúnyán nézni arra, aki természetes szövetségesünk, megtagadni
az együttműködést azért, mert nem úgy közelednek hozzánk,
ahogyelvárjuk!

Mi, keresztények, ilyen "önzetlenek" vagyunk. Nem a lénye
get, nem az ügyet nézzük, nem a valódi érdekeinket tesszük
mérlegre; hiúságunk, kicsinyességünk, türelmetlenségünk révén
megoszlás van közöttünk. A rendszerváltás óta jellemző ránk,
hogy nem tudunk szót érteni, nem tudunk egymás mögé felso
rakozni. Nem lehet rólunk csoportképet készíteni, mert csak
"premier plan"-ban szeretünk mutatkozni. Ezért természetesen a
többiek, a nemszeretem felebarátok a hibásak, hiszen ha "mö
génk állnának", egyből megvalósulna az egység... Nem a saját
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valódi érdekünk vezet, elsősorban az örök élet útján, másrészt
az Isten Országa földi útján. Nagyvonalúan tapossuk a magunk,
a többiek, a haza valódi érdekeit, vélt sérelmeinket hánytorgat
va, magunk okozta sebeket nyalogatva.

Annyi türelmet a másiknak, amennyire magunk is igényt tar
tunk - ez az alapszabály, az Ószövetség normája, a "szeresd,
mint tenmagadat" mércéje. Mintha ezt meg kellett volna halad
nunk: aki nagyobb akar lenni, szolgáljon! Ne a címeket és rango
kat keressétek! Oldódjatok fel a megízesítendő közegben, úgy,
hogy ne is lehessen észrevenni jelenléteket másról, mint arról,
hogy jó ízű lesz a közeg, amelyben feloldódtok! Fényt sugároz
zatok a többieknek, ne tükörfalak közt csodáljátok kisugar
zástokat, amint rátok vetődik vissza! Ezek az Újszövetség, a ke
reszténység elvei. Tartsunk Karácsony előtt lelkiismeret-vizsgála
tot: szeretjük egymást legalább annyira, hogy el tudjuk egymást
viselni? Ha nem, minket is zavarni fog a váratlan beállító ott
hont kereső család, az üdvösséget hozó Kisded ...

Az Úr Jézus, minden tökéletesség isteni mestere és példaképe, min
den egyes tanítványát, együttesen és egyénenként különbségtétel
nélkül hívta az életszentségre, amelynek ő a szerzője és bevégzője:

"Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes" (Mt
5,48). (..,) A keresztény élet teljességére és a szeretet tökéletességé
re való hívás mindenkihez szól, aki hisz Krisztusban, bármi is le
gyen rangja vagy állapota. (..,) A híveknek azzal az erővel, melyet
ki-ki Krisztus ajándékának mértéke szerint kapott, e tökéletesség
elnyerésére kell törekedniök, hogy (..,) mindent az Atya akarata
szerint téve, egész lelkükkel Isten dicsőségét és felebarátjukat szol
gálják. Isten népének szentsége így hoz bőséges gyömölcsöt,
aminek mi sem fényesebb bizonyítéka, mint az egyház története a
szentek életén keresztül (Lumen gentium, 40).

A keresztény tökéletesség egyetlen határa az, hogy határtalan
(Nisszai Szent Gergely).
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