
14. A KERESZTÉNY ÉLET TELJESSÉGE

E földi életben nem létezik ez a teljesség. Isten ui. bölcs tervei
szerint a túlvilágra irányozta elő a teljes isteni élet kibontakozását.
Itt a földön az isteni élet csíraképes, t ökeszerűen, a kiérdemlés és
gyűjtés állapotában van. Vannak ugyan szerves erényhajtásai és
gyümölcsei, de ezek is inkább arra szolgálnak, hogy gyarapítsák a
tőkét, mintsemhogy az egész t ökének életjellegét föltárják és érvénye
sítsék.

A teljes keresztény életnek ez a kettős berendezése szorosan követ
kezik a földi állapot próbajellegéből. Innen van a próbaidő relatív
rövidsége és szinte mindenfelől érdemszerzésre beállitott lehetősége.

A hármas alacsonyabb élet természetszerű kiterjedésének nincs
lényeges akadálya a földön. (Hacsak az ádámi bukással kapcsolatos
lélektani gátlásokat nem vesszük föl ilyen akadályoknak.) E három
életnek azonban bármilyen teljessége magában még nem keresztény
életteljesség. Azt csak a negyedik élettel, a kegyelmi élettel szerves
kapcsolatban érhetik el.

Habár e földön a keresztény élet egész abszolút teljességéről nem
lehet szó, mégis beszélhetünk a keresztény élet kikezdésszerű, relatfv
teljességéről. Ez a relatív teljesség

a) kezaetszerüen abban a szabadon elhatározott elvi magatartásban
áll, hogy valaki mindenképpen igazi keresztény életet akar élni, azért
az istengyermekséget semmi körülmények között föl nem adja. Tehát
a bűnnel végérvényesen szembeszáll, kötelességeit pedig mind becsüle
tesen teljesíti.

Ez azért (relatív) teljesség, mert biztosítja azt a gyökeret, amely
ből biztosan kinő az örök élet abszolút teljessége.

Ha valaki visszavonhatatlanul magáévá tette ezt az elvi magatar
tást, ezzel még nincs föltétlen kizárva életéből a bűn vagy kötelesség
mulasztás, de ezekkel szemben olyan döntő akaratí magatartás gyöke
rezett meg, amely a betörő hibákat azonnal kijavítja.

A földön ez a legfontosabb és legreálisabb keresztény magatartás.
S ezt minden keresztény fölveheti a siker reményében, akármilyen
gyarló és akármennyi elfoglaltsága van is.

Természetesen ezt a magatartást állandóan ébren kell tartani és az
imádság légkörével ápolni, hogy folyton erősödjék. így lesz igazi gyö
kere a végső, teljes keresztény életnek, de már bizonyos földi keresz.
tény boldogulásnak is.

b) Megizmosodottan (Krisztus atl ét áí) a keresztény földi élet a
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nehézségekke l való kü zdelem, a kereszt viselés , a bajokba n való türe
lem h6siességében van. Tehát nem egy-két ilyen gyakorlatban, han em
az egyén és élete ilyen hősies irányában, jellegében.

Mondottuk fön tebb , ho gy a keresztény hősiesség az alapja a ke
gyelem tel jes földi meggyarapodásának, an nak a bizonyos evangé liumi
sokszoros te rmésnek.

Ennek az izmos életteljességnek földön elérhető érett [oka, amikor
a keresztény már csak egy no rmát ismer élete számára és ezt való
sítja is : Isten szent akaratát. E köré fonódik minden élettevékenysége.
Ez lényegében a földi élet szents éqe.

c) K ivir ágzottan a keresztény földi élet az i stenszeretet er6s és
tartós élményében van.

A tudati élet kiemelkedései az élmények. Emberszívet , tudatvilágot
megtöltő tartalmuk, sodró és lendít ő erejük van. Az élményekből sok
van és sokféle, főleg az érzéki életben, de a szellemiben sem ri tka. A
keresztény földi élet igazán erős, hatalmas lendülete, sodrása szinté n
élményszerűségben bontakozik ki.

Sokfé le az erős keresztény élmény is. A legvalódibb keresztény
élmé ny a tiszta t üzű, lángoló istenszeretet, amelynek egyenesvonalú
továbbemelkedése az örök élet leglényegesebb élménye. Ahol ez a tiszta,
lán goló istenszeretet a földön me gjelent, mi ndenkor csodá latos benyo
mást tett birtoklójára is, de azokra is, akik sugárzatába kerültek. Ez
már az ún. misztika területe. Egyszerübb fok on, rendkívül változatos
médokon és rövid időtartammal sok kereszténynek van ilyesmiben
része. Mindenkor nagy a jelentősége, mert keresztény életlendületet ad.

A legsajátosabb, igazán földi kivirágzása a keresztény életnek : a
gyakorlati irányú tüzes felebaráti szer étet.

Krisztus előirányzása szerint a keresztény tevékenység veleje, sum
mája a segítő szeretet. Az utolsó itéleten csak ez szerepel, mint mé r
téke a földi életnek és a boldog örökéletre való alkalmasságnak. (Mt
25,31-46). J ézus félreé rthetetlen világossággal fejtette ki ezt.

Természetesen nem könnyű dolog. Nagy istenszeretetben még k öny
nyebb lán gadozni, de a testvérszeretetet hamarosan fejbeve ri az éle t
sok ténye. A fele barát, főleg ha különbséget sem tesz közöttük (mert
nem tesz) a valódi segítő sze retet, nagy tétel emberi erények számára.
Ezé rt igazi őserős és kiapadhatatl an forrása ennek a sze re tetnek csak
is a lángoló istenszeretet lehet. Nem mondjuk azonban, hogy minden
segítő szeretetgyakorlathoz ilyen nagytüzü istenszeretet kell. Sokszor
elég egy kis jóakarat, hiszen a jótett igen képes boldogítani az embe ri
szívet, még ha pogány is . Más azonban az állandó jellegű és általános
(bá rkire kiterjedő, akit az élet utunkba hoz) segítő testvérs zeretet.
Egészen szociális lelkialkattal ez is megy egy ideig, de kitartóan nem.
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E kettős kivirágzásból nem sok van a földön. Lehetne több is, jóval
több is, megfelelőbb nevelés és komolyabb önnevelés alapján. Mert a
főparancs ("Szeresd Uradat, Istenedet teljes sz ívedb öl, teljes lelkedből ,

teljes elmédből és minden erődből! És felebaráto dat , mint önmagad at !" )
nem éppen ezt fejezi-e ki? De akkor kell is, hogy lehetségessé váljék a
komoly törekvő számára. Habár kibontakozási idejét a törekvő nem
szabhatja meg.

+
Fontos lenne ezek ut án a teljesség részletkérdéseinek tárgyalása.

Ezekről később bővebben lesz sz ö. Most csupán két dolgot említünk
meg.

a) Ki.ilönféle életformák és életkeretek vannak a kereszténységben.
Pl. házasélet és magános élet. A magán os élet lehet örök szüzességre,
ill. tisztaságra is elkötelezet t élet. Az elkötelezett ilyen szemé lyek tö bb 
nyire ki.ilön egyházi keret ekben, az ún. szerzetesrendekben, t ársul atok
ban helyezkednek el és szabályokkal irányított életet élnek.

Nagyon ki.ilönfélék a foglalkozások is ezekb en a formákban és ke
retekben. Nem is szölva öltözékekről és szoká sokról.

Mindezekkel kapcsolatban tudni kell azt, hogy a keresztény élet
tartalom, nem pedig burok vagy keret, m élység, nem pedig foglalkozási
fölszín; lényeg, nem pedig járulék (pl. ruha és jelvények), - Nincs
mindennapibb dolog, sajnos még keresztények között sem, mint ezek
nek az összetévesztése. ösztönös, érzéki embe rek vagyunk és a felszinen
tájékozódunk. Mélyebbre so kszor nem is megyünk.

A keresztény életet az ilyen eszközök, pl. a szerzetesi keret, igen
segíthetik, mások (pl. színésznői foglalkozás ) igen megnehezítik. Le:
hetetlenné azonban csak a bűn teszi, amely lényegileg szintén benső,

szabad cselekedet.
Tehát a keresztény élet földi, relatív te ljessége minden no rmális

megkeresztelt ember számára lehetséges . Természetesen ahhoz, ho gy
a lehetőségből valóság legyen, az alkalmas eszközök soka t segítenek.

b) Mi a keresztény életteljességnek belső alanyi titka, ill. lényeges
fordulópontja vagy sarkpontja, amelyen alakulása elindul vagy elakad ?

Az emberi jóakarat. Mint a szabadakarat helyes mozdulása és
irányulása. És ennek a jóakaratnak is belső készsége a jó ra, helyesre.
Igazi jóakaratról és igazi készségről van szö, amely tartós jellege az
embernek és nem fér össze a jóság hián yaival. Ez az ember legsaj áto
sabb kincse és csírában már benne van minden, amit föntebb egész ér
tékű embernek mondottunk.

Annyira fontos ez a keresztény élethez, ho gy ahol nincs, ott előbb

meg kell teremteni, s csak aztán lehet sz ö tudatos keresztény életről.

Megteremtése nem nehéz, mert ez van elsősorban a szab adakarat ha
talmában. Ez az akarat legvalódibb és legtermészetesebb té nye.
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Az igazi jóakaratnak és készségnek a kereszténységben könnyed
és biztos irányulása van arra, hogy Jézus Krisztust élete programjává
tegye. Főleg a történelmi, evangéliumi Kri sztust , mert ott világos élete
is, tanítása is. De az Oltár titokzatos Krisztusát is .
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