
..ÉLETüK LEGYEN ÉS BöSÉGBEN LEGYEN" (Jn 10,10)

Egy nemrégiben megjelent karikatúrán az űrhajós a nap kö zelében
suhan el, és izzón kilövellő protuberanciái láttán f elkiált: "M icsoda esz
telen energiapazar lás!" Igen, a természet m űnetu ét valam i hallatlanul
paza r bőkezűség jellemzi. A jelentéktelen kis mezei növény százával, ez
r ével szor j a a szélbe magvait, hogy közülük talán kettő-három olyan
szeren csés helyen érjen földet, ahol új virág sarjadhat belőle. Mintha
a teremtésben a célszerűség törvénye mellett ugyanolyan fontos helyet
f oglalna el a fölösleg törvénye.

M ég inkább így van ez az emberrel . Mennyi áradó szülői becézgetés
kell, ho gy kiváltsa a csecsem6 els6 visszacsillanó mosolyát! Micsoda ter
mészetes és természetfölötti erőterek keresztez6dése sz iikséqes ahhoz,
ho gy a r enyhe lélek megmozduljon! Hány küls6 és bels6 indításról nem
veszünk tudomást, míg végre egyszer rászánjuk magunkat valamir e!

Miért mindez a bőkezűség? Mert a világ szeretetbűl lett. A szeretet
pedig nem fö svény és nem számító. Csak - szeret,

De még csak akkor álmélkodunk el igazán, ha arra a "balgaságra"
tekintünk, am i t I sten Jézusban művelt . Az Atya elküldte Fiát, hogy ki
ontsa r ánk "végs6kig menő" szeretetének egész bőségét, élet ében, halá
lában , f eltám adásában, közöttünk lakozás ában. Szándékának legm ély ére
világítanak rá az idézett jánosi szavak. N emcsak azt akarja, hogy egy
szeruen éljünk, hane m hogy b6vebb, teljesebb, isteni életet éljünk. Ez
a töb blet: ez a kereszténység. Nem "többek vagyunk" , hanem többet ka
punk. K er eszténynek lenni annyit jelent, mint belépőjeggyel rendelkezni
a bővebb életre. Valóban "rendelkezni", mert rajtunk áll, mennyire
használjuk ki.

A megtestesülésben Jézus természetes emberi életünk m inden moz
zanatát lényegi egységbe vonta Istennel. A testet . A munkát. A beszédet.
K özösségi megnyilvánulásainkat. A születést. A növeked ést. A halált.

Amikor kezet fogok valakivel, Isten köszöntését és békéjét adhatom
tovább. Nemcsak a szentmisén. Az utcán vagy a gyalupad m elleti is. Ami
kor nevenapján megajándékozom barátomat, az apró ajándék nemcsa k
engem magamat képvisel, hanem a minden ajándék Osztogatóját is . És
ennek még csak nem is kell mindig tudatosnak lenni, hiszen emberi kor
látoltságunk ezt nem győzné. Elég a szándék, hogy bele akar unk kap
csolódni Isten tervébe "a mi Urunk Jézus Krisztus által."

De persze minél m élyebben sikerül átélnünk ezt az elméletileg nehe
zen meghatár ozható, gyakorlatban azonban boldogítóan jelenvaló " tö bb-
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tetet", annál nagyob b öröm és ösztönző. Ehhez próbálnak hozzájárulni
mostani számunk cikkei.

Lukács László végi gjárja velün k a szeretet út ját. A szer etet egységre
vágyik, nem t ű ri a határ okat, az emb er vis zont határolt. Krisztusban
l sten szere tetegysége tárul föl e16t tünk - és általa megvalósul a véges
emberéletben, a mi életünkben is. Heribert Mühlen a " f aszcináció" sajá 
tos élményét boncolgatva r ámuta t , hogy az em ber földi igézeteket ker
getve is az abszolútot keresi, de ha keresztény, akkor meg is talál ja ezt
I stennek és az örökéletnek igézetében: abban, am i Jézust is megigézte.
Bakacsy Imre innsbrucki orvos a családi élet kiteljesedését vázolja a
szents égi házasságban, egyfe161 a Szeniir ás és a Zsinat, másfe161 a mo
dern filozófia és lélektan alapján. Kereszty Rókus m egf elel arra a ne
hézségre, hogya vallásosság akadályozná a te ljes em berség kifejlődését.

A valóság éppen a [orditottja: igazi emberi kibontakozás csak transz
cendens beteljesilléssel jöhet létre, és "a természet gyógyulásának útja
a kereszt." Annyi azonban bizonyos, hogy a kegyelem nem a levegőbe,

hanem természeti alapra épít, tehát ezt sem szabad elhanyagolnunk.
Szöllösy Julianna n6v ér (Feldkirchen) a gyakorlott pedagóg us tapasz
talataival siet segítségünkre, hogy behatolhassunk a csend világába, am i
minden természetfölötti felfogásának előfeltétele, s "új élet- és élmény
formákat tár f el." Szabó Ferenc pedig Giorgio La Pira, a két éve elh unyt
firenzei polgármester pályáját vázolva olyan em ber t állít elén k, aki meg
döbbent6 következetességgel ha totta át életét és hivatását a ker esztény
ségnek ezzel a " többletével " . - T öbbi rovatunkban Pázmány Péter pré
dikációrészlete a Biblián kimüvelt barokk elme, Lippert elmél kedése az
expresszionizmus, a szív nyelvén adja elénk vi lág és vi lágfe letti öl elke
zését.

Térjünk vissza kiindulásunkhoz. Vajon valóban "esztelen pazarlás"
a nap sugárzása? Dehogyis: belőle él, ami a napr endszerben élet , mi
magunk is! "Balgaság" Jézus Krisztus meqtestesii lése, kereszthalála,
Eukariszt iája? Nem: lsten tudta, hogya büntől eln yomor odott termé
szetünknek sziiks éqe van szeretetének erre a hallatlan kiáradására.
Vagyis: a ker eszténységet élni a je lenlegi világrendben tö bblet, de " szük
séges többlet." Szükséges ahhoz, ho gy igazán emb erek legyünk, lsten
ered eti elgondolás szerinti emberek. Szükséges ahhoz, hogy igazi kö zös
ségben tudjunk élni, és m egteremteni az egyetér tést és a békét a világ
ban. Adja l sten, hogy ez a nélkülö zhetetlen, drága "fölösleg" vi r ágba
bomolj ék minden megkeresztelt ember lelkében!
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