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ÉLETIGE: 2010. m á r c i u s hóban : ( Zsolt.27, 8-9/a. ) :
« Szívem ezt sugallta: „Keresd tekintetét!”
Uram, a te arcodat akarom keresni.
Ne rejtsd el előlem arcodat,.. »
Tematizálás. – Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Az epedezések, sóvárgások és
vágyakozások között található egy mindenkiben jelenlévő, s mindennél nagyobb vágy - Isten után. Az emberekben
ég ez a vágy, bár nem biztos, hogy ezt Isten utáni vágynak gondolják, de valami tökéletesen szépnek a szemlélése után
lapul bennük ez a várakozó vágyakozás. A teremtmények káprázata nem tudja az ember szívét betölteni. A tökéletesség
szemlélése kiáltó és kiirthatatlan igény, melyet a Teremtő beleépített, beleszerkesztett az emberi természet
struktúrájának mélyére, s nincs hatalom, mely azt onnan képes volna kitépni. Ez akkor is áll, ha az ember elhagyja,
megtagadja, vagy megbántja az Istent. « Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba, lelkem és testem sóvárog az élő
Isten után.» (Zsolt 84, 3) Itt a tudatalatti állomány igen erős, még akkor is, ha egyesek ezt masszívan tagadják is. Az
istenkeresés egyidős az emberiséggel. Igaz, ez a keresés hemzseg a tévutaktól, de a cél ugyanaz : Az Isten arcát
keressük, s benne a saját arcunkat, létünk értelmét, célját és beteljesedését. Életpróbánk jutalma ez, hogy betelljünk
Isten Arcával, s az pedig betöltse szívünk egész rejtekét, annak minden zúgát. Az Úr ránkhulló tekintete sokat beszél, s
képesek vagyunk arról sokat leolvasni. Ahogyan a kisgyermek is képes szülei arcáról leolvasni az alapvető üzenetet,
hogy tulajdonképpen most Ő - szeret, vagy nem szeret. Ha az emberben tudatosul az a hozzá intézett valóság-üzenet,
hogy t.i. « szeretve van » méghozzá a Lét Urától, akkor ez az « ismeret » boldogan élteti. De ha ellenkezőjéről szerez
tudomást, hogy a Legfőbb Fórumról ő « nincs szeretve«, - bocsánat a magyartalanságért - akkor ebben tökremegy és
alapvetően belerokkan. Az Úr arca utáni sóvárgás kiviláglik az igéből is :« Mutasd meg arcodat, hadd halljam
hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod. » (Én.én. 2,14.) Másutt : » Fordulj felénk újra, Uram! Miért
késel oly soká? Légy irgalmas szolgáidhoz » ( Zsolt.90, 13.) « Csodálatos vagy, uram, s arcod csupa kedvesség. » (
Eszter 5,2 ). „Ám én igazságban meglátom színedet, s arcod fog betölteni, ha fölébredek.»( Zsolt.17,15) « Fordítsd el
arcod bűneimtől, s töröld el minden gonoszságomat ». ( Zsolt.51,11.) « Seregek Ura, állíts helyre minket!
Ragyogtasd ránk arcod és megmenekülünk » ( Zsolt.88,8. ) « Boldog a nép, amely ünnepelhet, és arcod fényében
járhat, Uram! » ( Zsolt.88,16.) « a szűkölködőtől ne fordítsd el arcod. » ( Sir.4,4.)
Az Isten Arca, a végtelen tökéletesség tükre, melyben hűen megláthatjuk önmagunkat is. Isten lényegében
Szellem, Lélek, s az ember az Ő képmása, tükre. A tükör a Tükör után, az arc az Arc, a lélek a Lélek után vágyódik, s
abban akarja magát szemlélni. A ‘Főszerkesztő annak idején így szólt: « Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz
hasonlóvá. .... Isten megteremtette az embert, saját képmására » (Ter.1,27.) - De sajnos, ez a tükör összetörött,
deformálódott, eltorzult, s így Isten nem látja meg önmagát bennünk, mi pedig nem láthatjuk meg önmagunkat
Istenben, röviden :Nem juthatunk Isten boldogító színelátására. A bűn tette ezt velünk és bennünk. Elborított minket a
torzulás és a homály :Ez volt a mi lépésünk :Ballépésünk. –De most lép Isten : Lényének kisugárzását, Krisztusát küldi
hozzánk, akiben tökéletesen viszontlátja önmagát : Jézus Arca csak testben töretett össze, s deformálódott a
felismerhetetlenségig. Mégis az Atya ebben az Arcban ismerte fel saját képét tündöklő tökéletességben. Ahogy a
kolosszei levél írja : » Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a
mennyben és a földön.... Mindent általa és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. ..... Úgy
tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a
mennyben, minthogy ő a kereszten vérével békességet szerzett. » ( Kol. 1,15-20-ból) Így jutottunk el a témáig .Az Isten
utáni epedezéstől Krisztus Arcáig.
Téma. - Isten örök szép elrejtett, tökéletes Arca, telis-tele a mindenség gondolatával, mint forrás,
összehasonlítási alap és életcél. – S ugyanez reduplikálva, mint másolat a Krisztus-Arcban. Az arc, a szem és a
tekintet telve csupa intelligenciával, okossággal, értelemmel, bölcsességgel, jósággal, megértéssel, irgalommal és
segítőkészséggel. – Amíg ez az Arc nem jelent meg, nem volt szabad lefesteni, mert a mi torz lényünk azt képtelen
lett volna művészeti szinten megjeleníttetni. De ez az Arc megjelent, s az evangéliumok hűen lefestették előttünk,
hogy legalább fogalmunk legyen Isten szeretetéről. Az Üdvözítő megtestesülésével Isten az Ő irgalmas tekintetét
felénk fordította. Csupán annyit kér, hogy nézzünk rá, legyünk rá tekintettel ! A Golgotára felment, tehát tekintetünket
oda is utána kell emelnünk, s szemlélnünk azt a torzulást, melyet bűnünk rajta okozott. S mit látunk ott ? Azt, hogy a
fényes Isten-Arcot vér, s fájdalom fedi ». Ezt tettem én, ezt tetted te, ezt tettük mi. Ehhez az egyhez értünk. Akkor hát
most nézzük meg jól, mit csináltunk ! Ez a mi helyzetjelentésünk Földről-az- Égbe ! A teremtés a padlón van : Újjá
kell teremteni mindent : Lebontani és felépíteni. Most éppen azt látjuk a kereszten, amikor lebontják az Isten
templomát az alapokig. De azután jön egy szózat föntről : »Nézd, íme, újjáteremtek mindent! » ( Jel.21,5.) A Fiú, a
tökéletes Képmás, látja az Atya Arcát, s benne a teremtés művét, műszaki leírását és rajzát hajszál-pontosan. A kész
mű a bűn által ugyan összeomlott, de a tervrajz az Atya arcán ott maradt, ott ragyog. A Fiú a látott minta alapján
elindul a ‘hegyről lefelé, amint ezt Mózes is tette. Elhozza közénk Isten (az Atya) tekintetét és tekintélyét. Ebben a

tekintetben benne van hozzánk lehajló szeretete és túlcsorduló atyai irgalma. János így írja levelében :«Az Isten
szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.«( I.Jn.4,9 )
Az Úr Jézus arcában felismerhető az Atya. « Fülöp, aki engem látott, az Atyát is látta.» ( Jn.14,9. ) A Fiú, amikor
kinyilvánítja szeretetét irántunk, akkor ezt az Atya képviseletében teszi, vagyis viseli az Atya szerető képét.
Tolmácsolja és harsogva hirdeti, hogy « senki sem jó, csak egyedül az Isten. » Ezzel tanúságot tesz Isten szeretetéről szóban. A kereszthalálban pedig ugyanezt a szeretetet pecsételi le - tettekkel.
Krisztus követése - tehát - a látott minta követése. « Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is
egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. » (Jn.
13, 34-35). Aki szeret, az Isten mosolyát, derűjét, örök vídámságát hordozza az ő arcán. Ha két tükör egymás felé
fordul, végtelen sok tükör jelenik meg - benne a két egymás felé fordult arccal. A végtelen tükörsor jelzi Isten
szeretetének megjelenését ott, ahol szeretettel fordulnak egymás felé. « Aki szeret, Istentől van, és mindenki, aki
szeret, Istentől való és ismeri Istent.»( I.Jn.4,7) Egy anya, egy feleség, egy férj, egy gyermek, egy testvér, egy
nagyszülő, egy rokon, egy jóbarát, Uram bocsá’ : Egy főnök szerető tekintete képes hordozni, s közvetíteni Isten
szeretetét. Ha magunkra öltjük Krisztus erényeit, akkor magát Krisztus öltjük magunkra. Ezért : » Mint Istennek szent
és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. « ( Kol.3,12.) Ezek
Krisztusnak, a Fiúnak, de egyútal az Atyának is karaktervonásai, arcélei. Ezeknek az arcéleknek kell kiformálódni,
kialakulni, kiábrázolódni a mi arcunkon is, hogy hogy Atyánk felismerje arcunkon az Ő Fiának arcát, s így munkánk,
imánk, örömünk, szenvedésünk, életünk, s egész lényünk elfogadottá váljék Istenünk, Atyánk szemében.
Akció-program. - Állítólag – egyes pszichológusok szerint - 40 év fölött az ember felelős az arcáért.
Szerintem már sokkal korábban elkezdődik ez a felelősség. Minden esetre vigyázz, ne torzítsd el arcodat haragos,
ínyenc, kéjenc, írigy, zsugori, gyanakvó, féltékeny, gyáva, kétségbeesett, durva és egyéb negatív torzulásokkal.
Inkább vedd fel a szeretet és jóindulat maszkját, s engedd, hogy az egészen hozzád nőjjön. Azért említettem maszkot,
mert a szeretet, mint belső érzelmi tartalom - hibádon kívűl - késlekedik megjelenni. De annyit azért meg tudsz tenni,
hogy egy szerető tekintetet öltesz magadra, az Úrra való tekintettel, addig is, míg az meg nem érkezik. .
Tanúságtétel. Félelmetes élményben volt részem: Kész őrülttel találkoztam. Bejött a plébániára, de
busszal jött hozzám egy 12 km-s utat vállalva a jó kiadós márciusi hóban. Rám támadt, hogy mit tettem vele, mert
hogy elúszott a háza és a mennyasszonya, s ezt nekem köszönheti. Eszembe jutott, hogy ez egy tudatában sérült
szegény szellemi roncs, bár jó erőben van, s fenyegetődzött, hogy csinál egy világraszóló botrányt. Most képes volna
akárkit megölni, mert ő teljesen ki van készülve ennyi csapás alatt. Az összetört lélek és arc minden zavarodottságát
rám zúdította. Mégis ez a zavar nem ült ki az arcára, csak
beszéde árulta el. Fájdalmasan a szemébe néztem és
megpróbáltam nagyon kedvesnek lenni hozzá. Igen
lassan békélt meg, miután biztosítottam őt szeretetemről.
Végül kibökte ezt a bűvös szót, hogy agykontroll - nos,
ez rendesen elintézte őt. Nem volt ő őrült, még csak
pszichésen zavarodott sem. Legalább is nem ez volt az
exisztenciális összeomlás forrása. Máshonnan fújt a ’
szél: Nagyon nagy ellenszél. El is vitte, ahogy hozta. Az
imától félt, bár kapott, mert akkor mit keres nálam? A
félelem csak akkor jött ki rajtam, amikor elment. Még
nagyon sok furcsasággal találkoztam nála, de
beláttam:Az ember Isten képmása, de ha ez összetörik,
csak Ő képes azt összeragasztani.
Úr Jézus, az Atya
Igei ima.
szemefénye és Képmása! Nézz reám és nézz
reánk! Nézz a mi megzavarodott életünkre és
arcunkra. Ki jobban, ki kevésbé, de eltorzultunk.
Nem azok vagyunk, akinek készültünk. Vedd le
rólunk mindazt, ami elhajlás, torzulás, s adj nekünk
egy kristálytiszta, egyenes tekintetet ’fölfelé és
’oldalvást, Isten és az emberek számára. Ámen.

LEVELESLÁDA.
N éked és m inden kedves Szerettednek
K érek az Ú rtól egy egyenes arcot és egy tiszta tekintetet !
Im ával -szeretettel :
K ároly, K arcsi atya, testvér.
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