ÉLETIGE: 2012. m á r c i u s hóban : ( Mt.7,12. )

:

« Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták..»
Tematizálás. - Kedves Nővéreim és Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egy összehasonlító mellékmondatra,
mint vázra építettük rá előző havi elmélkedésünket. Elneveztem az „inkább, mint” szyndrómának. Ebben az összehasonlításban
meg kellett tanulnunk az egyik mellékmondatba foglaltakat veszni hagyni, míg a másik mellékmondatot egész tartalmával fel
kellett vállalnunk. Emlékeztetőül és konkrétan:Pl „Inkább az Úr kezébe akarok esni, mivel az ő irgalma mérhetetlen, mint az
emberek kezébe.” (I.Krón.21,13.) Ahol az „inkább, mint” szyndróma megjelenik, ott az emberi szabad-akarat döntés elé lesz
állítva. – Most menjünk át az „amint ő, úgy mi is” szyndrómába. Ez az „Ő” lehet felebarát is, lehet Isten is; amint a szeretet
főparancsa vonatkozhat Istenre és emberre egyaránt. Könnyen-értés végett egy példa: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek
én is titeket” ( Jn.15,9), vagy „amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn.20.21.) De maga a másik ember
iránti kötelező szeretet is ezt a tükrözést követeli meg, mert a szeretet egyfajta t ü k r ö z é s ! Ennek a mintaértékű szerkesztési
modellnek lesz eklatáns igei példája a jelenben megszülető életige, mely így szól: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az
emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták!” (Mt. 7,12.) A szeretet tulajdonképpen: Rezonálás, rábólintás, ismétlés,
jóváhagyás, egyetértés, igazolás, összekacsintás, egybevillanás. Első látásra igen unalmas. Az egyik ( 1) mondja: Ez olyan szép;
a másik ( 2) emígy válaszol: Igen, nagyon szép. – Ismét az 1: Ez nagyon veszélyes lehet! - Erre a 2: Igazad van, ez nagyon
veszélyes lehet. Vagy vegyünk még egy harmadik példát: Így szól az 1:Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én bizony nem tudok
ezen eligazodni. –Mire a 2: Hát bizony én sem! --- Ezt nevezem én tükrözésnek:Megfelelni az ő hullámhosszán, s nem
kötekedni, okoskodni, csillogni, ami rejtett, vagy akár nyilvánvaló kevélység, hogy én villoghassak és kérkedhessek az eszemmel.
Ez további vitát, szellemeskedő, de szeretetet nélkülöző szócsatát váltana ki. – Most azt gondolod, hogy én ezzel hazugságra
akarlak bátorítani?! Hogy mindenkinek azt mondjad, amit hallani akar !? –Még akkor is, ha egészen eltérő a te látásod abban a
feltett kérdésben? - Nos, te az igazságod nevében ne harcolj, mert az csak a te igazság-látásod hangoztatása lenne. A szeretet
parancsa arra szólít fel téged, hogy lépjél be testvéred lelki világába, az ő igazság-látásának műhelyébe, vagy flancosan így is
mondhatnám: Belső koordináta-rendszerébe. Gondolj arra: Isten minden emberbe beleteremtette az igazságérzetet, tehát senki
nem akarja magát hamisnak, csalónak, az igazságot nélkülözőnek érezni. A szeretet arra szólít fel, hogy tegyél egy látogatást
testvéred műhelyében, lelki világában, s éljed át vele azt, amit ő már egyszer átélt, s most talán újra átél, amit épp most fejt ki
neked. Helyesen értsed ezt a tört mondatot: „A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz,” ( I.Kor.13,7. ) - mint egy kis naiv. S
hadd rendítselek meg: Igazságlátásod fogyatékos, de ugyanúgy fogyatékos az embertestvéred igazságlátása is. Ugyanitt
hallhatod: „Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.” ( I.Kor. 13,9.) Ne kezdjed mindig elölről a
süketnémák párbeszédét! Légy nagylelkű és gálás, elnéző és korrekt testvéred iránt. Fogadd el őt magát és amit mond. Senki nem
bízott meg azzal, hogy minden szava fölött cenzúrát gyakorolj! Biztosítsd arról, hogy őt és állítását elfogadod. Ha igen motoszkál
benned az ellenkezés az ő állításával szemben, esetleg a sor végén egy halk, odasúgott személyes megjegyzést hozzáfűzhetsz: Pl.
Én is majdnem így látom a kérdést , ahogy te - esetleg itt és itt egy csöppet másképp. - Ez őt már nem fogja megzavarni, mert
ő sem kívánja azt tőled, hogy egy állandó fejbólogató János legyél. Tehát a rezonálás feladatából áll a szeretet gyakorlása. A
lehető legmélyebb megértésért, az egybecsengő összhangért vívott harcból áll a szeretet művészete. Az Úr tanítványa nem
nyargalhat szavakon. Jó magasba kell emelkedni a kicsinyeskedésnek! Ezért: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti
is tegyétek velük” ( Mt.7,12. )
Téma. - Egyetlen szó: A tükrözés. - De nemcsak szavakat és gondolatokat kell visszhangozni a
szeretetnek, hanem cselekvésmódokat is.: Ha ő úgy tesz, én is úgy tegyek! – ez itt a jelszó. Ha Ő irgalmas, legyek én
is irgalmas, ha Ő kezdeményező volt a szeretetben, akkor legyek én is kezdeményező. Gondolj csak arra, hogy
„Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket.” (I.Jn.4,19) Vagy „amint én szerettelek benneteket, úgy
szeressétek ti is egymást.” ( Jn.13,34). Akit követünk, ahhoz kell hozzászabnunk életvitelünket. Isten az Ő Fiában,
Jézusban minta és követendő példa. Ezért az „ahogy Ő, úgy én (mi) is” szyndróma kötelező erővel érvénybe lép
minden tanítvány felé. Ez már a cselekedetek és magatartás-formák tükröződése. Ha Ő jóságos, elnéző és
megbocsátó a neki fájdalmat, megaláztatást és halált okozó gonoszok iránt, akkor nekünk is ugyancsak megbocsátást
kell tanúsítanunk a nekünk gyötrelmet és testi-lelki kínokat okozó embertársaink felé. Ha Ő szenvedett, akkor nekünk
is szenvednünk kell. Ha az Ő tanítását meghallgatták, akkor a miénket is meg fogják hallgatni. Ha Őt üldözték, akkor
minket is üldözni fognak. Ha Ő erővel, hatalommal és Szentlélekkel csodákat tesz, gyógyít, prófétál és démonokat űz
ki, akkor mi is hasonlókat fogunk tenni az Ő nevében. Ha Őt megdicsőítette az Atya, akkor minket is, hozzá
hasonlóan meg fog dicsőíteni. - De a továbbiakban ez az „ő” , az egy felebarát is lehet. Mert a szeretet parancsának
második vonatkozása a felebarátra irányul. „A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.”
(Mt. 22,39.) Itt a szabály az Újszövetségben némileg módosul. Aki jó hozzám, ahhoz én is, természetesen, jó legyek;
de aki rossz hozzám, még ahhoz is jó kell, hogy legyek. – Az Ószövetségben még ez állt: „Életért életet, szemért
szemet, fogért fogat, kézért kezet, lábért lábat!” (M.Törv.19,21) Jézus felülírta ezt az új paranccsal: „Új parancsot
adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn.13,34)
Krisztus szeretete pedig aránytalanul egyoldalú. Ezt az aránytalanságot át kell vállalnia a tanítványnak is. Isten a
hűtlen, hálátlan és gonosz nemzedék iránt is jó, s mit kap cserébe? - Újabb hálátlanságot. Ez Krisztus igája, keresztje:
Egy kiáltó hálátlanság az ég felé, egy kiáltó seb! De a tanítvány és a Mester sorsa egybefonódott. Nem véletlen ez a

felszólítás: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen”. (Mt.16,24.) Mégis: „Az én igám
édes, és az én terhem könnyű.” (Mt.12,30) A hajthatatlan meg nem bocsátás ugyanis gyötrelemmel jár (Ez olyan,
mintha a szemedbe tükröznének). Viszont a megbocsátásnak édes a gyümölcse, s nagy a jutalma. Mint minden
hasonlat sántít, így a tükrözés-elve is. Jézus azért is jött, hogy felborogassa az adok-kapok elvet és gyakorlatot. Ezt
gyakorlatban megvalósította, amikor felborogatta a jeruzsálemi templomban a galambok ketreceit. A ketrec az egy
zárt rendszer, a tükröződés-elv is egy zárt rendszer, az adok-kapok elv is egy zárt rendszer. Ez Jézust mérhetetlenül
irritálta: Mindenképpen fel kellett borogatnia. Ezért ad majdnem képtelen ajánlatokat: Pl. „Aki megüti a jobb
arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is! S ha
valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira! Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne
tagadd meg!” ( Mt.5, 39-42 ). Mintha csak azt mondaná: Ezért kaptátok az életet, hogy ilyen aránytalanságokat
„kiügyeskedjetek” , s felmutathassátok , mint mérleghiányt a mennyei Atya felé, hogy Ő legyen adósotok a nagy
elszámoltatás és visszafizetés Napjára. – De most térjünk vissza a tükörhöz és annak elvéhez. Leszámítva e fenti
kivételt azért érvényben van és működik. Amit tehát akarsz, hogy mások neked tegyenek, azt tegyed te is nekik. Az
önszeretet alapul szolgál. Ha nekem ez jó, nagy valószínűséggel a másiknak is jól fog esni. Ha kutatom, hogy minek
tudna örülni, csak magamra nézzek: Vajon most én minek tudnék örülni? Mi lenne, ha én lennék - ő ?! Ezért, ha
látom a másikat éhezni, szomjazni, ruhátlanul, hajléktalanul, betegen, kiutasítottan, megalázottan, szomorúságban,
fogságban, tudatlanságban, félelemben, stb. nem kell sokat gondolkodnom: Hogyan gyakoroljam a szeretetet iránta:
Mert a rendezett önszeretetem diktálni fogja a tennivalókat. S ha jól belenézek az arcába, akkor is tudok belőle
olvasni. Egy részt elmond szavakkal, a másik részt majd elmondja az arca. S ha minden arcból Jézus néz felém, akkor
nekem, a tanítványnak nagyon is fog égni a kezem és a talpam, hogy valamit lépjek, vagy tegyek az ő érdekében.
Akció program. - Nagy valószínűséggel Isten minden nap legalább egy embert elibém hoz, hogy a
szeretetet gyakorolhassam rajta. Esténként a lelkiismeretvizsgálatban kérdezzem meg magamtól: 1/. Napom folyamán
kit hozott elém Isten, mint a „mai napom emberét” ? 2/.Vele való találkozásom során hogyan és miként tükröződött
bennem Isten szeretete őfelé?Ne legyen napom, mely nullával zár!
Tanúságtétel. - Nagy örömmel töltenek el a különféle lelki gyakorlatok (2-3-4) naposak. Van, ahol kinn
ülök (az előadást tartván), van ahol, mint hallgató benn ülök a sorokban és csak hallgatok. Most az egyik különösen a
szemem elé került, mert nagyon szép és mély nyomot hagyott bennem. Ez esetben éppen kinn ültem, s előttem 26
(pár) szem és személy. Soha nem láttam őket, először fordultam feléjük az elkészült gondolatokkal. Ez olyan, mint a
háziasszony, aki megfőzte az ebédet, s most feltálalja. Azon
izgul: Hogy fog ízleni. Akaratlanul is, itt-ott ráesett a
szemem egy-egy hallgatóra. Első észrevételem az volt :Nos,
ez idefigyel, no meg az is. Ez volt az első visszatükröződés.
Nos, ez bátorságot, nyugalmat és önfeledt oldottságot adott.
Mindenféle értetlen görcsből kiszabadulván, egy jó könnyed
szelet éreztem. A résztvevők tekintetéből Isten kedvessége
nézett rám. De nemcsak udvariassági alapon fakadt ez,
hanem a közölt tanítás gondos és elmélyült megértéséből is.
Szorgalmas igyekezettel követte hallgatóságom minden
szavamat és nagyon lelátszott az arcokon a hallottakkal való
belső azonosulás. Teljesen tisztában voltam vele, hogy
ekkora értelmi zsonglőr-munkára én képtelen volnék, s még
örülök, ha kinyöszörgök egy-egy értelmes mondatot: De
ekkora egységet megélni ! - ez ugyancsak sokkolt engem. A
legerősebb kábítószer is elbújhat amellett a hatás mellett,
melyet az Úr ad, egy szeretettől sugárzó közösségtől, ahol
nagyon egyek tudunk lenni, s valamit nagyon egységesen át
tudunk gondolni és át tudunk élni. Ezzel a kis-mennyországi
élménnyel tértem haza, most is él bennem, őrzöm is, mint
egy kincset, s ezt már soha senki és semmi tőlem többet el
nem veheti.
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Igei ima- Uram, változtasd meg a szívemet az állandó
ellenkezésről a másik embernek belső megértésére. Még
ha ez így nem is sikerülne, adj kérlek igyekezetet szívembe,
hogy ebben az irányban tudjak törekedni s növekedni. Ámen.

