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ÉLETIGE: 2011. j u l i u s hóban ( I.Jn. 4, 12-13 ) :
« Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete
tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk,
ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. »

Tematizálás. – Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Fonogassuk a gondolat-fonalat
tovább : Ha Isten keres minket és mi pedig keressük Őt, akkor ez a kettős keresés előbb-utóbb azt eredményezi, hogy
« aki keres, talál » - alapon létrejön a nagy találkozás. Megfontolandó, hogy a Teremtő ( !) keresi a teremtményt, s a
Mester ( ! ) a tanítványt, vagyis megfontolandó az a gigantikus különbség, melyet – személyi kapcsolat szinten - egy
végtelen szakadék választ el. Nem csupán az apa keresi fiát és fiú az apját, hanem a Minden - a Semmit ; és a Semmi a Mindent. – De létezik azért valami közös is, a Valóság és a Tükörmás okán, jogán (gondolva itt arra, hogy « Isten az
Ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert. » ) Mégpedig : A Személyi Méltóság : Ez a közös az Istenben és az
emberben. Nem véletlenül kiált fel így ezért a zsoltáros :« Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy
gondot viselsz reá? Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. » (Zsolt.8,5-6.) Az ember
személyi méltósága ebből fakad, s éppen ezért Istennek, az életből való kiktatásával, összeomlik, ez a páratlanul
felséges személyi méltóság. – A személyi találkozásoknak, van ugyanis egy titka :Egyik személy hatással van a
másikra, sőt egyik személynek szüksége van a másikra. Az ember gazdagodik minden létrejött kapcsolatban ; kap
valamit, ami az ő legbelsőbb énjét gazdagítja. Ha most figyelembe veszem Isten személyi kvalitását (minőségét),
mégpedig azt az alaptételt, hogy « az Isten szeretet, » ( I. Jn.,4, 8. ), akkor ne csodálkozzak a mondat első felén, mely
így szól : « aki nem szeret, nem ismeri az Istent ». Nálunk, embereknél az Isten megismerése ugyanaz, mint az Isten
szeretetének a megismerése. Szent János levelében ezt így fogalmazza meg : »Megismertük és hittünk a szeretetben,
amellyel Isten van irántunk ». (I.Jn.4,16). Ez az az Isten fundamentális személyes hatása, s ha az Ő szeretetét
befogadjuk, akkor Őt magát fogadjuk be életünkbe. Ezt az ige majdnem ugyanígy mondja el : » Az Isten szeretet, és aki
kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. » ( I.Jn. 4,16 ) Ha ez nagyon elvontnak tűnik,
gondoljunk egy szeretettől sugárzó, áradó személyre, s arra a hatásra, melyet rajtunk kivált az ő jelenléte. Milyen
formáló erővel rendelkezik a szerető személy kisugárzása !
Téma : - Jézus bennünk való élete, mint Isten szeretetének legnagyobb műve és ebben a Szentlélek
belső és hatékony támogatása. – A szeretet vagy van, vagy nincs :Azt nem lehet megjátszani. Még a csecsszopó
picinyke emberke is észreveszi a hamisítást, ha az anya nem igazán szereti őt. Talán már magzati állapotban is rájön
erre - minden intelligencia nélkül. A szeretet a bensőig elér, lehatol a szív mélységes mélyére, a rejtekbe, ahová csak
a Teremtő és a Megváltó tud bepillantani, no meg a Megszentelő Lélek, aki legszívesebben tevékenykedne benne.
Érdekes, csak akkor és annyiban tevékenykedik, amikor és amennyiben erre az embertől engedélyt kap. Nem érdekes
Isten alázata ?! Ő várja az engedélyt az embertől ! Igaz, tiszteli azt, amit Ő alkotott : az emberi szabad akaratot. Egy
( ! ) ember sem képes ezt a mélységes tiszteletet megadni a másik felé, mi mindig leigázzuk, elnyomjuk egymást
kisebb vagy nagyobb mértékben. De a legnagyobb Leigázó – maga a sátán. Ő aztán tényleg nem tisztel senkit és
semmit. Mert az igaz szeretet - az tisztelet. Jézus belelátva a farizeusok bensejébe, feltárta annak valódi állapotát - és
kijelentette : » Ismerlek benneteket, nincs meg bennetek az Isten szeretete. » (Jn.5,43.) Másutt : « Igaz Isten vagy, a
szívek és vesék vizsgálója. » (Zsolt. 7,10. ) Ezért ismeri az egyéniség sajátos és világméretben egyedülálló
hullámhosszát. Ő, az egészen ‘Más, ismeri a teremtett személyek ‘másságát is. Egyen-egyenként nevéről szólítja
mindegyiket, s számon tartja őket szeretetével. Ismeri sajátos hangjukat és ugyanazon hangon szót ért velük, mely
lehatol a szívükig. Amint ezt a Jó Pásztorról állítja az Írás : « Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját.
Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. » (Jn.10,4) Ismeri sajátos sorsukat is már az időtlen beteljesedés állapotában,
melynek kifejező eszközei voltak az ókorban - a csillagok. « A csillagokat számon tartja, mindegyiket nevén
szólítja. » ( Zsolt. 147, 4.) Ez az Isten szeretetének természetrajza. Nos, nekünk ugyancsak ezzel a szeretettel kell
szeretnünk egymást. Ő bennünk akar élni, hogy állandóan felszólítson a szeretetre és szenvedélyesen sürgessen
minket : » Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is
egymást. » ( Jn.13,34. ) Tehát nekünk is keresnünk kell a kulcsot a másik (ember) szívéhez. A tolvajkulcs nem jó,
mert csak a külső ajtót nyitja ki, a belső ajtók wertheim-zárral működnek. Akiben igaz szeretet él, s nemcsak a szeretet
látszata, az képes venni magának azt a fáradtságot, hogy elvesződjön egy embertársa szívével, s elkészítse hozzá a
pontos és megfelelő wertheimzár-kulcsot. Valódi mestermunka ez, meg is haladja az emberi képességet. Ezért nem is
tudunk szeretni merőben emberi szeretettel. A kulcs mintájának a titka, mint egy pinkód, a Teremtőnél van letétbe
helyezve. Az Ő rendelkezésére áll. Csak onnan lehet beszerezni, csak Tőle lehet hozzájutni. Tehát van egy
lehetőségünk szeretni. El kell kérnünk buzgó imában embertestvérünk szívének ( zárának) megnyitásához azt az
egyetlen mintázatú kulcsot, mely egyedül képes behatolni a személyiség szentélyébe, ahol Ő - = - Ő !:Az ‘én-jéhez.
A személyi találkozás létrejötte - maga a szeretet. S ezt feladatként kaptuk valamennyien : Főfeladatnak.Had halljuk

még egyszer : : » Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is
egymást. » ( Jn.13,34). Úgy tűnhetett fel az előbb leírt finomkodó szöveg, mintha valami csúcsteljesítményről és
extra-finom lelki feladatról írnék. Még nekem is úgy tűnt. De most látom : Ez minden embernek kutya-kötelessége. Ha
az ember nem szeret, akkor Isten előtt elbukott / és elbukik a vizsgán. Ez életem egyetlen értelme, feladata és értéke ; s
ahogy kezdtem : Vagy van, vagy nincs (bennem szeretet) !
Akció-program. - Azt írtam föntebb, hogy el kell kérni Istentől a wertheimzár-kulcs mintáját külön-külön
minden körülöttem forgolódó embertestvérem szívének megnyitásához. De csak a mintát kapom meg. A kulcsot nekem
kell, a sablon szerint elkészítenem. Minden fogacskát, beurást, kiszögelést nekem kell megmunkálnom kireszelnem az elnyert minta alapján. Isten nem ment föl a vesződségtől ; s ez a vesződség profi-munka, nem ilyen balkezeseknek
való, mint én vagyok ; ( aki szeretni nem tudok, de most mégis megpróbálom kinyitni a melletem lévő /élő szívét.).
Nem megy és nem megy : Ez lesz az első tapasztalatom :Majdnem biztos. De még ne adjam föl : Menjek a Mesterhez :
Jézus a Mester, nemcsak ácsmunkához ért. Univerzál-Mester : Érti a werheimzár-kulcs készítését is. Menjek be a
műhelyébe :Szeretettől lángoló sebei - az Ő műhelye. A szeretet-mintáját ott testreszabják nekem, s ez mestermunka
lesz, meglátod ! Ezzel a kulccsal a legellenszenvesebb ember szívéhez is el tudsz jutni, s azt - képzeld el : megnyitja ! Nem hiába hagzik Jézus szava: « Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. » (
Jn.13,13.) Valamint : « egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok » (Mt.23, 8.) – A mi Mesterünk ha bennünk él - hát okvetlen éljen bennünk ! - akkor rövid úton mindig kézre adja majd nekünk a soron következő
reszelni valót. S előbb-utóbb a kulcs el fog készülni - nem baj, ha egy élet megy rá, csak készüljön el ! Segít a Lélek !
Tanúságtétel. - Hogyan is mondjam el, hiszen olyan misztikus élmény, s nem biztos, hogy képes leszek
hűségesen leírni, nem, mert nem akarom, hanem mert nem köznyelvből vett kifejezésekre vagyok utalva.- Hát azért
megpróbálom. - Hivatalos voltam egy közösségbe, ezért elmentem, hogy eleget tegyek a meghívásnak. Tudtam, hogy
az ott lévők többféle lelki irányzat szerint gondolkodnak, vélekednek, sőt, a hitükbe is ezt az irányzatot beépítették.
Volt bennem egy félelem. Attól féltem, hogy szeretetlenségbe torkolló vita, sőt veszekedés fog kialakulni ; a szeretet
elleni bűn pedig igencsak nyomasztó és fojtogató lelki teher. Lélekben az Úrhoz sóhajtottam : Hogyan tudnám
átvészelni ezt az együttlétet úgy, hogy ne vétkezzem, s mások se ugorjanak egymásnak ? Ilyesféle hangot véltem
szívem mélyén : Csak rám figyelj ! Örültem, hogy érzem ezt a hangot, de állandóan csendre kellett intenem a szívemet,
mert minden körülöttem elhangzott szó belsőleg teljesen felháborított. Az én meggyőződésemmel egyátalán nem
egyezett nagyon sok elhangzott kitétel, s hajszál híjján csak hogy meg nem szólaltam, de az Úr a Szentlélek
fegyelmére szólított fel. Gyenge voltam, az igaz, de gyengeségemben segítségemre jött a Lélek : Ő pedig azt mondta :
Ne szólj, ne akarj az igazság bajnokának kitűnni, mert hiszen nem vagy az ! Próbálj jól odafigyelni, amit
ellenkezésedre mond a másik, s illeszkedjél bele a
gondolatmenetébe - anélkül, hogy önazonosságodat és
meggyőződésedet feladnád. Tűrjed el, szenvedd el
mindazt, ami ellenkezésedre van - minden erőddel ! Nem
könnyű mulatság - meg mondom őszintén, s fortyogtam
magamban, mint egy kazán - robbanás előtt - túlhevítés
okán. S ekkor felém fordult a közösség, s hogy mondjam
( ?) : Leolvasták rólam az ellenkező véleményt - és
elkönyvelték : Semmi probléma - ő másképpen látja
(vagyis én), más és ellenkező a látásmódja ebben a
kérdésben. - S egy csodálatos tolerancia áradt ki
tekintetükből és szavaikból. Bennem bezzeg nem lett volna
ekkora tolerancia, ha a magam feje után megyek. Így
nekem csak hümmögnöm kellett : ‘Hát igen, ez így van, s
így van rendjén !’ A vélemények nem kenődtek össze, sőt
úgy éreztem, mintha az én véleményem beszivárgott volna
az ő
látásmódjukba is. Óvatosan ,de hatékonyan.
Wertheimzár-kulcs készítés ? - Lehet, hogy az !
Igen ima.
- Uram, Jézus ! A Te életed
mesterműve : A megvalósított és megvalósult
szeretet. Tanítóm és Mesterem ! Taníts meg engem
is szeretni, hogy ne hajszoljam ki magamból az első
indulatot, hanem tudjak várni, szenvedni
és
segítségeddel győzni. Elsősorban önmagam fölött, s
ezt tartsam az igazi győzelemnek ! Ámen.
LEVELESLÁDA.
Ezt a győzelmet kívánom és kérem az Úrtól minden
kedves Nővéreimnek és Fivéreimnek !
Imádságos szeretettel : Károly,Karcsi atya, testvér.

