
luKÁcslASllÓ A szeretet új neve?
Sajátos folyamat játszódik le körülöttünk, országos, kontinentális és
globális méretekben egyaránt. A megváltozott s folyton változó kö
rülmények következtében egyre jobban egymásra vagyunk utalva,
közben pedig mintha egyre csökkenne az emberek összetartása.
Üres szólamként hangzik már, ha valaki a közjót. egymás megbe
csülését, a kölcsönös segítségnyújtás kötelességét emlegeti. Egyé
nek, kisebb-nagyobb csoportok egyre inkább a különállásukat, a
függetlenségüket tartják fontosnak. Nem veszik észre, hogy a töb
biek nélkül ők sem tudnának boldogulni. Ha elpusztítják, vagy
akár csak semmibe veszik őket, akkor ezáltal saját életlehetőségei

ket is veszélyeztetik. John Donne képe ma igazabb, mint valaha:
"senki sem sziget, minden ember egy rész a kontinensből. a száraz
föld egy darabja".

Ma egyre többen döbbennek rá arra, milyen elszakíthatatlan
szálak fűznek össze bennünket: az államokat, a kisebb-nagyobb
népcsoportokat, az egyeseket. Szolidaritás, a többiekkel való
összetartozás tudata nélkül, a közösségért vállalt felelősség nélkül
nem boldogulhat az ember.

Krisztus a szeretet parancsát hagyta ránk. Ennek forrása és
modellje a mennyei Atya mindent átfogó irgalma. A "közös
alap", amelyre a szolidaritás épül, itt egyetemessé tágul, és raj
tunk kívülre kerül. Az egész emberiséget átfogja, de kit-kit első

sorban a hozzá legközelebb állók iránti részvétre, irgalomra, meg
bocsátásra, segítségre kötelezi. A szeretetparancs válogatás és
részrehajlás nélkül mindenkire érvényes, mindenkivel szemben.

Krisztus parancsát sokáig nem igazán vettük komolyan. A kí
vülállók amolyan keresztény luxusnak tartották, még akkor is, ha
elismerték, hogy belőle mennyi áldás származott a társadalomra,
a közösségre. a keresztények hány embert segítettek a legkülön
bözőbb katasztrófákban az idők folyamán. Talán még mi magunk
is költői túlzásnak tartottuk azt a radikalitást és egyetemességet,
amely e parancsot jellemzi.

Korunk rákényszerít arra, hogy újra átgondoljuk: szolidaritás
nélkül nem tud fennmaradni az emberiség. Ehhez pedig gyakran
kevésnek bizonyul az emberi összetartozás tudata. Krisztus pél
dája, sürgetése és kegyelme segíthet abban, hogy igazán össze
tudjunk fogni egymással, félretéve egyéni érdekeinket, szempont
jainkat: hogy - mennyire elcsépeltnek. ódivatúnak hangzik a szó
- szeretni tudjuk egymást.
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