
LUKÁCS LÁSZLÓ Erőtérben

A mobilfónia elterjedésével megszoktuk, hogy bárkit, bármikor,
bárhol elérhetünk, legalább egy üzenet erejéig. Életmódunkat is át
alakította ez a technikai eszköz: folytonos kapcsolatban, kommu
nikációban állhatunk egymással, hivatalos ügyekben éppúgy, mint
személyes, "magán"-életünkben, Fontos persze a hivatalos elérhe
tőség is; ezt messze túlszárnyalja azonban az, hogy akik szeretik
egymást, azok szünet nélkül tudhatnak egymásról, immár nem
csak a benső összetartozás tudata révén, hanem a szóvá (képpé)
formálható külső érintkezésben is. A szeretetnek új eszközei, lehe
tőségei támadtak, hiszen az egymást szeretők legfőbb vágya, hogy
minél teljesebben és mélyebben eggyé válhassanak, ezt pedig 
tér-időbe zárt embervoltunk miatt - csak a kommunikációnak
emberi lehetőségei között tudjuk megvalósítani.

Olykor mégis elvetődünk olyan "Isten háta mögötti" helyekre,
ahol nincs "térerő", nem használható a mobil, nincs vonalas tele
fon se: megszűnnek folyamatos érintkezésünk természetessé vált
lehetőségei. Sajátos tapasztalat kerít hatalmába. Mintha elvágtak
volna a világtól, az emberektől: furcsa "légüres" térbe, elszigetelt
ségbe kerülünk, pedig az eszünkkel tudjuk, hogy ugyanúgy élnek,
tevékenykednek azok, akikkel amúgy napról napra találkozunk.

Az Evangélium legfőbb üzenete, hogy Isten "kezdettől fog
va", "még mielőtt megszülettünk", sőt már "a világ kezdete
előtt" elgondolt, szeretett és szeret bennünket: ahogyan Jézus
Krisztusban emberként is megmutatta, a halálnál is erősebb sze
retettel. Ez a világot teremtő, átfogó és beteljesítő szeretet adja
meg az ember valódi erőrerét és életterét. Ahogya kisgyermek:
csak szüleinek gondoskodó, gyöngéd szeretetében érzi magát biz
tonságban, ebben az élettérben tud önmagává válni, növekedni és
erősödni, egyáltalán - élni. Ahogyan a szerelmesek: életük igazi
értelmét és örömét az adja, hogy egymás szeretetének folyamatos
sugárzásában élhetnek, bárhol legyenek, bármit csináljanak is.

Mennyire élünk benne Isten reánk sugárzó, gyengéd és mégis
hatalmas, olykor fogható tapasztalásként is jelentkező, de min
dig folyamatos szeretetének az erőterében? Nem az-e a legna
gyobb hiánya szeretetre mindig kielégületlenül sóvárgó életünk
ben, hogy nincs elég "térerőnk" az Ő hangjának, üzenetének
meghallására?

Pedig az "erőtér" megteremtése hatalmunkban áll, a világot
átfogó kegyelemből. Ősi, bár napjainkban meglehetősen elfele
dett neve van: imádság. Jézus mondását átfordítva: ha az Em
berfia ma eljön, talál-e még imádkozó embereket a földön?
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