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Egyesek szcrint az egy
ház Ilyelvezetc túlságo
san klerikális, Ilem ta
lálja az utat a tömegek
hez, mások viszallt úgy
vélik: bármiféle enged
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viuigon"?
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Szeretetszolgálat 1111111 

kájálwlI?

Kozma Imrével
Ez azért nehéz kérd és, mert a mai, szekularizá lt világ embere eltá
volodo tt I sten től. Az emberek többsége jól megvan a Teremtő nél
kül. Ugyanakkor az egyház a hívő ember lelkis ég éból. szellemiségé
ből kiindulva, annak beavatot tságával k ő zel ít i meg ezt a kérdést, és
ezért idegenné válunk a világ számára. Ebben látom az a lapvető

probl émát. Ha az ember igazán seg íteni akar a másik embernek ab
ban , hogy tal álkezhasson Istenn el, akkor az t az Istent kell megmu
tatnia, aki Jézus Krisztusban az ember sorsává lett. Nem csupá n azt
az Istent , akit a katolikus teológia saját tárgykörébe von, han em az t,
ak i megváltó keresztáldozata által jóra fordította sorsunka t.

Elegendő, ha az ember felism eri, hogy megszólította lsten, és talál
kozott Vele. Errő l nem is kell beszélni , mert ez vagy kid erül a má
sik ember elő t t a találkozások alkalmá val, vagy nem. A " Hird essé
tek az Evangé liu rnot az egész világo n" felszó lítás azt jelenti, hogy
az ember a világ felé fordul. A valóba n hívő ember go ndo lkodása,
magatartása felkelthe ti a nem hívők kíván csiságát , s jó ese tben Is
ten után kérd eznek.

Az Evangélium hird etése nem elvont igazságok előterjesz tése,

s nem is szó rólapok terítése, hanem az Istenből élő ember meg
szólítha tósága és előítéletektől men tes készsége a kapcsolat te
remtésre. Álta lában egy csa lád tagjaként élünk, közös l épcsőhá

zat és folyosót használunk másokkal, sokakkal ut azunk együ tt a
töm egközleked ési j á rm űveken, köz ös munkahelyeink lehetnek,
nyaraláskor szá mtalan ember rel találkozhatunk, s ha nem z árk ó
zunk el, lsten nyilatkozhat meg álta lunk. Ha ahhoz a Krisztus
hoz tartozunk és igazodunk, akiben lsten embersorsunka t vállalta
értünk, akkor újra egy má sra tal álhatunk. Ebben a találk ozásban
lsten rejtőzködő arca mer ül fel a m élyb öl, ame ly arc emberfor
rnánk zá loga, és vissz a találha tunk Istenhez és egy máshoz. Min
den eva nge lizác ió célja ennek e l őmozd it á sa .

Egy ember nundaddig "idegen" a számunkra, amíg nem szeretettel
közeledünk hozzá. A szer étetben vele találkozunk, mert a sze retet
felrobban tja azt a közeget, amelyben nincs egy máshoz közün k. Jel
lemző a magatart ásunkra. viselkedésü nkre, hogy utazunk villamo
son, au t óbuszon. au tóinkka l ellepjük az utaka t, tömbh áz-lak ásaink
ban közösen használt folyosókon érkez ünk haza, házai nkból kilép
ve a mi utcánko n szap ór ázzuk sie t ős lép teink et, s mégis idegenek
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A 200S-ben elhunyt ll.
János Pál pápa mondta
több alkalommal is,

hogy korunkban nem

elsősorban igehirdetól
re, hanem tanúsdgie

vÓKre van szükség.

maradunk egymás számára. Isten azt akarja, hogy ez megszűnjön,

és szeretetben találkozzunk és egymással egységre jussunk.
Mi emberek valamennyien a bűn miatt idegenedtünk el Isten

től és egymástól, de a megváltás ajándékaképpen visszakerülhe
tünk Isten szeretetébe, és szeretetközösség létesülhet ember és
ember között. Isten a megváltás művében a kezdetben, a terem
téskor közte és az ember között meglévő egységet állítja helyre.
Az evangelizáció ennek az egységnek a munkálása, kiterjesztése
a szeretet konkrét tettei által. A befogadás, mint a krisztusi prog
ram lényege, a szeretet mindenhatóságára figyelmeztet, és meg
határozza a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban tevékenykedők

életét. Ha a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az irgalmasság testi,
lelki cselekedeteinek gyakorlásában készséges és találékony, ak
kor küldetéséhez méltóan cselekszik.

Indulhatunk zarándokutakra. hallgathatunk tartalmas előadá

sokat, olvashatunk gondolatokban gazdag könyveket, ezek hatá
sára mégis kevesen térnek meg. Istenhez elsősorban a másik em
ber személyes példája vezet el.

A néhai Szentatya, II. János Pál pápa legelső alkalommal Dél
Amerikában, Peruban szólt erről, amikor egy indián törzsfőnök

visszaadta neki a Bibliát, mert - mint mondta - azoktól, akik
Bibliával a kezükben érkeztek hozzájuk, nem azt kapták, ami eb
ben a könyvben írva van, hanem sok szenvedést.

Érdemes felidézni korunk egyik nagy tanúságtevőjénekpéldá
ját, aki Ca1cuttában létrehozta a Haldoklók Házát, s megkezdte ál
dásos munkáját a haldoklókért. Teréz anya egy alkalommal nagy
szerű választ adott az őt kérdező amerikai újságírónak. aki ámulva
jegyezte me8"' hogy ő bizony napi 1000 dollárért sem vállalkozna
ilyesmire. "En sem!" - hangzott Teréz anya felelete. - "Akkor
miért csinálja?" - .Krísztus kedvéért!"

Teréz anya egy napon egyszerűen nem tudta már elviselni,
hogy rendje felsőbb leányiskolájában angol irodalmat tanítson és
az odavezető úton nap mint nap elnézze, amint halálos betegek
és haldoklók minden segítség nélkül az utcán hevernek. A város
vezetőségétőlelkért egy üresen álló, elhagyott házat, amely vala
mikor zarándokok pihenőhelye volt, és berendezte benne a hí
ressé lett Haldoklók Kórházát. Ezen a nyomorúságos szálláson
természetesen szintén meghaltak az emberek, de most már nem
az utcai forgatagban, hanem egy együtt érző ember közelében.
Megmenteni nem tudta őket ő sem, de amire képes volt, megtet
te. Talán szava sem volt, de cselekedett az irgalmas szeretet szel
lemében. Nekik ajándékozta életét. Aki így szeret, nem csupán
valami természetfölötti, szellemi régióban veszi igénybe a szere
tetet, hanem áthatja lénye egészét.

Okulásunkra idézem fel Roger Schütz első magyarországi lá
togatását, ami még a rendszerváltozás előtt volt. A hatóságok

47



Most mintha nem to
longanának úgy az
egyház "ajtaja" előtt,

mint a Krisztus feltá
madását követőötvene
dik napon ...

Mondana néhánylehe
tőséget, amely megha
tározó a Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat
munkáidban?

mindent elkövettek, hogy ne léphessen hazánk földjére, még az
egyházi vezetőket is megfélemlítették. Mindhiába, mert úgy lát
szik, hogy amikor Isten cselekszik, a világ fiainak okossága ke
vésnek bizonyul. Mindenesetre Roger Schütz megérkezett, de til
tást kényszerítettek rá. Egyetlen szót sem szólhat a hívekkel való
találkozás alkalmával. Így is történt. Megérkezett a zugligeti
Szent Család templomba, leült a templom szentélyében a földre,
s engedelmeskedve a hatóságoknak, nem hagyta el szó az ajkát.
A hívek köréje gyűltek, az utcán is hatalmas tömeg szorongott, s
mindenki a vele való találkozást ünnepelte, majd késöbb is erről

beszélt. Igen, itt volt Roger Schütz, s jelen volt az Isten!
Még egy eseményre hívnám fel a figyelmet, amire a követke

ző szempontból alig szoktunk gondolni. Az első Pünkösd alkal
mával a félénk és az ajtók mögé menekülő apostolokra leszállt a
Szentlélek. Hamarosan nagy tömeg gyűlt össze az ajtó előtt, noha
az apostolok még semmit sem tettek, de történt velük valami, be
teltek Szentlélekkel, s ez felkeltette az emberek kíváncsiságát.

Ennek valószínűleg az az oka, hogy nem sugárzik rólunk az az
öröm, amely azok sajátja, akik találkoztak Istennel és a Szentlélek
barátai lettek. Nem hiteles hívő magatartás az, amely kicsit szereti
Istent, és nagyon imádja a világot. Ha életünkben az első helyet Is
tennek adjuk, és úgy szeretjük a világot, mint Isten ajándékát,
mint ami üdvösségünket szolgálja, akkor életünk hatással lesz az
emberekre. A hatás mindig kétesélyes. Engednek vagy elzárkóz
nak, de nem maradhatnak közömbösek.

Az emberek tömegeit ma egyszerűen nem érdekli az, mit ta
nít az egyház. Vagyis kevéssé kíváncsiak a tanra. Szinte egyetlen
utunk van: eljutni a krízisben lévő emberekhez. A kérdés, volt-e
valaha is más út?! Kik ezek az emberek, akik ránk várnak? Az
egyedüllét terhét nehezen viselő idős magányosok, a szegénysé
get magukra vevő sokgyerekesek, a fogyatékos családtagjuk mi
att alig elhordozható terhet hordozó családok, a társadalomból
magukat kirekesztő szenvedélybetegek, a magukra hagyott ci
gányemberek, a katasztrófák áldozatai, az idegen voltuk miatt
elbizonytalanodó idegenek, a hajléktalanok stb. Ha őket felvál
laljuk, az emberek felfigyelnek és kérdezni fognak bennünket,
hogy honnan van mindehhez az erőnk, és keresni fognak ben
nünket, hogy közénk tartozhassanak.

Ezek a találkozási pontok lehetnek helyek és alkalmak. A helyek:
befogadó szállások, hajléktalanok ápolási otthonai, szegények in
gyenes orvosi rendelői, krízisben lévő családok szálláshelyei,
ingyenkonyhák, ingyenes mosodák, ruhaosztó helyek, cigánytele
pek, nyugdíjas klubok, máltai játszóterek játszóházai. Alkalmak: ut
cai gondozószolgálat, éjszakai teajárat, mozgó orvosi rendelő, tüdő

szűrő busz, orvosi segédeszköz-kölcsönzés, katasztrófahelyzet.
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Ön különböző krizis
helyzeteket említett az
imént. Ugyanakkor a
iranszcendencuinaktxm
egy másik vetiilete is,

gondolokaz ezoterikus,
okkult tanok iránti ha
talmas érdeklődésre.

Ezek mind azt igerik;
hogy hakövetünk bizo
nyos modszcrekei, ak
kor boldogok és gazda
gok leszünk, megszün
nek a gondjaink. Ezzel
szemben a keresztény
ség a kereszt hordozá
sáthelyezikilátásba. Jé
zus nuilian mondia kö
vetőinek: sokat kell
szenvednetek az én ne
vemért. Ez pedig elri
asztja karunk emberét,
de valószínűleg min
den kor emberét elri
asztatta ...

Ön egyszer elmondati
egy történetet az úgy
nevezett zsákos ember
ró1, akivel az éjszakai
teajárat során sokszor
találkozott.

I\z is lelJet, hogy az
imái tényleg meghall-

Ez nyilvánvalóan így van, hiszen az Istentől eltávolodott ember
túl fontos önmagának, és ahhoz, hogy kibírja az életet, szüksége
van azokra az ígéretekre, melyeket az ezoterikus, okkult vallások
tanai kínálnak. Az már nem érdekli az embereket, hogy mennyi az
igazság ezekben, megelégednek az ígéretekkel, melyek nyomán
bizalom tölti el a szívüket.

Valamit nem szabad elfelejteni: azt, hogy a kereszténység de
misztifikál. A keresztény ember, miközben szemét az égre emeli, két
lábbal áll a földön. Reálisan szemléli a folyamatokat, s felelősséget

érez a saját és a másik ember életéért, mert felebarátja. Ha Isten, aki
a teremtés által a világ sorsává lett, ha Isten az emberré lett Jézus
Krisztusban az ember sorsává lett, akkor egyikünk sem viselkedhet
úgy, mintha egyedüliként élne a világban. Nem térhetünk ki a má
sik ember igényei elől, még ha a könnyebb út erre is csábít bennün
ket. Nem így az önző ember, aki eltávolodott Istentől, elszakadt az
emberektől, s önmaga istenítésébe menekül. Neki valóban szüksége
van a gondtalan, sikeres, boldog életet ígérő misztériumvallások
misztikumára. A kereszténység ezzel szemben nem hiteget és ígér
get, "csupán" a gondviselő Isten szeretetét kínálja. Ez az Isten szere
tetből életet ajándékozott nekünk, s kockázatos útra hív bennünket,
amelynek hitelessége azon múlik, hogy akaratához igazodva mi
ként állunk helyt ebben a világban. A helytállást a szeretet igazolja.

A szeretet újraegyesítést jelent, valaminek a visszaállítása, hely
reállitása. ami egykor megvolt. Ki kell békülnünk Istennel, és aján
dékként elfogadni és felelősséggel gondozni a gondjainkra bízott
szép világát. Vissza kell találnunk Krisztushoz, aki elvezet ben
nünket egymáshoz, hogy boldoguljunk és boldogok legyünk, ami
csak együtt, egymással közösséget vállalva lehetséges. Isten erre a
szolgálatra hív valamennyiünket.

Igen, feltűnt a szép arca és tiszta, nyílt tekintete. Jellemző volt rá,
hogy mindig hallgatott. Hangját hallani sem lehetett. Amikor át
vette a szendvicset és a teát, csupán fejével biccentett. Azt hittem,
hogy nem is tud beszélni. Aztán egy alkalommal külön is szeret
tem volna kedveskedni neki, s szóltam hozzá, amikor átadtam az
ételt: "Isten áldja meg!" S megszólalt: "Önt is." Majd odafordult
hozzám, bizalmasan közel hajolt és közölte: "Egész éjjel imádkoz
tam. Megmentettem a várost." Örült vagy szent? Ki a megmond
hatója? A szőrzsákba öltözött, sáskát és vadmézet fogyasztó Ke
resztelő Jánosra gondoltam. Eszembe sem jutott, hogy kioktassam.
Nyilván, hogy másképp gondolkozik a hitről, mint én, de honnan
tudhatom, hogy az ő hitének milyen jelentősége lehet a főváros

életében? Azt láttam rajta, hogy meggyőződéssel állította, meg
mentette ezen az éjszakán Budapestet.

Ez valóban lehetséges, de igazán érdekes az, hogy mi, ahogy én is,
az ilyen történésekre azonnal felfigyel ünk, pedig nem ez a lényeg,
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gatásra találtak Isten

nél, és így valóban

megmentett veszélyben

lévő embereket, még ha

az egész várost talán

nem is ...

Nem elég tehát azt
mondani a szűkölködő

nek: barátom, szeret az

Isten, hanem valami

lyen formában segíte
nem kell neki, ha más

képpen nem megy, úgy,

hogya kezébe adok egy

szelet kenyeret ...

A legtöbb ember tarto

zik egy családhoz, vagy

valamilyen közösség

hez. Valószínű, hogy
mindenki számára adó

dik valamilyen feladat,

amelynek elvégzésével

segíthet másokon. Az
más kérdés, hogyan vi

szonyulunk ehhez a fel

adathoz, próbáljuk el

végezni, vagy éppen el

lenkezó1eg, lerázzuk

magunkról.

hanem az, hogy minden este odamehettem hozzá, és a kezébe ad
tam az ételt, italt, ami életben tartotta. Számára ez teremtette meg
azt a lehetőséget, hogy kimondhatta. egész éjszaka imádkoztam a
városért. .. Ha ő ezt nem kapná meg valakitől,akkor vége lenne az
életének, és nem mondhatna ilyent. Említettem Teréz anya példá
ját, mekkora jelentőségevan annak, hogya kezében halhattak meg
emberek, nem pedig magukra hagyatottan. Amikor Teréz anya ki
nyújtotta a kezét az emberek felé, összekapcsolódott, eggyé lett
életük. A haldoklók élete és Teréz anya élete összenőtt. A segítség
nyújtás ténye új távlatokat nyitott nekik, életük új értelmezését, a
segítőjükben a másik ember jobb megismerését, s talán az Isten is
áttetszett.

Ezekből az élményekból. tapasztalatokból épül fel az ember új
élete. Az evangelizáció ezt a célt szolgálja.

Nincs kereszténység karitatív cselekedetek nélkül, a kettő: a ke
reszténység és karitász szorosan összetartozik, elválaszthatatlan
egymástól.

Hiába ismerjük és hirdetjük az életre vezető igazságokat, ha
közben környezetünkben elvesznek, meghalnak emberek nemtö
rődömségünk miatt. Amikor ilyen történik - sajnos gyakran
megtörténik -, magyarázni kezdjük a megmagyarázhatatlant,
mentegetjük magunkat. Csakhogy Isten nem ment fel.

Az Istentől ajándékba kapott világ ugyanis közös kincsünk, java
in osztoznunk kell, különben minden, amit birtokolunk, boldogsá
gunk útjába áll. Létrehozhatunk nagy alkotásokat, de ha a másik
ember nélkül, vagy ellenére történik, "szembefordul" velünk min
den művűnk, és a hiábavalóság érzése hatalmasodik el rajtunk.

Nagy ajándék, ha családban élhet az ember, s ha egy közösség el
fogadott tagja. Az odatartozás jogokat biztosít, de kötelességet is
ró az emberre.

Az odatartozás az állandó és rendszeres feladatokon túl azt is je
lenti, hogy az ember megkülönböztetett figyelemmel van a "kiseb
bek" iránt, akik pedig - mintegyajándékképpen - egyfolytában
figyelmeztetnek bennünket határainkra.

A keresztény élet nem jámbor asszisztenciával kísért közös
imádság a templomban, azzal a megelégedett tudattal. hogy meg
adtuk Istennek, ami jár Istennek, majd elfogadjuk és kihasználjuk
a család, a közösség megtartó erejét. Mindez akkor hiteles és igaz,
ha az imádságokat és vallásgyakorlatokat megtartva. a családi és
közösségi élet légkörét hálás szívvel elfogadva. Isten csodálatos
gondviselése példájára szolgáló szeretettel hordozzuk is egymás
terheit. Ha mindezt komolyan vesszük, akkor merészelhetünk
arra gondolni, hogya bennünk lakozó Istennek szerzünk örömet,
amikor egymással testvéri szeretetben tartozunk össze, a világban
pedig több lesz a sátán veresége fölötti húsvéti nevetésből.
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Gyakrall rlőfordul,hogy
jót cselekszünk,dc sze
reici nélkül. Ezt pedig
azonnal megérzi az,
akioe! jó teszünk, és ez
számára rossz érzés.

A jósághoz és a szere
tethez kapcsolódik te
hát a türelem,nem sza
bad,hogy "elszakadjon
a cérna"?

Azt, hogy miluen lélek
kel hordozom a keresz
tet, azon múlik, hogy
mennuire szetetem a
másik embert, mennyi
áldozatot vagyok haj
landó vállalni érte?

Kérdés, lehet-e jót tenni szeretet nélkül? Jót tenni mással csak sze
retetből lehet.

Az ember, amikor szeret, azzal a kérdéssel szembesül, hogy haj
landó-e "fizetni" a szeretett lénnyel való kapcsolatáért? S minél
"drágább" neki valaki, annál nagyobb árat fizet.

A jóra késztető szeretet jellemzője ez a pazarló bőkezűség.E nél
kül is képes jóra az ember, de akkor számításból, önérdekére tekin
tettel cselekszik, ugyanakkor a szeretetből megvalósult jó mindig
a másik javát szolgálja. Álljon előttünk Jézus példája, aki nem vo
nakodott megfizetni értünk megváltásunk árát. Ha keresztényként
Jézushoz tartozunk, kényelemre s egyéb nehézségekre hivatkozva
nem menthetjük föl magunkat az alól, hogy jót tegyünk testvérein
kért, legfőképpen a rászorulókért.

Sok oka lehet annak, hogy elfogy az ember türelme. A legjellem
zóbb, hogy minden erőfeszítés hiábavalónak tűnik, noha mindent
megpróbáltunk, s mintha az illetóben a minimális készség sem
lenne meg az együttműködésre.

Önmagunk felmentése helyett helyesebb, ha magunkba nézünk.
Vajon nem inkább arról van-e szó, hogy hiányzik belőlünk, vagy
fogytán a kitartás? Ennek az lehet az oka, hogy nem eléggé tudato
sítottuk magunkban, hogya másik ember sohasem lehet idegen,
távoli, érdeklődésünkön kívül eső. Ha hisszük, hogy Krisztus
megváltó halálában kibékített bennünket Istennel és egymás test
véreivé tett, akkor nem menthetjük fel magunkat. Ezt a gondolatot
kell erősíteni magunkban ahhoz, hogy megértóbbek, áldozatosab
bak legyünk, hosszabb útra is elinduljunk, mélyebbre is lehajol
junk, ha azt kívánja tőlünk a másik ember helyzete. Válasszal
egyébként az Istennek tartozunk!

"Egymás terhét hordozzátok!" - szól a felhívás. Az élet terhét
mindenki ismeri. A lelki emberek bátorításképpen szólnak arról,
hogy senki sem kap súlyosabb keresztet, mint amit elbír. Ha ezeket
a kereszteket az ég "adományaként" kapjuk, akkor nem is lehet
másképpen. Néha mégis rászorulunk arra, hogy segítsen valaki.

A kereszt velünk születik, életünk végéig hordozzuk, s ha hívő

emberként sikerül befejezni utunkat, megadatik, hogy saját keresz
tünkön halhatunk meg. Így lesz életünk keresztje üdvösségünk útja.

Fájdalmas tapasztalat, hogy vannak emberek, akikhez szinte
hozzánő a kereszt. Ők azok, akik a legsúlyosabb terheket hor
dozzák. Rájuk mindig úgy gondolok, mint akik az élet "áldoza
tai". Ők azok a bizonyos bibliai szegények. Elsősorban a testi,
lelki, szellemi fogyatékkal élők, valamint a jogaikból, javaikból
kiforgatott emberek, a világnézetük miatt üldöztetést szenvedők,

az éhhalálra ítéltek, mert rossz helyre születtek, a tanulás és mú
velődés lehetőségéből kiszorítottak stb. Krisztus szeretetből ma
gára vette a világ minden terhét, de velük azonosult is!
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Itt megint visszaté
rünk az empátiahoz.
hogy van-e közöm a
másik emberhez, vagy
nincsen?

Ha az ő életük problémáját nem is tudjuk megoldani, sorsu
kat magunkra vehetjük. Elfogadhatjuk őket, mint olyanokat,
akik hozzánk tartoznak. Befogadhatjuk őket, mint akiknek he
lyet készítettünk szívünkben. Ha keresztények vagyunk, akkor
Krisztus parancsa is kötelez bennünket erre.

A legtöbb tennivalónk mégis azokkal van, akik rendezett kő

rülmények között élnek. Feladatunk, hogy segítsük őket abban,
hogy önmagukban megtalálják Istent, és önmagukból kitekintve
észrevegyék azokat, akikkel jót tehetnek. Tegyenek jót, hogy job
bá váljanak, ajándékozzanak. hogy gazdagabbá legyenek, osszák
meg javaikat, hogy teljesebb életük legyen.

Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Ezen az úton csak
Istennel lehet elindulni, majd elvállalni minden embert útitárs
ként, és figyelnünk arra, hogy az erkölcs normáit elsősorban ma
gunkra terheljük, s nem a legkisebbekre.

Az együttérzésnek fontos szerepe van a közösségi életünkben.
Gyakorta tapasztalom. hogy milyen kritikus az ember, és legfő

képpen azokkal, akiket körülményeik bekerítettek. például a haj
léktalanokkal. és soroljuk is az elvárásokat velük szemben. Mos
datlanok, piszkos a ruhájuk, legyenek gondozottabbak; kirívóan
viselkednek, legyenek fegyelmezettek; kéregetnek, inkább dolgoz
zanak, ha ugyan akarnak dolgozni; ne sajnáltassák magukat, ma
guknak köszönhetik, hogy ide jutottak; ne alkoholra költsék az
összekoldult pénzt.

Bizony elvárjuk. hogy mindezen változtassanak, ami szinte le
hetetlen. Felelősségüket nem tagadva. elgondolkodtató, hogy
honnan jönnek? A legtöbbjük hátrányos helyzetű családból, al
koholista szülők gyermekeként, vagy állami intézetből. A férfiak
a felbontott házasság, élettársi kapcsolat kárvallottai. Nagyon so
kan alacsony fokú végzettségük miatt nem kapnak munkát, bár
nem kevesen vannak magasan kvalifikáltak is közöttük.

Gondoljuk csak el, hogy az "utcán lakók" nem is reményked
hetnek abban, hogy valaha is tisztességes munkahelyet kapjanak.
Egyrészt, van-e olyan munkahely, ahol szívesen fogadják azokat,
akik minden reggel kapualjakból. aluljárókból, erdei kalyibákból,
jobb esetben hajléktalanok szálláshelyéről indulnak el? Másrészt
fizikailag, szellemileg ezek az emberek már képtelenek arra,
hogy kitartóan teljesítsenek leromlott egészségi állapotuk miatt.
Egy velük foglalkozó szakember mondta: aki eltöltött egy ke
mény telet az utcán, az olyan sebeket kap, amelyekből sohasem
gyógyulhat ki. Nem várható el tőlük az sem, hogy jobban szer
vezzék meg életüket, és legyenek egymással is szolidárisabbak.

Ugyancsak az előbb említett szakembertől hallottam, hogya
hajléktalan embereknek csodálatra méltó túlélési módszereik
vannak, amelyek segítségével egyik napról a másikra átmentik
életüket, amíg el nem érkezik a közeli vég, hisz általában fiatalon
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Nem szoktákahajlékta
lanok az Istent okolni,
hogy ídejutottak?

halnak meg. Folyamatosan alkoholos befolyásoltságban élnek,
amely a leghatásosabb védekezés az utca emberének közönye, ki
szólásai, az "utcai létmód" és a kilátástalan jövő elviselésére.

Bizony ők is a társadalom tagjai. Cinikus az a magatartás,
amely ugyanazon erkölcsi normák betartását várja el tőlük, mint
a társadalom többi tagjától, s mert erre helyzetükből adódóan nem
képesek, sokan gondolják, hogy jogosan el is felejthetjük őket.

Felelősek vagyunk értük, és Krisztus külön is ránk bízta őket,

mint a legkisebbek egyik szánalomra méltó csoportját. Ahhoz,
hogya társadalom nem hívő és hívő tagjai teljesítsék feladatukat
velük szemben, elsősorban a társadalmi gondolkodásnak és ma
gatartásnak kell megváltoznia.

Ez a kérdés arra a területre irányít bennünket, ahol számtalanszor
elhangzik az emberek részéről: a hajléktalanok is okai annak, hogy
idejutottak. Bizonyára szembesíteni kell őket is ezzel a kérdéssel.
Viszont általában - kevés kivétel van - nem egy-egy rossz, meg
gondolatlan lépés az oka annak, hogy kicsúszik a talaj az ember
lába alól. Legtöbbször összeadódnak az okok, s egy rossz döntés a
kusza körülmények miatt végzetes helyzetbe sodorhatja az em
bert. A hajléktalan embereket se lehet ez alól felmenteni, de míg a
normális körülmények között élő embert a családi-társadalmi
gazdasági háló fenntartja ilyen esetekben, ők kihullanak a nagylu
kú hálón, vagy aláhullanak háló híján.

A hajléktalanokat is kísérti a gondolat, hogy Istent okolják
helyzetük miatt, de feltűnő, hogy ők inkább elfogadják helyzetü
ket, mint mások, és Isten közelébe .húzádnak", Talán azért, mert
ők jobban tudják, mint mi, hogy gyenge a kezünk ahhoz, hogy
saját életünket kezünkben tarthassuk, és ha egymásra is bízott
bennünket az Isten, nincs meg mindig a kellő szándék és akarat,
hogy felelősséget vállaljunk egymásért. Az ő számukra inkább
menedék és oltalom az Isten.

Ahhoz, hogy kijussunk e gondolati kelepcéből, jobban előtér

be kell állítani azt, hogy Isten a Szeretet. A szeretet nem ben
nünk, hanem Istenben születik meg. Isten ezért teremt világot,
életet, ajándékképpen. Krisztus is azért lett emberré, mert Isten
szeret bennünket, s nem hagy magunkra eltévelyedésünkben.
Megvált. Az ezoterikus vallások soha sem hivatkoznak szerétet
re, mert szerintük az ember saját sorsának kovácsa, saját élete
felépítője. Mekkora különbség van e között és a Biblia tanítása
között, mely szerint az ember Isten szeretetéből született és Isten
szeretetében él. S mert a szeretet nem logikus, de határtalan és
kifogyhatatlan, ezért Isten szeretetében helye van az őrisorsron

tóknak, az eltévedteknek, a csetlő-botlóknak és a jóra törekvők

nek egyaránt. A kilátástalan sorsú hajléktalanok figyelmeztethet
nek bennünket arra, hogy jobban igazodjunk Istenhez, ha meg
akarjuk őrizni lelkünk egészségét és életünk belső egységét.
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Képesek vagJJunk-e meg
őrizni a lélekbelsőegy
ségét?

Minden mindennel összefügg. A világ nagyon egyszerű, csak bo
nyolultan él, s ha óvatlan, zavarba téved. Ebben a zavarosban le
het világi, evilági életet élni. Csakhogy ez a világi élet elporlik egy
szer, ami nem porlik el, az a mögötte lévő kép, amely létrehozta és
élteti mindezeket. Csak ez az örök. Széttöredező korunkban egyre
reménytelenebb ez a felismerés: minden egy! Fontos, hogy ez a fel
ismerés ne csak a halálos ágyon szülessen meg bennünk.

Az ember bizonyos teljességéIménnyel születik, s ebben a
tér-időben elkezdődik egy küzdelem, amelynek során állandó
konfrontációban van a bennünk lévő beavatottság a külvilág ri
degségével, mert a külvilág következetesen szét akarja szedni a
belső egységet. A feladatunk az, hogy ezt a beavatottságot min
denek ellenére fenntartsuk. Ezért próbatétel az élet.

Életünk miatt felül kell vizsgálni Isten-fogalmunkat. A nyuga
ti és a keleti istenfogalom teljesen eltérő. A nyugati Isten messze
van és nagyon hatalmas. A keleti ember viszont úgy fogja fel: az
Isten benne van. A keleti ember nem úgy tekint Istenre, mint ve
télytársra, nem akar álvilágot építeni, mint a nyugati, hanem
méltó akar lenni az Istenhez.

Félő, hogya nyugati civilizáció a maga önzésébe és önjelöltsé
gébe bele fog bukni. Ki teremthet itt rendet? Mert nem őnma

gu nkért élünk, hanem föláldozzuk életünket valamiért. Ez az élet
értelme. Ha nem így történik, akkor baj van. A nyugati embernek
ki kell békülnie Istennel, és újra találkoznia kell Krisztussal. Ez
ma létkérdés. Ha elmarad, nem leszünk képesek felelősséget vál
lalni a teremtett világért, amely veszélyben van, a környezet
szennyezés és a kielégíthetetlen éhségű, kapzsi gazdagok gazda
sági tevékenysége miatt, és nem vállalunk felelősséget egymásért
sem, mert az önző embert csak a saját boldogulása érdekli.

Vissza kell állítani azt a középkori gondolkodást, amelyben a
megismert és megértett igazság egybeesik a megcselekedett igaz
sággal. Mára ez kettévált, elvált egymástól. Ma az az igazság,
amit annak tartok. Az az érték, ami a javamat szolgálja. Az a
rossz, ami utamban áll. Az ilyen helyzetek megmagyarázására
születtek az ideológiák. Nem véletlen, hogya legújabb kor szeku
larizált világának termékei az ideológiák, amelyek arra vállalkoz
nak, hogy "megmagyarázzák" a megmagyarázhatatlant, azt, hogy
miért nem cselekszik az ember a megismert igazságnak megfele
lően, sőt igyekszik elhitetni, hogy az a jó és hasznos, amit tesz.

A Krisztus-kővetők sem képesek arra, hogy mindig a megis
mert igazságnak megfelelően viselkedjenek, cselekedjenek, de
ilyenkor gyengeségükre, elégtelenségükre hivatkoznak, nem
mint amazok, akik az igazság érvényességét vitatják.

Naponta kell könyörögnünk a teremtő Istenhez, a megváltó
Krisztushoz, hogy méltók legyünk arra, hogya megértés, a meg
bocsátás és a szeretet szellemében segítői lehessünk embertestvé
reinknek abban, hogy közelebb kerüljenek Istenhez.
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