Rasszizmus, antiszemitizmus, nacionalizmus

Vajon Jézus találkozott-e a fentiekhez hasonló jelenségekkel földi élete során? A válasz egyértelmű
igen. Az evangéliumokban olvashatunk egy döbbenetes esetről, amikor is Jézus és tanítványai
Szamária környékén bandukoltak, a tanítványoknak pedig az az ötlete támadt, hogy jó lenne Istennél
közbenjárni egy tüzes ménkőcsapásért az általuk megvetett szamáriaiak megsemmisülésének
érdekében. Ötletükre büszkék voltak és dicséretre számítottak Jézus részéről, nem pedig feddésre.
Jézus világossá tette számukra, hogy fogalmuk sincs, milyen sötét lelkület dolgozik bennük, milyen
pusztító szándékú szellemi háttér szócsövei voltak. Sokféle címkét aggattak már erre a sötét
szellemiségre a történelem során, de lényeget tekintve egy tőről fakadnak. Sátán tövéről. Tudjuk jól,
Sátán öl, rombol, pusztít. Ezen tevékenységeit a legváltozatosabb módokon igyekszik megvalósítani
és ténykedéseiben rendkívül gyümölcsöző területnek bizonyult a rasszizmus, antiszemitizmus és a
szélsőséges nacionalizmus a történelem során.
Ezek mögött a fogalmak mögött végül is az a feltevés húzódik meg, hogy valamilyen szempont szerint
lehetséges az emberek kategorizálása értékességük, értéktelenségük, hasznosságuk, kártékonyságuk
szempontjából. Valami nagy belső késztetést érez az ember az ilyen jellegű csoportosításra. Hogy
miért van erre erős hajlamunk, arra nehéz lenne pontosan válaszolni, de azt nyugodtan
kijelenthetjük, hogy kortól, nemtől, származástól és vallási hovatartozástól függetlenül dolgozik
bennünk az efféle rendszerezési vágy kisebb nagyobb mértékben, szerencsére, ha lehet ilyet
mondani, a legtöbb esetben még a normalitás keretein belül, semmiképpen sem jó, de kibírható
utóhatással. Azonban időről időre, szinte ütemszerűen bukkannak fel szélsőséges válfajok igazán
nagy kárt, szenvedést okozva milliók életében.
Pedig Isten tanítása a Biblián keresztül leegyszerűsíti a helyzetet. Az igazság az, hogy mindenki Ádám
és Éva leszármazottja, így pedig mindnyájan egymás rokonai, testvérei vagyunk, ha tetszik, ha nem.
Az emberiség egy csoport, annak minden tagja pedig egyenlő Isten teremtett rendjében. Ami ezen
felül van az a Sátántól van. Jézusban ez az egység áll helyre egészen. Az elválasztó érzelmek, külső
vagy belső különbözőségek falai Jézus jelenlétében és nyájában leomlanak, a sebek begyógyulnak.
Imádkozzunk tehát, hogy Isten rombolja le a Sátán viszályt szító munkáját és Jézusban találjanak
megbékélést a különböző emberi csoportosulások.
Záró gondolatként hadd jegyezzem meg, hogy mint mindig, a tárgyalt témakörben is megjelenhetnek
részigazságok a Sátán dúló munkájában ezzel okozva komoly kísértést arra, hogy időnként indokolt
választásnak tűnjön az ellenszenv, rosszabb esetben gyűlölet vezérelt viszonyulás a tőlünk eltérő
csoportokhoz, de bármennyire is jószínben próbálja az ördög feltüntetni ezt az utat, annak legvégén
tényleg nincs más, csak halál és fájdalom. Utóbbi még akkor is igaz, ha olykor- olykor a kedves és naiv
segítőkészségünk „jutalmaként” váratlanul mi húzzuk a rövidebbet, a jótett helyébe rosszat várj elv
tragikomikus mintájára.

