
hogy kiszolgá ltassa magát . hanem hogy szolgáljon; a népek fejedelmei ural
kodnak rajtuk. és a nagyok hatalmaskodnak felettük. de köztetek ne így le
gyen: ha valaki köztetek első akar lenni . szolgálja a többit" (Mt 20,28.26-27) .

A szolqálat, mindenekfölött a kölcsönös szolq álat, javaknak és ténykedé
seknek kölcsönös kiegészülése. Isten ugyanis különféle adományokat adott
nekünk: értelmet. egészséget, fizikai és lelki erőket, anyagi eszközöket. szak
értelmet, éppen azért. hogy kölcsönösen kiegés zítsük egymást. és kölcs önö
sen szolgáljunk egymásnak. Azonkívül mélyen kereszténnyé és term észet
fölöttivé tesz i a tekintély értelmét: "non dominantes in cler ls" . vagyis nem
keresve a papságban az uralkodást. mint Szent Péter mondja (lPét 5.3) .

Ez a szolgálat iránti érzék a zsinati dokumentumok egész körében ott
van, egészen a .Gaudium et spes" konstitúcióig. amely mindenkinek köteles
ségévé teszi. hogy az emberiség szolgálatára szentelje magát . és ne legyen
más becsvágya . mint annak szolgálata.

Példaképe a nagy Minta: Krlsztus, aki az emberiség igazi nagy .dl áko
nusa", mert egész küld etése szolgá latra szól: azért születlk , hogy szolgáljon ,
azért tesz csodákat. hogy szolgáljon , meghal. hogy szolgáljon bennünket. fel
támad értünk. hogy megigazulást adjon (Róm 4,25). fölmegy a mennybe,
hogy szolgáljon rnlnket, és elvezessen oda.

A paradicsomban is szolgálni fog nekünk, ő lesz a mi nagy .Dl ákonusunk",
amint maga mondotta egy megdöbbentő példabeszédben : .Boldogok azok a
szolgák. akiket uruk megérkeztekor ébren talál. Igazán mondom nektek.
felö vezi magát. asztalh oz ülteti őket. és megy , hogy kiszolgálja őket" (lk
12.37).

Az Egyháznak és a kereszténynek tehát Krisztusról kell példát venn ie. és
így az emberiség szolgálatára állnia.

Ezek a szempontok a maguk hiányosságában is elegek ahhoz, hogy bele
sejtsünk: milyen . szélességet és hosszúságot, magasságot és rn élyséqet"
(Ef. 3.18) ér el a ezeretet tana a II. Vatikáni Okumen ikus Zsinat tan ításában.

Eredet i : la carita alla luce della dottrina concil iare .
Favero Editore. Vicenza, 1966.

Kollár Ferenc

GONDOLATOK A TOK~LETES SZERETETROL

A mai időkben szenvedéll yé vált mindent megkérdőjelezni. Ennek a kér
désfelvetésnek van árnyéka és van fénye. A fénye abban jelentkezik. hogy
a jó lste n vet i föl bennünk a kérdéseket, hogy azokra imádkozva válaszoljunk.
De a kérdőjel nek árnyéka is van: ha a zak l atő kérdéseknek konzervatív tila-
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Iomfát állftunk útjába, vagy hencegő. cinikus , föl ényes kétkedéssel mérqez
zük meg lsten felh lvását, akkor az Istennek hozzánk intézett kérdése átokká
fajul . és - mint egykor Jézus korának főpapjaiban, frástudólban - romlá
sunkra szolgál.

A II. Vatikáni Zsinat után , amikor a lelkiség a világ felé fordulás jegyé
ben alakult, sokan fölvetették a kérdést: ml a tökéletességre tö rekvésnek s
az erre alakult közösségeknek az értelme? A Zsinat egyszerüen és világosan,
de nagyon is általánosan válaszolt, megállapltva, hogy egyetlen értelme van
Krisztust követő életünknek: a tökéletes szeretetre kell törekednünk.

Mi a szeretet ?

De mive l a szeretetről már annyit beszéltünk és annyiszor rá is cáfoltunk.
hogy ennek alig van hitele , azért fel kell újftani , újjá kell teremteni ezt az
ősfogalmat. Hiszen lsten maga a szeretet, már pedig nekünk az ő életét kell
élnünk és megjelenftenünk a földön .

A szeretet az Istentől a vil ágba beépített dinamikus hatalom, amely arra
késztet. hogy minden lény szabadon adjon a magáéból a másik létezőnek

(mert ami benne van, az jó , és azt tovább kell adni , szét kell árasztani) ,
hogy az is jobb , gazdagabb legyen . az lehessen . aminek az Úristen szánta
(és nem az. amivé én akarom tenni) . Azt adjuk neki . ami .convenlt", meg
felel, . jól jön neki " , ami seglti kibontakozni istenadta képességeit és rneq
teremni gyümölcsét .

Mivel lsten maga a szeretet, a belől e eredő szeretet fo lyama járja át az
egész világot és különösen az emberiséget: rajtunk keresztül tere mt, gondos·
kodlk . szervez . vezet és közöl igazságokat az Úristen. Mi nem teszü nk mást.
csak rendelkezésére bocsátjuk ennek a végtelenül szeret ö hatalomnak szívün
ket , kezünket, szavunkat, gépei nket. tudásunkat, otthonunkat, testünket . . .

Ak i tehát szeret, az olyan , mlnt az lsten. Ahol él a szeretet és jóság. ott
az Úristen, és ott van már kicsit a mennyország is. Még ha valak iben nincs
ls tudatos hit. de önzetlenül szeret, akkor már az lsten Lelke tevékenykedik
benne. Aki viszont gyülöl , az gyilkos. Aki haragszik, az eltömte az éltető vizet
árasztó csatornákat. Ak i közönyös, vagy ahogy mondják, akit a másik sorsa
. nem érdekel ", az éveken át bomladozó lelki hulla. Mert az él igazán és az
éltet, aki szeret. Aki nem tud szeretnl , az törpe. abnormis - az az Igazi
Istentagadó.

Ez a dinamikus hatalom lüktet az egész világban : testek és vegyületek
vonzzák (vagy taszltják) egymást. a nap adja energiáját a földnek, a föld
adja magát a növénynek, a növény adja magát az állatnak. az állatok egy·
mást szeretve szaporodnak, és adják magukat az ember hasznára. VIlágunkra
az jellemző . hogy lsten mindenütt organizmusokat teremt. amelyben a leq
kisebb sejttól egészen az egészséges társadalomig egyik tagnak adnia kell
magát a másiknak , hogy az éljen és növekedjék. Igy ls mondhatnánk: szere-

22



tetre teremtette lsten a világot, egymásnak való önátadásra szánta az egyes
részeket. Ez a kölcsönös önátadás a normális és törvényes életforma az élet
minden birodalmában.

Szeretni tehát annyit jelent: elfogadom, vállalom és megvalós ítom az
egész világmindenségben uralkodó isteni törvényt. Az emberben, a . terem
tés koronájában" és élretör ő .nyílvessz öjében" (Teilhard de Chardin) kell
beteljesednie a mindenség törvényének . Ez az a hatalmas er ő , amely gyü
mölcsterrnésre, építésre, szervezésre . munkára, életadásra késztet, még
pedig nekünk juttatott saját karizmánkból. egyéni testi és szellemi adottsá
gainkból, gazdagságunkból , hogy mások éljenek, jobban éljenek. boldogok
legyenek, és eqy énlséq ük teljesebb legyen. Ez az emberiség éltető vérkerin
gése, amelynek l üktet ő középpontja az Isteni Szív: szeretettel magához vonz
mindent. mint a szívünk az elhasznált vért, hogy felfrissitve továbbárassza
minden taghoz, minden erecskébe. Áldott életfolyamat, amely magából az
örök forrásból áramlik belénk, szabad, mint minden kegyelem, soha ki nem
é rdemel hető . anyagiakkal soha m69 nem fizethetó.

A szeretet az igazságosság szigorú mércéje szerlnt . bolondság, esztelen
ség "; de az egész éle tet tekintve ez az igazi életfenntartó tevékenység. Nél
küle kihűlne bolygónkon az élet. Innen ered , hogy 69Y jól f lzet ő , techn ikailag
jól felkészült társadalomban is bekövetkezhet a szellemi és lelki halál. ha
kihűl az önkifosztó önátadás . szent bolondsága" , amint azt a mi . jözan" ke
resztény polgári családjainkban m árls tapasztaljuk : fogynak, néptelenednek,
bomlanak, bezárkóznak, mert rettegnek az önátadás keresztjétól.

Hogyan működik a szeretet világtörvénye?

Ha nem akarunk holdkóros ábrándozók lenni , akkor elóbb minden szeretet
alapmintáját: az önszeretetet kell tanulmányoznunk és abból kiindulnunk.

Szeretni magamat ennyit jelent: kibontom és megvalósítom a bennem
szunnyadó képességeket. tehát keresem a magam dic sóségét, érvényesülé
s ét, gazdagodását, boldogságát, alkotó erőrnnek kitárulását, életemnek gyü
mölcsét, szellemi képességeim meqval ösulás át. Lehet ez az önszeretet za
varos és zsarnoki, és lehet rendezett , de olyan ósdinamizmus, amelyet az
Úristen minden ember szívébe kiárasztott.

De szeresd embertársaidat is , mint tenmagadat - tehát ezt az ös- és
alapdinamizmust kell az igazságosság alapján átvinni a másik emberre is :
amit akartok, hogy nektek cselekedjenek, ti ls tegyétek m69 másokkal; amit
nem akartok, hogy nektek cselekedjenek, ti se tegyétek meg másokkal . Ha
magában marad ez az önszeretet, önmérgezést okoz; de adni másoknak is
bels ő dicsóségünkból és gazdagságunkból, ez az élet legnagyobb öröme,
mert erre késztet az lstenból áradó dinamizmus: add át magadat, adj a t iéd
ból. gazdagodjál, növekedjél meg másokban, bontakozzál ki másokban .
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Ennek a klfelé-áramlásnak hármas erőösszetéte le van:

1. Meleg vonzódás valami vagy valaki iránt (avagy félelem az elvesztésé
től) , mert az nekem jó . Igy kezdi a gyermek az életét: gyűjti magába az élel
met , az élményeket, hogy gyarapodjék ; később gyűjti magának az ember a
pénzt, a dicsőséget, a kedvelt tárgyakat, a gyermeket , a partnert , az élet
társat , mert boldogg á tes zi. Ebben a szeretetben még eléggé uralkodó az
önszeretet , de mégis döntő erő, mert a személ yiség nagyobb akar lenni, kilép
önmagából , és a vil ág felé i s fordul.

2. Szabadabban áramli k a szeretet dinamizm usa, amikor már nem annyira
az én érdekem számít, hanem egy jónak - legyen az személy vagy tárgy 
a megvalósulását keresem, és azért adok a magam kincseiből. é rt é ke l b ő l .

sokszor áldozat árán is, mert azon a . jó" személyen vagy tárgyon isteni
. szimatta l" megsejtem az isteni fényt, a szépséget, kedvességet. igazságot.
bölcsesség et, rendet. Ha az előbbi szeretetet nevezhetjük centripetális erő

nek, akkor ezt már centrifugálisnak mondhatjuk, mert kifelé , más felé
irányul.

3. Mivel testből és lélekből áll az ember, valahol a két szerete t között
kell keresnünk a hidat, a szeretetnek megtestesítő hatalmá t . Az ember nem
elégszik meg a puszta vággyal, a szellemi vonzódással és jóakarattal, hanem
azt meg is akarja testesíten i. Ez a tárgyi szeretet valamit real izáini akar,
azért, mert kedve van hozzá; pl. szeret jó ételt készíteni, verset írni , házat
építeni , pozíciókat elérni, könyvet írni , kert et művel ni , rádiót szerkesztenl ,
sportolni , zenét hallgatni , tudományt művelni, varrni stb. - ki tudja felsoro l
ni az emberi hajlamok ezerféleségét? De mindebben föl lehet fedeznünk az
istenhasonl óság . ős ösztön ét" . dinamizmusát. Az ember ugyanis szívé ben
hordja Alkotójának teremtő, hódító és megmunkáló erejét, szerelmét, küld é
s ét, és ezt be is akarja teljesíteni.

Lehetséges, hogy az alkotás teljesen az önszeretet szű k vil ágában marad,
vagyis élvezem az ext ázls át, ki akarom magamat élni , kedvenc foglalkozáso
mat űzn i, szórakozni, magam dicsőségét megmutatn i , hasznomat keresn i stb.
Ez azonban belefullad a hiábavalóság mocsarába, ha nem tud ezálta l mások
javára is szolgálni , és nem tud lsten akarat ába beles imuini (vö . az első

fóparanccsall) .

Az egészséges élet és társa dalom már maga is eggyé szerv ezi a tárgyi
és személyi szeretetet. Aki szeret főzni , szeret etetni is ; aki szeret rádiót
szerelni , igyeksz ik abból jöv edelmet szerezni és családját eltartani. A tár
sadalom a munkakedvet lehetőleg a maga hasznára fordítja : aki szeret var rni ,
az legyen szabó; aki szervezni tud , szervezze a gazdasági életet; aki szerel
mese a tudománynak, az használjo n pl. a betegeknek, diákoknak, s.l.t .

Az élet jelenségeit ne analizálj uk túlságosan, mert elvesztik szépségüket,
bensöségüket. Az arc mosolyát, a gyermekszemek szépségét, a munka
szeretetet nem lehet tovább boncolgatni , hanem egyszeruen el kell foqad-

24



nunk. és benne meglátnunk az I sten től eredő dlnarnlzrnust, amely áthatja az
egész mindenséget: a társadalmat. a családot . a munkát, a tudományt. Ez a
hatalmas erő sokféle nevet kaphat: bajtársiasság a küzdelemben, jóság a
ridegségben, munkaszeretet az alkotásban, kollegiali tás a munkában. szollda
ritás az együttműködésben. szolgálatkészség a rászorulóval szemben. szere
lem a férfi és nő között, odaadás az erőtlen javára. a szív zsenia litása eqy
más megismerésében. elkötelezettség a társadalommal szemben , sugárzó
egyéni ség, melegszívű és megértő lélek, . jó ember" (ahogy mondani szok
ták ) stb . A név sokféle, de a dinamizmus egy: lsten szíve lüktet benne.
Ezért aki szeret, abban lsten él. és szeretete tökéletes lesz benne (vö. lJn
4.12), és aki a szeretetben él. az Istenben él. és az lsten őbenne (4.16).

Igy növünk bele a teremtő Atya alkotó. gondviselő rnunkájába, amíg ő

. megpihen" szent szabbatjában . Igy leszünk Jézus munkatársai azáltal, hogy
részt veszünk a világ megváltásában a bűntől és a bűn következménye itől ;

így leszünk a Szent lélek munkat ársal. akik szeretetben közösséget szervez
nek. felelősséget ébresztenek, ajándékokat osztogatnak a közösség javára:
Jézus lelke egymás nyelvét megértőkké tesz minket. békére késztet, lqaz
ságot sugall . áldozatosságra nevel - vagyis beteljesíti Krisztus művét, Sok
elvont magyarázat helye tt így kell megélnünk a Szentháromsá g tanát a sze
retet töké lete s egységében és a tulajdonítás szerinti megkülönböztetésben .
A Szentháromság t itká t megérteni sohasem tudjuk . de élni és dinamizmusába
belekapcsolódni. azt már a földön is gyakorolhatjuk .

Ha tehát a középkor szigorú stf lusában akarnánk elí télni a szeret et körül i eretnek
ségeket, akkor így fogalma zhatnánk meg a régi átkokat :
- Átkozott . aki csak magának él.
- Atko zott. aki nem akar adni másoknak a magáéból.
- At kozot t , aki azt akarja. hogya másik oly an legyen. mint amilyennek ö maga

akarj a. és nem olya n. amilyennek az Úristen szánta .
- Atkozott. aki a benne szunnyadó kari zmákat nem érté kes íti a közösség javára.
- Atkozott II gyümö lcstelen, a meg nem bocsátó. mert elzárja. mint a vér rög. az

é lte tő vérkeringést .
Aki pedig a lélektan nyelvén akarj a a régi átkokat újrafogalmazni. imígyen szólhat:

- Abnormis ember az, aki nem tud szeret ni áldozatosan.
- Rákos daganat a társadalomban . aki csak magának él.
- Perverz , aki még a szerete tben is csak magát keresi . és nem azt. ami a másik-

nak jó .
- Fogyat ékos. aki nem úgy szer ét. mint ahogy lsten szeret Jézus Krisztusban.
- Nyomorék . aki nem tud ki lépni önmagából . és nem tud valamit .l ét rehozni' , va-

lami gyümölcsöt meqte remnl , valami jót megtes tesítenI. legyen bármekkora tudása.
vagy vagyona és méltósága.

Vajon ezeknek az éles megfogalmazásoknak fényében mindig kielégítőnek

látjuk-e lsten bárhol lakó. bármil yen korú. nemzetiségű. képzettségű, vér·
mérsékletű szolgáinak életét? Mondhat juk·e. hogy kitűnő volt a törekvésük,
vagy a bizony ítv ányukba csak annyi t írhatunk bele: elégséges . avagy elég
telen? Ha ma megfogytak a hivatások. vajon nem az-e az oka, hogy lsten
követei nyomorékok, törpék. a szeretet szempontjából fogyatékosok, abnormí-
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sak lettek? Tudásunk, vagyonunk nem lett-e perverz azáltal , hogy magunk
dicsőségére pazaroltuk és nem mások javára . . . ?

Kemény szavak? Lehet. De az a kérdés: igazak-e?

A szeretet kibontakozása

l. A szeretet elsó jele: az önző lélek, az individuum, az .ens rationab ile
ln se conslstens' (a magában álló értelmes lény) k I n y í I i k, rnlnt a virág ,
mint az anyaméh a behatoló sejt előtt, mint a börtöncella ajtaja ; a lélek ki
lép mások felé, és befogad mást is lelkének szentélyébe, úgy, ahogy a virá g
kelyhe befogadja a másik virág porát, az egyik sejt elfogadja a másikat, és
egyszerre megindul az élet : mindkettó növeksz ik , egymást megtermékenyíti.
A szerétet nem más, mint .conceptto", foganás, befogadás és adás, nyomá
ban sarjad az élet.

lsten is kitárta belsó dicsőségét az anyagban, és így telt meg a világ az
ő szépségével és ragyogásával. Az Atya is közölt e az emberiséggel örök Igé
jét , és új teremtmények születtek; kiárasztotta Lelkét a vil ágra, és megúju lt
a föld színe.

Ne gondoljuk, hogy ez a megje gyzés fe lesl eges és banál is. Sok pap és szerzetes
még nem jutot t el a kiny íIásig és befogadásig: terméketlen. ri deg, önmagának
él. A házasembert kitépi magányából a szerelern. az asszony követelése. a gyerek
sfrása, az üzemben pedig a fegyelem és egymásrautalt ság. A . főtlsztelendő ura
kat" viszont nem lendíti ki magukból sem az élet posztulátuma, scm a szabad
szeretet. Ezért maradt sok szerzetes és pap agglegény, szikár és érzel em nélkül i
rideg vénlány. savanyú szent , r igoly ás jámbor , aki úgy védekezik a befogadás
és kinyflás ellen, hogy pesszimi stán mindenkit elitél. kizár . távol tart.

2. A szeretet második jele a f i g ye I m e s k e r e s é s . Amit szeretek,
azt keresem és fölfedezem, észreveszem. Amihez vonz ódom. azt figyelem ,
feléje törekszem. A szeret ö lé lek rnlnt egy radarkészülék pásztázza a világot :
mit adhatok, hol tudnám könnyebbé tenni mások életét, hol kell könnyeket
letörölnöm, kiket hoz elém a Gondviselés, hogy lehet vidámabbá és gazda
gabbá tenni mások életét. Egy édesanya ebben a figyelmes keresésben él. 
és boldog.

lsten is így szeret minket. Enged szabadon cselekedni , de mindig .job
bomon áll", velem van , kész segíteni, tudja, mire van szükségem . Jézus ls
azt kérdi a betegtől : mit akarsz, hogy veled cselekedjem? Es aki elveszett,
keresi, mint az eltévedt bárányt, az elgurult drachmát. és örül, ha megtalálja.

De sok a panasz a papokra, szerzetesekre . hogy figyelmetlenek, érzéket lenek
másokkal szemben. Ha beteg a másik, föl sem ker esik. A lkalmazott aikat szúkösen
fizetik. Csak a maguk bajával vannak elf oglalva, arról panaszkodnak. " szre sem
veszik a másét. Inkább azt várják. hogy öket segitsék , sajnálják , f izessék, ünne
peljék, de másokró l megfel edkeznek,

3, A szeretet harmadik vonása bizony a f é I e I em . Ha az istenfélelem
a bölcsesség kezdete, akkor a félelem a szeretetnek is kezdete. Félni kell ,
hogy mást meg ne sebezzünk , lehetőleg meg ne bántsunk. Istenem , az édes-
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anya milyen gyengéden fogja gyermekét. mert fél . hogya kicsi megüti magát.
Aztán félni kell attól is. hogy szeretetünket be ne szennyezzük öntetszelqés
sal . tolakod ással. propagand ával : hadd lássák, én milyen jó vagyok. A szere
tet ugyanis olyan fens égesen jó, mint az lsten: elég önmagának. nincs szük
sége hfrverésre. Annak a szeretetnek is nagy az értéke. amelyet senki sem
vesz észre. Söt fé lten i kell az öndicsé rettó l. vagy mások dicséretének tolvon
dárjától is . mert ez megfojtja a jóság cs fráját. szépségét. és a szeretetet
üzletté alacsonyftja .

lsten a . legszerényebb" a világon : nem fitogtat ja szeretetét és nem há
borod ik fel azon. hogy az emberek az ó erejével és sugallatára tesznek Jót.
Krisztus megtiltja a poklosnak. hogy beszéljen a gyógyulásáról , mert neki
elég , hogy jót tehetett. nem szereti a hírver ést .

Mi . fö tísztelendö urak" de szere tlük , ha dicsérnek. és elkeseredünk, ha nem fizet
nek eli smeréssel. Ha lsten ls így kormányozná a világot. már régen elvetette
volna az ember eket. Nővérek gyakr an úgy . szeret lk" egymást, hogy l igyelgetik
és feljelentik egymást, és a . szeret ö" testvéri figyelmeztetés ürügyével eláztat
ják a másikat. De sokan alkot nak klikket , és ha valami jót tesznek. azt kisajá t ít 
ják maguknak. hogy hatalmukat. befolyásukat bizt osítsák. Egymás fejéhez vágjuk
az igazságot. hogy megjavítsuk testvérünket. és mí más lesz belőle , mint durva
igazságtalans ág. Ugyanakkor a sebész gondosan érzést eleníti a beteget. hogy el
tudja viseln i a vágást . és gyorsa bban gyógyuljon .

4. A szeretet normaja a s z o I g á I a t . A szolga nem a maga érdekét
keres i. hanem annak akaratát és jogos igényét. akinek szolgálatában áll ,
hogy az megvalósfthassa istenakarta önmagát. Lebontja önmagát. hogy a
másik kibonthassa önmagát.

Mikor Mária lelkét megérintette a Szent lé lek. eli ndult Júda hegye i közé
Erzsébetet szolgáln i. Jézus szolgáln i ment Názáretbe, és nem azért jött el
közérik. hogy öt szolgáljuk. A lábmosáskor f igyelmeztette tanftv ányait : Ha
egymást úgy szolq áljátok, ahogy én benneteket. megl átjátok. boldogok lesz
tek . A Szentl élek is gyengéden alkalmazkodik egyén iségünkhöz, evil ági fel
adatainkhoz . és úgy adja bölcsességét és erej ét .

Es mi hogyan szeretünk? Sajnos. sok egyházi személy még ma is nem szolgálni .
hanem uralkodn i akar. Csoda-e aztán, ha a hívek elhúzódnak tőle? Hány jámbor
léle k erőltet i a maga egyénlségét a másikra, és nem azt keresi , ami annak Igazán
Jól Szolgálat helyett felelőtlen önbíráskodást gyakorolnak: örülnek mások b ű n é ne k ,

mert van mlrö l beszélni és csámcsogni, és okuk van arra , hogy a másikat ne
szeressék. Ha pedig valami szívesség re kérik, megkeresik az okokat, amelyek
miatt a kérést elháríthatják. A világiaknak menny ivel többet kell kényszerüségbö l
szolgál ni, nyelni. hogy beilleszkedjenek környezetükbe!

5. A szeretet i n g y e n e s , ö n z e t I e n . s z a b a d , akárcsak az ú rls 
ten kegyelme. Nem vár fizetést és viszon zást. Igy is mondhatn ánk: aki
ezeret , nem akar kereskedő lenn i. A szeretet alapja az igazságosság, de túl
haladja az igazságosság mértékét. Többet is ad. mint amire köteles. Ak i csak
azt szereti , aki kedves hozzá. az még a becsületes pogányság küszöbét is
alig lépte át. Aki csak a rokonszenveseket, a hasonló gondolkozásúakat be-
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csüll , tulajdonképpen önmagát szereti a másikban. Az önzetlen szeretet már
nem annyira a vonzásból él. hanem szeretni tudja az ellenszenveseket is .
Eszembe jut egy púpos cseh tanár -páter rnondása : ~Ietének egyik f ő fe l adata .

hogy nem a .Ilebllnqeket", a szép és okos gyerekeket fogja szeretnl, hanem
a kevésbé rokonszenveseket, rnert a maga b őr én tapasztalta. milyen fájdal
mas a szeretet hiánya. A jó lsten viszont hullatja esójét jókra és rosszakra
egyaránt. Hazavárja a tékozló f iút. Jézus betér a vámosok házába. szébaáll
a visszataszító betegekkel. sót Júdás csókj át is ezzel a szóval fogadja:
. Barátorn . .. •

Nyugodtan merem mondan i : töb bségünk . akárcsak Krisztus korában . nem tudja
szeret ni az ell enszenvest , gyűlö l i bfrálóit. ir igyli azokat. akik több re vitt ék. bírál
gatja fel etteseit. megvet i a másfelfogásúakat , a bűnösöket Inkább elí téli . min t
gyógyítja : megveti öket. ahelyett. hogy engeszt elést vállalna értük. Nem törőd i k

a távoláll ókkal , jobbára csak a már jókkal fogl alkozik . Nem tud megbo csátani
sz ívböl azoknak, akik megbántották.

6. A szeretet e g y ü t t é r e z a másik emberrel. Két lélek bizonyos ér
telemben eggyé válik a közös akarásban . bánatban . örömben. Annyira érté
kesnek látja a másik embert, annyi jót fedez fel benne a szeretó szem, hogy
érdemes osztozni annak világá val, gondolataival, munkáival , tervelvel . Szel
lemi megtermékenyülés ez, önátadás és mégis gazdagodás, lemond ás a ma
gunkéról és mégis kiteljesedés. Ezért olyan terméketlen sok tehe tséges, de
gógös ember élete: mert senk inek sem elég a maga élete. Nagyobbra szület
tünk : lnteqr ál ödásra. kibontakozásra , egyesülésre.

Az együttérzó szeretet nem féltékeny. Orül a jónak , mint apa gyermeké·
nek, testvér a testvérnek. Hiszen lsten is igy szeret minket: közli magát
létében . teremtésében , lehajol hozzánk bánatunkban, megosztja örömét rni
velünk. Kris ztus is mennyire együttérzett az özveggyel. a gyermekekkel. a
betegekkel. a krisztusgyilkos váross al. a latorral. A Szentlélek is belü lról
hatja át egyéniségünket. gyógyítja sebeinket. felderíti árvaságunkat, és
. foganunk a Szentl élekt öl" kedvességet, békességet, szelídséget (Gal 5,22) .

Ezzel szemben milyen r idegen fogadj ák olykor a plébániák on azokat , akik pl. te
metést , keresz tel ést kérnek. De sok rossz emléket hagytak hátra azok a szerzete
sek, aki k csak tanárok voltak, de nem tud tak együtt érezni tanitv ányaikkal . Mikor
egyháziak találkoznak , jellemzö, hogy mi ndegyik mondja a magáét, képtelen nyu
godtan meghall gatn i a másikat. Igehird etésünk lélektelen, mer t nem érezzük át
a hívek fájdalmát, problémáját , kérd ését és vágyát . Nem tudunk együtt dolgozni ,
mert a legkise bb sérelem, min t valami v írus , meq öll a közös munka jókedvét.
Nem szeretnek az il yenek senkit , de őke t sem szeret ik.

7. A szeretet v i d ám, ó s z l n t e . m e I e g é s s z e r é n y . Hiszen
lsten pszichéje sugárzik vele bel őlünk, már pedig lsten nem hazudik, lsten
elég magának, és nem kell hencegnie . Isten boldog, és boldogsága kisugárzik
rnlndenre, mint egy jó kályha melege . Olyan a szeretet, mint a fény vi ssza
veródése : az egyetlen napnak fénye visz az otthonokba világosságot, ad a
növényeknek életet, gerjeszt aszívekben meleget. Ezért a szeretó lelkek
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mellett jól érezzük magun kat : de jó mel letted lenn ünk . mert átt etszik rajtad
az örökké boldog jósági

Istenem. de sok köztünk a fanyar és kesernyés lélek. de sok az atyáskodó alakos
kodás és a kegyes kegyetlenség! A jámbor emberek . mlnr az igazság halnokai.
de sok testvért hurco ltak már a pletykák és gyanúsítások máglyájára! A ezeretet 
művek ls milyen kispolgári. kiszámi tott bürokráclává tudnak összezsugorodnll

8. A szeretet iste ni erény . tehát hasonl ít lsten t r a n s z c e n d e n c i á
j á h o z. Erós és türelmes . mert felül tud emelkedni - t ranscendit - az
emberi butasáqon, sértésen . hibákon. Nem ítél . harag ra nem gerjed, nem
örül a bűnnek - írja Szent Pál. A szereter hatalmasabb. mint a bűn és gyű

lölet. Messzebb néz. mint a kics inyes emberi butaság és önzés. Gazdag.
ezért nem fél az önátadásból eredó veszteségtól. Ezért ir galmaz lsten a
bűnösne k , . elveszl a vil ág bű ne it". ezért imádkozik Jézus ell enségeiért. ezért
sütteti lsten napját jókra és rosszakra . Tanuljunk a vil ág fiaitól: az ökölvívó
is azért mar ad talpon. mert er ősebb. mlnt az ellenfél ütése. Míg a földön
élünk, szeretetünk küszködó lesz : küzd becsülettel a transzcendencia hegy
cs úcsá ért.

Viszont hányan vannak. akik, ha csak egy klc sít is .az orruk alá dörgölnek' vala
mit. a szeretetbe n .k nock-out" -ot szenvednek. megroggyannak . Hányan tapadnak
régi s érelmeikhez. esetleges Igazságtalan intézkedések emléke ihez. Hasonlitanak
ezek a megbocsátó. transzcendens Istenhez? Nem Inkább egy ganajtúró bogárhoz?
A megbocsátás nem más. mint fele jtés. olyan. mint amikor a vizvezetékben rneq
szüntetik a dugulást . és újra áramlik az éltető víz. s kidobja a felg yülemlett
szennyezödést. De sok embernek még mad árperspektívaja sincsen . hanem csak
kukacperspekt lv á]a: Innen ered. hogy éppen azok a legérzékenyebbek, akik rn á
sokkal szemben a legérzéket lenebbek .

9. A szeretet t e r e m t Ó . g o n d v i s e I Ó . m e g t e s t e s í t ó e r Ó.

Aki teh át szeret, az lsten rnunkat ársa, valam iképpen kongeniáli s vele . Isten
szeretetból egy világot teremtett. és annak szüntelen gondját vise li. Minden
vi rág , mind en élólény, minden organ izmus szer etetének tanúj a. I:s mikor
elérkezett az idók teljessége. Fia megtestesült és érettünk emberré lett. A
Szent lélek ma is folytatja a t itokzatos megtestesítést. és Krisztust szüli
bennünk. Hasonlóan termékeny a mi szeretetünk is . A házastársak szere
tete gyermeket hoz a világra . A fiatal szerelmes szívében szin te újjáteremti
azt . akit szeret. Aki szereti az alkotást , az gépeket, bútorokat. festményeket
hoz létre. Akit szer étünk. abban felfedezzük a szépet és a jót. sót rávetítjük
szívünk melegét. jósá gát, vágyait, és igyekszünk még jobbá tenni. Igy nézi
Jézus Kri sztus is a gyarló embert. mart meg látja benne a szunny adó jót. azt
életre leheli és megtermékenyíti. Meglátja benne a fönségest. rnin t a kincs 
keres ő a kózetb en az aranyat. mint a bibliai özvegy a szemé tben az elveszett
drachm át . mint a földműves a sárb an a kenyeret termó humuszt.

Mi sokszor szeretü nk erk ölcsbirák lenni és foglalkozni mások hibáival. Pedig azok
csak arra valók . hogy okolju nk belő l e . és ref lektáljunk arra. vajon nincs-e hasonló
hiba bennünk ls. A bűnösöket nem elitélni kell. hanem jóvátevö áldozatot vállal ni
értük . Hányan szidj ák a fiatalokat. de v állaltunk-e értük több imát. áldozatot? Vé-
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gül ls terméketlen a szeretetünk: se gyereket nem hozunk a világra. se valami
érett gyümölcsöt, jót ett et , eredményt, főleg pedig jobb embereket. A term éket len
élet átka teszi annyi Istennek szentel t személy életét savany úv á. ir lggyé . félté
kennyé, érzékennyé. pesszimistává, ferd év é.

10. A szeretet m I n d e n t o d a a d . Még önmagát is . életét is. Ha nem
is egyszerre, mint a v értan úk. hanem részletekben , ízenkint : idejét , ideg
zetét, szabadságát , tudását stb. Nem félti magát, hogy elveszti életét, nem
sajnál semmit sem , mert tudja, hogy nem lesz szegényebb. ahogya láng
sem lesz kisebb, ha róla tüzeket gyújtanak. a mag is akkor lesz te rmékeny,
ha elveszti magát. Sót még sebeket is kész elv iselni másokért. Egy a fontos :
lsten módjára a jót adni, árasztani mindenkor és mindenkinek. Kr isztus Uru nk
így mondotta: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek adok .
Ez a szeretet legfőbb mértéke. Ez az igazi éle t. Fogyasszatok el ! Odaadja
életét, de megosztja örömei t ls, akárcsak lsten a mennyországát és tudá
sát .. .

De nem elég adni azt , amim van, hanem a maximumot kell adni, ami csak
lehetséges. A tökéletesség vonatkozik az egészséges önsze retetre is: töre
kedjél a legtökéletesebb tudásra, öltsd fel a legjobb modort, igyekezzél a
kifogástalan külsőre (rendetlen ember nem lehe t tökéletes) , törekedjél a leg
pontos abb szervezésre , el őad ás ra. időbeosztásra, a tehe tség kiképzésére,
hogy valós értéket adhass az embereknek. Mert szeretn i csak Istenhez ha
sonló gazdag egyéniségek tudnak.

Talán még sohasem volt az Egyházban annyi képzett ember , mint ma. Sokat adnak
magukra, sokat szer éztek meg maguknak. De gyakran az a benyomásunk , hogy
azért olyan hatástalanok, mert a tökéletes önalakítás után nem teszik meg a kö
vetkező áldott lépést : a tökéletes önátadást Krisztus módjára Istennek és az
embereknek. Ezért vannak professzorok , akik csak csillognak, de lsten tudományát
nem növeli k, .sz ívtel enek" : vannak szónokok, akik remekel nek. de csak ügyes
előadók maradnak, klt űn ö íel l ép és ű lelkipásztorok. szervezök, de csak maguknak
gyújti k a lel keket , és nem Kri sztus nak.

Tegye mindenki a szívére a kezét, és válaszoljon őszi ntén : én adom-e
másokért - ha nem is a véremet, de minden i dőmet, minden tehetségemet.
anyagi javaimat ? vagy csak kegyesen odadobok pár fillért másoknak, rnlnt a
koldusnak? Egyébként magamnak élek, magamnak halok, élve-halva csak a
magamé vagyok; utazom, eszem- iszom , termelek, szórakozom, a tévét bámu
lom . csavarqok, látogatok stb .. . . Ez a holtak élete .. .

Az Egyház jövőjének távlata

A töké letes szeretet teh át abban áll , hogy minden fenntartás , gátl ás, féle
lem, panaszkodás és ragaszkodás nélkül ls ten rendelkezésére bocsátjuk ma
gunkat . hogy használjon fel ott és úgy . ahogy ő akarja . M ert lsten az, aki a
növekedést múveli , aki alkot, megtérít, nevel , mi csak mun kat ársal , értelmes ,
szabad és szerető eszközei vagyunk. Figyelj ük Intését , sugallatát , mintáját,
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hogy azt követve adjuk őt magát a világn ak: hadd szeresse rajtunk keresztül
az embereket. rajtunk keresztül mondja el nekik örök titkait, rajtunk keresz
tül áradjon erő a magasból, a mi karizmánkon keresztül találják meg az üd
vösség útját, általunk közölje a Szentlélekben igazságát, békéjét és örömét
a világgal ...

Ha megtérünk ehhez a tökéletes szeretethez, van jövője a keresztén y
séqnek és a papi hivatásnak. Ha nem tudunk megtérni hozzá, elfogynak a
hivatások. Mert a fiatalság ra hivatkozunk, amikor alkalmazkodni akarunk élet
módunkban a mai világhoz: ámde épp a fiatalságnak nem kell a felhíg ított,
laza, kispolgári papi élet. Az igazi fiatalság nem gazdag szegénységet kíván ,
hanem teljes önkiüresítést, nem harmadik úttal keresztezett tisztaságot, ha
nem igazi szabad, vidám önátadást, nem fegyelmezetlen engedetlenséget.
hanem fegyelmezett beleállást egy hatalmas isteni rn űbe , nem magának élő

agglegénységet, hanem tel jes önfeláldozást másokért.

Ha pedig úgy véljük, hogy erre képtelen a mai fi atalság, akkor mondjunk
le az európai egyház jövőjéről , bizonyára majd másutt sarjad egészségesebb
kereszténység . . .

A mai kultúrvilág sok értéket csihol ki az emberekből : a szervezett kö
zös munkát, fegyelmezett magatartást, kemény munkával kivívott tudást, szí
vós fáradozást az anyagi jólétért, f igyelmes kiszolgálást. az irgalmasság testt
lelki cselekedeteinek szervezett és nagystílú megvalós ítását (pl. betegápolást ,
tanít ást , útép ítést stb.) . Ebben a gigantikus erőfeszítésben, a társadalmi
igazságosságra törekvő forrongó világban mond-e valamit a nem tökéletes
szerete t , a hézagos lelk ű , önös élet? Nem jutott-e csődbe az úgynevezett
. vi lági pap" (vigyázat: nem megyéspapokra gondolunk!) , aki gyújthet magá
nak vagyont. kitüntetést, rangot, élvezetet. és mellette elv égzi a szükséges
liturgikus funkciókat . . . ? Ha nem lesz több az igazságtok, kedvességtek,
áldozatosságtok, mint akárhány orvcs é. bányászé, útépítőé , tud ösé, munkásé,
nem mehettek be és nem vezethettek be másokat sem az lsten országába
(vö . Mt 6) .

Valaki így jellemezte a jelen problémáját: a jóléti társadalomban mit
tudunk csinálni Jézus Krisztussal? Legyen szabad a kérdést megfordítani: a
jóléti társadalomban, amely azonban sokszor lelkileg koldus és nyomorék,
mit akar tenn i Jézus Krisztus általunk? Vajon van-e jövője annak a keresz
ténységnek, amely nem a tökéletes szeretetre törekszik? A kereszténység
nagy szeretetmúveit (iskola, kórház. szegények ellátása stb .) átvette a nagy
korúvá lett állam és társadalom. Adhatunk-e mi még valami mást a vílágnak ,
rnlnt a tökéletes szeretetet?

Felhívjuk a f igyelmet. hogy a magyarországi Paptestv érek eset leg nekünk szánt
tanulmányaikat - szerkesztóségünkkel e lő zetese n megtárgyalva - a helyi Ordl
narius látt amozásával a Szerzói Jogvédó Iroda (Budapest , Vörösm arty -t érj út ján
küldhetik be.
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