
Belon Gellért

A SZERETET SZENVEDÉSEI
Semmire 1J.émszomjazunk annyira, mint a szeretetre, és mégis

semmit nem hiányolunk annyira, mint a szeretetet. A középkeri
mondás is így jellemzi a szerétetet. - Quid est charitasi In mundo
rari.tas. Mi oa szeretet't A világon ritkán leled.

El kell gondolkodnunk ezen az általános tényen. És ha el
gondolkodunk, hamar rájövünk, hogy valahol elhibázzuk 'a dol
got: vagy elképzeléseink tévesek a szeretetről, vagy la szeretet
gyakorLatában van sikertelenségeink magva. Lindworsky, a ne
ves jezsuita pszichológus említi egy szerzetes esetét, aki mellett
kibirhatatlan volt beosztottjainak élete örökös szekatúrái mlatt,
és nyugtalanító, másokat gyötrő egyénisége miatt szinte pokollá
változtatta környezetének életét. ElőUárói tudták ezt, éppen ezért
később már osak azokat osztották be mellé munkatársul, akik ön
ként vállalkoztak a nehéz ember elviselésére. Mikor elérkezett a
szezzetes halála órája, az ágya köré sereglők előtt őszinte val
lomást tett életének hibáiról és szavaiból érZődött, mennyíre meg
rendítő valóságában fogja fel az Örök Bíró közeledtét- Mégis az
zal a meglepő kijelentéssel zár'ta le vallomásaítc Úgy érzem, hogy
li testvéri szeretet ellen soha nem vétettem, noha életemben csak
szeretetlenséget bapasataltam,

E kirívó eset kapesán nem kell-e mindannyiunknak arra gon
dolnunk, hogy hátha bennünk is ilyesfajta tévedések vannak'[ Hiszen
mindenki tele van panasszal ,a sok szeretetlenség míatt, noha
mindenki magában hordja - mint kiki véli - a szeretet szándé
kát és hiedelmét. Legfeltűnőbben mutatkoznak a szeretet tévedé
seia házasságban, ahol mindkét Iél szeretni akarja a másikat és
mégsem sikerül szerotnie, mert a legjobb akaratok, a legtisztább
szándékok és legönzetlenebb törekvések is csúfos kudareba tud
nak fulladni a másik félreértésén. Tele van az élet panasako
dékkal, sértödöttekkel, kijátezottakkal, sőt szeretetükben megcsú
foltakkal és megalázottakkal - legalábbis így érzik saját maguk.
Tragikus, hogy a legtöbb esetben mindkét félben megvan a sze
retet vagy legalább is annak igénye, csak nem tudják megválo
gatniaz elmérgesedett helyzetekben a megfelelő szavakat, meg
felelő magatartásokat, és nem tudnak nyug-odt, gyanakod'á,s nél
küli nézőpontot kialakítani, ami elsímithatnáa felborzolt kedé
lyeket.

A kívülálló harmadik szeropét gy:akran kénytelen betölteni a
gyóntató vagy a lelkipásztor. Ennek sokszor fájó szívvel kell
látnia, hogy iR mindkét fél részéről meglévő igaz és őszinte sze
retet mílven szerenesétlen fessűltségbe kerülhet, aminek feloldása
gyakorlatilag sainte lehetetlen.

Valahol tehát hibának kell lennie: v.agy a szerétet elméleté
ben, vagy a szerétet technikájábaIl.

Pogány és freresztény szereiei

Sokan !aZt hiszik, hogy a keresztény szeretet: Szeread feleba
rátodat, mint tennen magadat. Holott bár benne van a szentírás
ban és Jézus is legfőbb parancsként hirdeti, ez alapjában véve
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mégis csak pogány szerétet. A pogány jelző itt nem azt jelenti r

hogy bűnös, hanem hogy tisztán csak természetes. Ahhoz ugvan
is nem kell megkeresztelve lenni, hogy ezt a parancsot megtart
suk, hiszen ez a természet szava. Jézus is úgy állitja elénk, mint
amin "függ az egész. törvény és a próféták" (Mt, 22, 40), tehát az
egész ószövetség; az ószövetségi törvény pedig nem más, mint a
természetes erkölcs megf'ogalmazása, "A pogányok - írja Szent
Pál - megteszik a természettől vezetve, amik a törvényben van
nak" (Róm. 2, 14). Ezért nem feltűnő, hogya nagy keleti vallá
sokban, továbbá Epiktetos és Marcus Aurelius tanításaiban is
szerepel az Úr Jézus hirdette szeretet-parancs: "Amit nem akar
tok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti se cselekedjétek
másoknak." Ezért nem lepődik meg a keresztény ember a keresz
ténységtől idegen területeken és szellemi irányzatokban jelentke
ző humanitárius' mozgalmakon,

Hogy az Úr Jézus és n~omábap. a kereszténység mégis oly
nagy súlyt vetett a narancs ilyenfogalmazásá~a, az csak azért
van, mert Jézus a bűn által meg-rontott természetet helyreállítani
jött (Ef. 1, 10) és keresni, ami elveszett (Luk. 19, 10). A keresz
ténység is először jó és becsületes emberekké akar tenni bennün
ket, hogy erre építhesse az igazi krisztusi ember mentalitását, A
kegyelem föltételezi a természetet.

De tudnunk kell, hogy a keresztény szerétet ennél több. Ezért
nevezi Jézus "új parancsolatnak" (Ján. 13, 34). Az új parancs
flzerinti szeretet mértéke Krisztus: "Ahogy én szerettelek tite
ket, ti is úgy szeressétek egymást." A kereszténynek tehát "úgy
kell járnia, ahoay Ö járt" (L J án. 2, 6). Ezért kér minket J é
zns: "Ha tehát én, az úr és mester, megmostam a ti lábaitokat,
nektek is mcsnotok kell egymás lábait" (Ján. 13, 14). Sőt: "Ne
künk is életünket kell adnunk testvéreinkért" (r. Ján. 3, 16).

A jézusi szerétet mértéke tehát már nem az, hogy úgy sze
r('.sem embertársaimat, mint magamat, hanern magamnál job
ban. Igy lép ki a szerétet a természetes körből és emelkedik a
természet fölé, lesz a pogány szeretetből keresztény szerétet.
Ezért appellál az ujszővetségi kinyilatkoztatás er-re a maga fölé
emelkedő szeretetre, mely "nem keresi, a magáét ... míndent el
tűr, mindient elhisz, mindent remél, mindent elvisel" (L Kor. 13,
5. 7)~

Keresztény bárgyúság?
A krisztusí szeretet lényegesen összekapcsolódni látszik a

szenvedéssel, még pedig a tűrő, az alulmaradó, a legyőzött és a
kihasználható élettel. E benyomás iniatt r-iadmak vissza tőle so
kan és inkább megmaradnak ,a - szerintük - becsületesen meg
tarcott és vallott pogány szeretet nívój án, mintsern felülemelked
ve ezen a krisztusi szeretet keresztútjára lépjHnek. És valóban
képtelenségnek is látszik, hogy la keresztény' ai-ra legyen kötelez
ve, hogy mindig csak tűr.iön, mindig csak kihasználják, és min
dig alulmaradjon.

. Pedig egészen másként áll a dolog. Éppen az a Jézus, ki a
fennebb kifejtett szeretet-törvénvt kijelentette, adott példát ar
ra, hogy az embernek nem szabad csak úgy bárgyú módon bele
nyugodnia szenvedésekbe. Bár ,az általa sokszor emlegetett "írá-
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sok" kérlelhetetlen s változtathatatlan végzetet jelöltek meg szá
mára, mégis így imádkozik a Getszemáni kertben: .Ha lehetsé
ges, múljék el tőlem e pohár" (Mt, 26, 39). Az elkerülhetetlenből

is keres kiutat.
Hasonlóképpen Szent Pál is. Bár "örömest szenved bilin

cseiben" (Fil. 1, 7) és kedve telik "a gyalázatban, a szükségben
és üldöztetésben, 'a Krisztusért való szorongatáaban" (II. Kor.
12, 9-11), mégis megrondítően ünnepélyes formában kéri a római
akat: "A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szentlélek szeretetére,
segítsetek engem imáitokban, mellyel az Istent érttem kéritek,
hogy megmenekedjen a hitetlenektől, kik .Judeában vannak"
(Róm. 15, aO-31). És Jeruzsálembe érve látjuk, mire képes, csak
hogy megkerülje sorsát: a zsidók dühét. A semmisnek tartott zsidó
törvények szerint megszentelödik, -elvég'zí a tisztulás szertartásait
és önmegtagadásait, csakhogy "mindenki tudja, hogy nem igaz,
amit róla hallottak" (Csel. 21, 24). Noha dicsekedve emlegeti II
hajótöréseket és éhezéseket, melyeket Kriszausért szenvedett,
mégis mikor fogolyként hajón viszik Rómába, "mivel az idő igen
eljárt és ,a hajózás már nem volt biztonságos, Pál figyelmeztette
őket, mondván: Férfiak, látom, hogya hajózás gyötrődéssel jár,
nemcsak a rakománynak és oa hajónak, hanem életünknek is nagy
károsodásával kezd járni" (Csel. 27, 10). És később, utalva erre
a figyelmeztetésére, azt mondja: "Férfiak, rám kellett vo:lna hall
gatni és nem indulni el Kréta alól s nem szerezni meg ezt a
vesződséget és kárt" (u. o. 21). Megkísérli tehát elkerülni a szen
vedéseket.

Ezt ,ajánlja másoknak is. Az igazán sanyarú sorsban lévő
rabszolgáknak ezt mondja: "Mint rabszolga hívattál meg'1 Ne
gondoU vele: de ha szabad is' lehelsz, inkább használd fel azt"
(1. Kor. 7, 21). Az, adakozás mértékét is megjelöli: "Nem úgy, hogy
másoknak könnyebbség-ük legyen, nektek pedig nvomorúsáztok,
hanem ~g~enlői?ég szorint" (Ir Kor. 8, 13). Ez persze fi szellem i
"ad:akozas -na IS alkalmazható,

Nem áll tehát, hogy a kereszténynek a szeretet terén fcjbó
lintó-jánoskén] kell II vágóhídra mennie, Igenis megpróbálhat
minden lehetséges eszközt, hogyelkerülje a szenvedést, károso
dást. megaláztatást..

De a konfliktusokat nem lehet eltüntetni az életből.

EmJ kevés elmélet

Embertársainkkal való ütközéseinket azonban hivatástudattal
kell felfognunk, mert a természetfölötti ezeretet egészen tisztán
csak ezekhena bajokban tud megmutatkozni. Arra az analégiára
megy ez is, amit ,az Úr Krisztus mond: "A Iöldbeesett gabona
szem, ha csak 0'1 nem hal, egymaga marad, ha pedig elhal, sok
termést hoz" (Ján. 12, 24). Az acélos búzaszem formái felbomlani,
sőt eltűnni látszaniuk ~: bővebb termés érdekében. Igy a termé
szetes szerétet formáinak is el kell tűnniük a bővebb, az isteni
szerétet érdekében.

A természetes szerétet formái: szimpátia vagy rokonszenves
viselkedés; azután az érdek, haszon vag~ csak egyszerűen a vi
szonzás ténye vagy reménye; végül az eredmény, siker vagy leg-
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alább is a hála elérésének gondolata, Ha valakiben ezek bárme.
lyikét sejtjük, lazt mondduk: eet érdemes szeretni. Ha pedig' ezek
közül hiányzik nála valamelyik, kimondjuk; ezt nem érdemes

.szeretni, Az utóbbi esetben ugyanis pazarlásnak érezsük szeréte
tünket és Iáradozásaínkat, És jgazolv,a is érezzük magunkat, mert
a szerétet parancsáhan 'a magunk szeretését kell mértékül ven
nünk - gondoljuk mi - és nem vagyunk kötelesek a magunk
érdekeit feláldozni.

A természetfölötti ezeretet e formák fölött áll. Akkor is meg-
.van, ha ezek a formák nincsenek, vagy eltűntek. Olyan ez a sze
retet, mint az Istené. Jézus éppen 'a szerétettel kapcsolatban
hagyja meg nekünk: "Legyetek tökéletesek, mint a ti mannvei
Atyátok tökéletes" (Mt. 5, 48), Ezé'I't is nevezzük! a ezeretetet is
teníes erénynek vagy Istenies "szeretetnek, szemben az emberi
sz,cl'etettel. Ha jellemezni akarnánk, legjobban úgy mínősíthet

nénk, hogy az isteni szeretet teremtői. A teremtésnek viszont a
a teológiában két határozott jellege. van: az e~yik, ho~y semmi
ből, tehát semmire nem támaszkodva történik; a másik, hogy
nem belső szűkségessógből ered, vagyis az .Isten nem lesz gaz
dagabb, boldogabb, okosabb a teremtés által, így annak sikere
yagy sikertelensége nem sugárzik! át az ő belső életére. Igy az
Isteni szerétet sem támaszkodik a másik fél által ssolgáltatott
anyagra (azimpátie, érdek, haszon, hála, stb.), akkor is megvan'
tehát, ha mindezekbűl semmi sincs; másrészt nem is érinti ben
sőnk egyensúlyát szerétetünk sikeres va~ sikertelen volta, de
mindezek ellenére van, még pedig megbonthatatlanul és kisebbe
dés nélkül van.

A szerétet teremtői mivoltának e két jellegére utal Jézus, ami
kor azt mondja: "Ha csak atyátokfiait köszöntitek, mí különöset
műveltek'l Nem azt cselekszik-e a pogányok is'" (Mt. 5, 47). Vagy:
"Ha 'azokat szeretitek, kik 'titeket szeretnek, miesoda jutalmat
érdemeltek' Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szere
tik. És ha azokkal tesstek jót, kik veletek jót tesznek, micsoda ju
talmat érdemeltek' mikor a bűnösök is megteszik azt. És ha
azoknak adtok kölcsön, kiktől reménylitek, ho~ visszakapjátok,
micsoda jutalmat érdemebtek l hiszen a bűnösök is kölcsönöznek
a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza" (Luk. 6, 32
34). Ahhoz ,tehát nem kell kegyelmi élei, hogy a szerétet termé
szetes formáit gyakoroljuk, ez nem jelent semmi "különöset'\
Ezért is int Jézus: "Jót te~yetek és kölcsönözzetek (figyelmet,
odaadást, türelmet, áldozatot), semmit vissza nem várván" (Luk.
6, 35).

Ahogya gabonaszem fejlődésének útja előbb 'a földszerűség
(a rothadásban), majd a fűszerűség (a sarjadásban) és csak a vé
gén mutatkozik mee teljes formájában, így a kegyelemből való
isteni szerét is előbb földi ízű (az emberi szeretés formáiban)
és később nő isteni stílusúvá. Amíg a bennünk csírázó isteni
szeretet a szimpatia, érdek és viszonzás formái között él. nem
tudhatjuk biztosan, Víajjon tényleg istenies-e sseretetünk. Ha
szdmpatiák antipatiákká, az érdek érdektelensésrgé, a vIs~onzáB
viszonzatlansággá, az eredmény eredménvtelenséezé váltosik, de
a szeretet mégis megmarad, akkor lesz nyilvánvalóvá bennünk a
szerétet isteni jellege.
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Ezért nem meglepő Szent Péter felhívása: hogy a keresz
ténynek nemcsak, hogy nem szabad megütköznieaz égető szo
rongatásokon, hanem örülnie is kell nekik. Szent Pál is ezzel in
dokolja bajain érzett örömét: "Azért telik kedvem a gyalázatban,
a szükségben, az üldöztetésben, a Krisetusért való szorongatásban ;
mert midőn erőtlen vagyok, akkor vagyok hatalmas" (II. Kor.
12, 10). .

Persze ez az öröm Hem azt jelenti, hogy nem vesszük tudo
másul és nem érezzük áldozataink nehézségeit. Ez önámítás volna.
Hisz a szenvedés örömének e nlagyapostola is fájón említi a
korintusiak előbt: "Bárminúl jobban szeret.lek én titeket, annál
kevésbbé szeréttek engem" (II. Kor. 12, 15). És oly mély emberi
fájdalom csendül ki a nagy Apostol utolsó leveléből, inikor szin
te sorozatban említi övéinek hűtlenségét és hálátlanságát "Dé
más ugyanis a világ szeretete mí.att elhagyott ... A rézműves Ale
xander sok rosszat tett velem... Első védekezésem alkalmával
"Buki sem volt mellettem, urindenki cserben hagyott" (II. Tim.
9-16'>. _

Mélvebbről jön ez, az öröm és együtt tud lenni a lélek felszí
nén érzett fájdalmakkal.

},{ég egy kis elmélet

Annak a szeretetnek, mely túlnő a természetes szeretet kor
látain, van még egy tulajdonsága. A teológia ugvarris azt ta
nítja az Istenfes erényekről - hit, remény, szerétet -, hogy
természetfölötti jellegűek. Ez, azt jelenti, hogy amit embertársa
inkban ezeretünk és ahogvan szeretfük őket, meghaladja a ter
mészetes erőt. Minthogy Krisztusból árad' minden természetfölötti
ség,azért felebarútaiukban Krisztust szeretjűk a bennünk lévő
krisztusí szeretottel. Ez magyarán azt jelenti, hogy felebarátaink
ban nem csak azt kell szeretnünk, amit bennük szemünk szeretni
valónak lát vlagy eszünk szeretni érdemesnek tart, hanem a ti
tokzatosan jelentkező Krísztust, És az a lelkierő, amellyel testvé
reinket szeretdük, nem akadhat a szív természeteis ezeretetéből.

Erre csak Krisztus szeretete képes, melyet a kegyelemben mind
nyájan megkapunk.

Éppen ezért a továbbiakban tanulmányoznunk kell azt a két
~érdé8t, hogy miképpen fede-zihetjük fel Krísztust embertestvére
mkben és milven indításokat ad nekünk a Iregvelem által ben
nünk lakozó Krisztus szeretete,

Krisziue az emberekben

Szenvedő embertársaiban Krisztust látja a keresztény lélek.
A szimpatikus Ielebarátokban felfedezni Krisztust, e~ nem jelent
nagyobb feladatot. Az igazi nehézség ott kezdődik, amikor kel
lemetlen, terhünkre lévő, velünk szemben ellensége-s érzületű, ne
künk kárt okozó, sőt minket igazságtalanul gyülölő embertársunk
ban kell Krisztust felfedeznünk.

Nem könnyű probléma ez. Tele van rej tel mekkel és érthe
tetlenségekkel, És semmieaetre sem szabad úgy értelmezni, mintha
Krisztus bántalmazna mánket allenségednkben. De mint ahogy a
mennyei Atya előtt elvállalta a világ minden bűnét, pedig ő sem-
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mi bűnt nem követett el, ugyanígy elvállalja ellenségeink minket
gyötrő tetteinek számláját: úgy fizet, mintha az elviselt méltánv
talanságokért Ö tartozna nekünk és úgy juta1maz,mintha Vele
tettünk volna irgalmasságot.

Az ellenünk vétkező embertestvérben Jézus titokzatos módon
valóhan "a bűn testéhez hasonló testben" (Róm. 8, 3) jelenik meg.
Nem azért, mert bántani akar, hanem hogy könnyebb legyen a mi
dolgunk. Isten ugyanis a jelen üdvrendben a megváltással nem
akarta megszüntetni a bűn minden következményét. Jézus pedig
úgy segít m.j tunk, hogy felveszi ezt a neki nagyon is idegen
álarcot, "nehogy a keserűségnek valamely gyökere fölnövekedvén
-'- bennünk -akadályul szolg'áljon" (Zsid. 12, 15>' Végtelenűl e1
keseritő lenne ugyanis Krisztus e közelsege nélkül tűrni a bán
talmakat és mérhetetlenül nehezebb lenne a durvaságót durvaság
gal nem viszonozni, ha nem tudnánk, hogy Jézus áll a háttérben.
Es sokkal fájóbbak lenn~nek a gyűlölőink ütötte sebek, ha nem
tudnánk, hogy Jézus keze gyógyító sebekké változtatja őket.

Csak ezzel a szemlélettel tudunk - ha kell határozottan és
erőteljesen - fellépni ellenségeinkkel szemben úgy, hogy mi ma
gunk ne vétsünk az igazság és a szerétet ellen, Sőt Ö bíztat,
hogy vegyük magunknak az erkölcsi bátorságot, hogy fellép
jünk ellene: "Ha pedig vétkezik ellened atyádfia, meni és intsd
meg" (Mt, 18, 15). Ha pedig ismótelten sem sikerűlt őt "megnyer
ni", akkor v iszont éppen Jézus az, aki biztat arra, hogy mer.iünk
visszavonulni tőle, m.int nogánytól és vámostól. akiket "az Isten
fog megítélni" (L Kor. 5. 13). A bűnösben hozzánk közelálló Jé
zus kívánja nieg tőlünk azt, hogy ez a visszavonulás ne a meg
vetés és harag visszavonulása legyen (Luk. 18, 9), hanem a hall
gatag jóságó (1. Pét, 3, 1-4) és türelmes írgalomé, Mi ugyanis
éppen fordítva szoktuk tenni : előbb magunkban bosszankodunk
embertársunk hibáin és arnikor- felgyülemlik ellenérzésünk, vé
get nem érően veszekszünk, feddünk vagy panaszkodunk. Jézus
épp fordítva kívánja, hogy cselekedjünk: próbáljunk előbb nyu
godtan fellépni és utána birjunkelhallg'atni szemrehánvásainkkal
és örökös vádiai.nkkal.

Csak Krisztus titokzatos jelenlétének tudata képes mecterom
teni fellépésiinkben .vagy vlsszavonulásunkban az· evanzélium-ki
várita légkört.

Krisztus szeretetéuei szcretni

A kegyelem Krisztus ezeretetét adja belénk. Ez-ért tanulmá
nyoznunk kell, rnilven volt az Ür szeretote az emberek iránt. F~.,.
mert ez nagy terület, azért csak néhány olyan pontot vegyünk
fontolóra, amely bennünket is gyötrelemmel tölt el.

1. Vieeonsxütoneáo. - Talán az a legáltalánosabb panaszunk.
hogy nem viszonozzák szeretetünket, Ál ba.lában hitvestársak, szü
lők, több esetben gyermekek szoktak ettől szenvedni. De barátsá
gok, szomszédi jóviszonyok is nemegyszer megszűnnek emiatt. É,.;
ez teszi olykor hideg!?,1é ,az, egy muukán dolgozók közötti kapcso
latokat. - Valóban kinzó is mások figyelmeltlensége 'l:t mi fi
gyelmességünkkel, szívessézhiánva a mi segítő készsézünkkol
szemben, Az Illetőknek fogalmuk sincs, mibo kerül nekünk a ve
lük való jMettiink és nem tudják felmérní, urit jelent időben,
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idegben. esetleg' anyagiakban is a mi értük hozott áldozatunk
Talán feledékenységük vagy érzéketlenségűkaz oka ennek; de' így
is fáj. Hát még ha hálátlanság az oka!

.Az Úr Jézus szivét egész földi életén át eza viszonzatlan sze
rétet tölti be. Bensejét jellemezve így szól: "Tü:liet jöttem bocsá
tani a földre; és mit akarok mást, minthogy már felgyulladjon"
(Luk. 19, 49). E kijelentés megfogalmazása is mutatja, milyen
szomjúság' űzte az Urat az, emberszívek után. De még inkább el
árulja magát, amikor így szól: "Vágyva-vágy'tam .. ." (Luk. 22,
15). És: "Mily nehezen várom, míg be nem teljesedik" (Luk. 12,
50). Ha ilyen égően tudott vágyakozni és ilyen nehezére tudott
esni neki valami, akkor el képzelhetjük, mit jelenthetett neki a
harmincévi rejtett életben és azután is az emberek érzéke-tlensége.
Hogy milyen mélyen érintette az együttérzés hiánya, azt látjuk
a Geteszománi kertben, míkor az alvó tanítványokhoz. lépve így
szól Péterhez: "Ig-v há.t egy óráig scm birtatok virrasztani ve
lemI" (Mt. 26, 40). Pedig tudván tudja, hogy szemeik az iránta
érzett "szomorúság miatt" voltak elnehezedve (Luk. 22, 45).

Aki igazán szoret, annak számolnia kell azzal, hogy ember
társai nem annyira rosszakaratból, hanem legtöbbször tehetetlen
ségböl, sőt sokszor helytelenül értelmezett tapintatból és rokon
szerivből érzéketlenek maradnak szerététe iránt, és így az any
nyira óhajtott szeretet-válasz a mi szeretet-üzeneteinkre elmarad.
De még ekkor sem szabad felhagyni a szerétettel az. Úr szava
szeririt: "Mikor ebédet vagy vacsorát szerzel, ne hívjad barátaidat
és testvéreidet, se rokonaidat és gazdag- szornszédaidat, nehogy ők
is viszont meghívjanak és visszaadják neked; hanem mikor la
komát adsz, hívd meg a koldúsokat. bénákat, sántákat és vako
kat. És boldog leszel, mivel nem tudják viszonozni neked" (Luk.
14, 12-14). Nem nehéz akoldúsok, bénák, vakok' és sánták között
felfedezni a mi életünk sántáit, mozdulatlan bénáinkat ésérzé
ketlen vakjaínkat, kik képtelenek reagálni szeretetünknek lako-
mával felérő tetteire. .

2. Meg nem értés, félreértés. - Ohatatlan, hogy az élet folya
mán ne találkozzunk ezzel is. Bámulatos, hogy jószándékú és jó
akaró emberek közőf-t is mermyire gyakoriak a félreértések. Egy
egy szó, egy-egy feledékenység, és ,az,t, látjuk, hogy ez is, az is
visszahúzódik tőlünk, hidegg-é válik. Ebből a légkörből szület
nek meg a sértődöttségek, molvek nem ritkán az ongesztelhetet
lenségig fajulnak. Való vagy vélt sérelmek tornyosulnak a fejünk
fölé és magunk is megbénulunk, tehetotlenekké válunk.

Az Úr .Iézust is végigkísérte a szeretet e szenvedése, Úgy ke
zeli, hogy kitér a vita elől, szerotetén azonban semmit nem vál
toztat. Az első csodás kenyérszaporítás után az Oltáriszentség
megígéréséről mondott beszédét í'atálisan félre-értik, úg-y hogy
..attól fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és
már nem járnak vele" (Ján. 6, 67). Pedig- e beszéd szeretetének
legnagyobb kisugárzása volt, Még-is rövidesen megismétli ezt a
csodát. - A szamaritánusok közül sokan hisznek az Urnak, mé
gis mikor szállást kér náluk, "nem fogadták be őt, mert Jeru
zsálem felé tartott" (Luk. 9, 33). Bizonyára valami nagy hálát
lanságnak is keHett itt lennie, inert J akab és János tűzzel akarják
megemésztetni őket. De .Jézus megrója tanitványait, maga pedig
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"mils faluba méne," - A gerazalak szűkkeblűsége sem hozza ki
sodrából. akik "kérék, hogy távozzék el határaikból" (Mt, 8, 43), pedig
a közveszélyes ördöngőstől megszabadította őket. Kitér, eltávozik,
de szeretetének tanújaként otthagyja a meggyógyított ördöngős!

evangéliumának küldetésével: "Menj haza ta ti eidhez, és hirdesd
nekik, mily nagyot művelt veled az Úr" (Mt. 5, 19).

Könnyű visszavonulni a meg nem értöktől vagy sértődöt

tektől, látszólag helyesen éntelmeeett tapintatból. De visszavonul
ni úgy, hogy a szeretettel mégse hagyjunk föl és ne égessünk fel
minden hidat, sőt az a törekvés éljen bennünk; necsak nyitva
hagyjuk a kapukat, hanem az utakat is építsük a megbékélés felé
a sérelmek éaengesztelhetetlcnségek feloldására: ez a koreszténv
szeretet.

3. Önösség - önzés. - Nem is gyötrelmet jelent a szerétet vi
lágában az. önösség, vagyis hogy szeretteink nem hajlandók le
térni a maguk útjáról, fölhagyni nekünk ellenszenves cselekedete
ikkel vagy helytelennek tartott elgoudolásaikkal. Többször meg
próbáljuk eltéríteni őket, de ez· ritkán, legalábbia nem mindiárt
sikerül. Az emberek ugyanis szokásaik rabjai és még ha rá is
ébrednek, hogy okosabb lenne másként tenni, a megszokottaáe te
hetetlenségi nyomatéka nem engedi a gyors változtatást, Ebből
nem kis feszültség adódik, különösen azoknál, akik szeros kap
csolatban vannak egymással. Elsősorban a házastársaknál prob
léma ez, hiszen ezeknek egyetlen kőzös pontjuk van, a szeretet;
minden más: szokásaik, hagyományaik, vérmérsékletük, nevelte
tésük, öröklöttségeik egészen különbözök. A szereleni idején kü
lönös oldott-Ielkűsóg jelentkezik, fellazítja a szokások kérgét és
enged a szokások és kialakult vélemények szo.rító pántjain: azért
lehet olyan nagy "egyetértést", tapasztalni jegyeseknél. A termé
szet ösztönszerűen dolgozik itt. De' a szerelrní láz után ez az
ösztönszerű oldottság vagy alkalmazkodni tudás elmúlik és ismét
uralomra jutnak annak ,a környezetnek! ~tői, amelyben éltűnk
vagy arnelvet kialakítottunk. Ezért kezdődnek el a házastársak
k?zött a konfliktusok és a konfliktusok nyomán a esalődások Pe
dig' ez természetes folyamat. Itt kellene sorompóba lépnie a sze
retetnek, hogy amit a szerelem ősatönszerűen tesz" azt iB. szerétet
tudatosan vállalja. .

Hogv lehet a természetek és szokások e szilárd g-yűrűjét át
törni' Meg kell kísérelnünk 'R nyugodthangú' megg-yő7kst. De ha
ez eredménytelen marad, az fog' segíteni, amit az Ül' Krisztus is
tett: "Én úgy vagyok közöttetek, mint aki ezolgál" (Luk. 22, 27).
A kr'isetusi szeretet ugvanis nem uralkodó, hanem szolgáló, A
szolgálat nemcsak parancsok átvételét jelenti, hanem szokások,
ízlések, elgondolások. neveltségek, egy szóval az adottságok lég
köréhez való alkalmazkodást.

Az Úr is ezt a mődját választotta a meggyőzésnek. Bár ,,a
törvény seolgaságából" megváltend jött. azzal kezdte, h,ogy "a
törvény alattvaló.ia lett" (Gal. 4, 4). Alkalmazkodott tehát "sze
gényes, erőtlen elemekhez", melvekről jól tudta: hogy "nem te
hetik tökéletessé lelkiismeretben" az embert (ZSId. 9, 9). Egy az
övénél mérhetetlenebbül alacsonyabb szellemi világba- áll bele
szellemének gazdagságával, és végzi azokat a tisztulási szertar
tásokat, 'amikre neki egyáltalán nem volt szüksége, De még' Ke-
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resztelö J ános keresztségét is felveszi, noha János maga vilá-o
gosan látja ennekasükségtelen voltát .Iézusnál: "Ne,ked kell en
gem megkeresztelned és te jÖ&SZ énhozzám'l Felelvén pedig Jézus
mondá neki: Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden
igazságot." (Mt. 3, 15).

A megtestesülés sem más, mint kiüresítése önmagának, csak
hogy "embe,rekhez hasonló ember" lehessen (Fil. 2, 7). Tehát egész
magatartása az emberi fogalmakhoz, emberi elképzelésekhez, em
bertszokásokhos való alkalmazkodás "a bűnt kivéve!' (Zsid. 4,15).

Hogy meanyire megszenvedte az Úr a kisszerűségeknek ezt a
nehezen oldódó mívoltát, azt elárulja egy-egy elejtect panasza,
amit tanítványaihoz intéz: "Még sem tudjátok és nem értitek-e
a dolgot'i még mindig el van-e vakulva szivetek'í Szemeitek lé
vén nem Iáttok l és füleitek lévén nem haldotokl .. 0' Hogy van
tehát, hogy mégsem ér-tetek]" (Mk. 8, 17-21). Ennek ellenére az
utolsó percig győzi türelemmel korrigálni elgondolásaikat. Niko
démussal is oltölt egy egész éjszakát, bár előre tudja, hogy nem
sikerül kílendíteníe félénkségéből, és eo gyerekesen gondolkodó
ember előtt jelenti ki a legnyiltabban messiási küldetését és az
ujjászületés teljes szellemi nagyságát (Ján. 3).

Ha egyáltalán felnyitható a közelünkben élő embertestvérek
S,WIlle az általunk birtokolni vélt igazságra, ennek útja csak az
Ur Krisztus által ajánlott tapintatos alkalmazkodás nem bűn-jel
legű adottsázaikhoz, Ez egyben 'a legbölcsebb eljárás is, hiszen
igy-is, úgy-is együtt kell leélnünk életünket (házasság esetében).
vagy életünk egy szakaszát (lakótárs, munkatárs stb. viszonylat
ban). Nem takarítunk meg semmit áldozatainkból, ha indulatos
kodunk, vagy vitázunk; viszont türelmes odaadással esetleg fel
nyithatjuk szemét magatartása helytelenségének meglátására.

4. Erőszakosság, kihasználás, követelődzés. - Körül vagyunk
véve erőszakos emberekkel, kik észrevévén szerotettől átjárt lel
künket, szolgálatra hajlásunkat és áldozatokat vállaló készségfin
ket, mindenféle formában ránk telepszenek, kezdve attól. hogy tü
relmesen végighallgatjuk őket, hogy kölcsönkérik holmijainkat.
igénybevesill időnket, munkánkat, pénzünket, mindenünket, Meg
tehetjük, hogy próbálunk kitérni előlük és megpróbáljuk megkí
mélni magunkat ezektől a ,,ká,rosodásoktól." De ez nem minden
esetben sikerül, sőt az esetek nagyobb százalékában nem sikerül.

Ha mégis meghozzukaz áldozatot - mert rendszerint meg
hozzuk - milyen lelkülettel tesszük l Lehet duzzogva, vonakodva,
belső visszatartottsággal - és sajnos így is szoktuk - de az
ilvenen nem csillog a szeretet kegyelmi kedvessége, Ezért van az,
hogy házastársak vag'y lakótársak egymásér-t hozott áldozatai nem
keltik a másikban az annyira várt választ. "Nem kedvetlenségből
vagy kényszerűségböl" kell meghozni az áldozatokat - figyel
meztet már Szerit Pál is - hanem "hogy az úgy legyen készen,
mínt áldás, nem, mint fösvénység" (II. Kor, 9, 7. 5).

Az Úr Jézus is körül volt véve erőszakos, őt kihasználó és
rajta követelődző emberekkel. 'I'öbbször megpróbált kitérni ezek
elől. A názáretiek lelkében élő kérdést: "Amiket hallottunk, hogy
Kafarnaumban történtek, cselekedd itt is hazádban" (Luk. 4, 23)

- - nem teljesíti. A fennebb említett gerazai ördöngős kérését:
"hogy vele lehessen," nem haUgaJtj,a meg. A csodáktól felajzott
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"seregek keresik vala őt és megtalálván tartóztaták, hogy ne
meníen el tőlük" (Luk. 4, 42) - és mégis eltávozik onnét. A Ze
bedeus-fiak anyja is hozzájárul "imádván őt és kérvén tőle vala
mit" (Mt. 20, 20) - de a kérést nem .teljesíti. Van, amikor nem
utasítja el az embereket, de vonakodni ládszik, mint a kánaáni
asszony (Mt, 15, 23) vagy a két vak esetéhen (Mt, 9, 27).

Legtöbbször azonban parttalanulömlik szolgáló szeretete, Ha
fárasztó napok utáni rövid pihenését megszakítva "korán hajnal
ban fölkelvén eltávozék, és egy puszta helyre méne, és obt imád
kozék", a magányáhan rárontó tanítványokat és seregeket nem
utasítja el, hanem velük megy (Mk. 1, 35). Ez nyilván többször
is íg~T lehetett, mert Szent Márk érdemesnek tartja följegyezni,
hogy mikor egy terhes nap után "hazamenének, ismét összegyü
lekezék a sereg, úgy hogy még kenyeret sem ehettek. Míkor övéi
ezt meghallották, elmenének, hogy megfogják őt, mort azt mond
ták: megháborodott" (Mk, 3, 20-21). Valóban észveszejtő lehetett
ez a nyugalmat nem ismerő s magát elégetö odaadás. - Ekőzben

talál időt arra is, hogy nem éppen nemes szándékoktól vezetett
meghívásoknak is eleget tegyen, Simon farizeushoz elmegy enni,
pedig az, a legelemibb udvariassági szabályokat sem tartja meg
vele szempen, és különben is kétkedve s gyanakodva nézi a Mes
tert (Luk. 7, 44-'16). Máskor meg azt, "aki meghívta vafa" kóny
telen kioktatni szándékainak tisztulatlanságáról, de azért mégis
meg'látogatja (Luk, 14, 12).

Leginkább csodatevéseinél látjuk ezt a kihasználással szem
ben mutatott engedékenységet. Minduntalan csodáért ostromolják,
úgy hogy szinte feljajdul: "Hacsak jeleket és csodákat nem lát
tok, nem hisztek" (Ján. 4, 48). Máskor meg Fájdalmasan kell fel
sóhajtania: "Ó hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek veletek
és türlek titeket] " (Luk. 9, 41). Pedig tudja, hogy legtöbbször az
érdek vezeti őket: "Bizony, bizony mondom nektek, kerestek en
gem, nem azért mert jeleket láttatok, hanem mivel ettetek a ke
nyérből és jóllaldatok" (Ján. G, 26). Bár tudta, hogy Szent J ános
nak majd meg kell állapítania: "Jóllehet ennyi jelt tett vala sze
münk láttára, mégsem hivének őbenne" (Ján. 12, 37), nem hagyja
abba csodatevéscit. s alkalmas vagy alkalmatlan időben jövő ké
relmekkel szemben mindig készségesen segít.

Beigazolódik rajta, amit tőlünk kért: "Aki köntösödet akarja
elvenni, engedd át II palástot is; és ha valaki téged kényszerít
.ezer lépésnyire, menj el vele kétannyira" (Mt. 5, 40-41). Ezzel új
szellemet akar nekünk adni, hogyakörnyezetünkbőljövő kívá
naimakkal, követelménvekkel, sőt erőszakoskodással szemben' ne
érezzük magunkat rabszolgáknak, kik a kényszer bi.linesein jár
nak, hanem szahadoknak, akik a kénytelenségekbe is bele tudják
vinni a krisztusí azoretet Iendületét,

Az ilyen kierőszakolt áldoze.thozatalnál az tesz vonakodóvá
bennünket, hogy kilátástalannak és hiábavalónak érezzük. Való
ban nehéz is elképzelni, hogy aki a szerétet nevében zsarolásunkra
vállalkozik,llz bármikor is feleszméljen durva önösségóből. Egy
biztos: a zsugorodott lélekkel hozott áldozat végleg reménytelenné
te-szi felébredésüket. Csak a jóságnak van Isten-adta hivatása
megtörni a körülöttünk lévő önzést: "Ez az Iste-n akarata, ho~
jót cselekedvén elnémítsátok az oktalan emberek tudatlauságét"
n. Pét. 2, 15).
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5. Ellenséges érzület, gyülölet, üldözés és rágalom. - Bármily
hatalmas legyen is valaki, bármily ügye,sen tudjon bánni ezrek
kel, nem kerülheti el, hogy egyesekkel ellenségeskedésbe ne ke
rüljön. Olykor vallami hibánk vagy bűnünk váltja ki ezt, de sok
szor hibánk nélkül is belekerülhetünk ebbe a tragikus feszült
ségbe, Megpróbálhatjuk a magunk igazát Vlagy mentségét elő
tárni, de ennek ritkán van eredménye. Ha megtesszük. igazunk
s föléllyünk tudata, rendszerint belőlük is kiváltja .a bosszú
állús szenvedélyét vagy legalábbis azf az élességet. mely a szaka
dékot még jobhan elmélyíti.

Jézus a szelídség fegyvel'étajánlja és azt niondja, a szelí
dek "lesznek birtokosai a földnek" (Mt, 5, 4). Vagyirs a szelídség
fegyverét tartja olyannak, amivel meg lehet hódítani a földet és
földön élő emberszíveket. És ez Igaz is, mert mindennap tapasztal
hatjuk, hogy nem abosszúállóknak, sérelmeiket hangoztatóknak
s meg-torlóknak van a legtöbb hívük, hanem a halkszavú, jóságos
embereknek. Ezek, ha kényszerítik őket ezer lépésre, elmernnek
kétezerre; jót tesznekazokkalvekik. gyűlölik őket; és imádkoznak
üldözőikért és r águlmazóikérf. (Mt, 5, 89-44). Nem gyengeségből
és bátortalanságból. hanem az erő titokzatos bőségéből. Megtartják
Szent Pál kérését: "Ne hagyd magad légyőzni a rossztól, te győzd

le a rosszat jóval" (Róm. 12, 21). .
Ezzel la magatartással hasonlítunk leginkább az Istenre" "ki

napját fölkelti jókra és gonoszokra, s esőt ad igazaknak és hami
saknak" (Mt. 5, 47). Ezáltal kapcsolódunk bele abba az apokalip
tikus arányú játékba, mely az ördög és Isten között folyik kez
det óta. Az ördög halmozza a gonoszságot, hogy kirnondassa az
Istennel: "Megbántam, hogy embert teremtettem" (Móz.. I. 6, 7),
vagy: "Meguntam már a könvörülést" (Jer. 15, 6). Isten pedig
irgalommal válaszol. A gonoszságot hagyja kif'áradni a g onoszság
ban, de Ö nem tud elfáradni jóságában és irgalmában.

Judással való kapcsolata itt kapja meg isteni hátteret. Jézus
tudta, hogy Judás árulója lesz, mégis tanítványai közé veszi.
Mikor az áruló megkezdi cselszövényeit, nem leplezi le nyilváno
san és az erkölcsi presszió fegyverei,t sem alkalmazzu. Mé~ az
utolsó vacsorán sem tária fel nyiltan a tanítványok előtt árulá
sát. Korábban is tesz célzásokat, hogy egyik tanítványa elárulja.
de nem irányítj.a a tanítványok gyanúját Judás felé. Részelteti a
lábmosásban; és nem törekszik túljárni Judás eszén, pedig csak
egy hirtelen elhatározással máshová kellett volna mennie imád
kozni azon az éjszakán. És hagyja megcsókolni magát, hogy ez
zel jelet adhasson a jioroszlóknak. - Ahogy ezeket az egymásután
következő lépéseket megfontoljuk, egymást váltda bennük a go
noszság és az azon túlnövő jóság;

Ezek a szeretet válságai és szenvedései, Biztos, hogy ezeken
keresztül vezet az út a szerétet őrörncihez, mint az elhalás a bú
zaszem megsokszorozódásához.
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