
SÍK SÁNDOR

"AKI A SZERETETBEN MARAD"

"Sz,eretet az Isten, és aki a szeretetben marad, Istenben marad és
Isten őbenne" - moridja Szerit János; ezt a nagy mondatot meg is for
díthatjuk: aki Istenben - az élő Szerétetben - marad, a szeretetben
marad.

Három szempontból szeretném tanulmányozni az embernek Isten
iránti szerétetét. Először fölvetődik az a kérdés, hogy mennyiben lehet
séges az Istent embernek szeretni; azután mi ennek a szerétetnek termé
szete és mik a formái, végül melyek gyakorlásának konkrét médjai.

Lehet-e Istent szeretni? Ha őszintén lelkünkbe nézünk, bizony sok
szor nem tudjuk érezni ezt az Isten iránti szaretetet. Talán hozzátesszük:
szeretném, ha érezném, de nem érzem; csak irigylem azokat, .akík érzík.
Lehetséges ez a szeretet? Lehetséges, mert parancs, és Isten lehetetlen
séget nem parancsol. De hát lehet-e a szeretetet parancsolni? Kant meg
botránkozott ezen; úgy találta, hogy lehetetlen érzelmet ráparancsolní az
emberre; lehetetlen ránkparanesolni, hogy mi tessék nekünk. Bizonyos:
tetszés- és vágyszeretetet parancsolni nem lehet, mert azok érzelem dol
gai. De az érzelmi szerétet cselekvésben, adásban virágzik ki, és ezt az
adakozó szeretetet meg lehet parancsolni. Isten parancsa félreérthetetle
nül erre az adakozó szeretetre vonatkozik. Már Mózes 5. könyvében 01
vassuk : "Szeresd az Urat, a te Istenedet, IS tartsd meg parancsolatait, szer
tartásait, rendeleteit és meghagyásadt minden időben" (V. Móz. 11, 1-2).
Az Úr Jézus is azt mondja: "Aiki engem szeret, az én parancsaimat meg
tartja" (Jn. 14, 21). Cselekvésben mutatkozik meg a szeretet. A nagy misz
tikus szeretetnek nem kisebb hőse, mint Nagy Szent Terézia mondja:
"Értse meg mindenki, hogy Isten igazi szeretete nem áll könnyhullatás
ban, sem abban az édességben és gyengédségben, amely után kívánkozni
szoktunk, épp mert vígasztalnak bennünket, hanern abban, hogy szolgál
juk Istent igazságban, lelkierőben és alázatosságban." Csupa cselekvés,
csupa mozgás, ami parancsolható. Mit követel tehát az istenszeretet pa
rancsa? Pontosan ennyit: tégy meg mindent, ami 'telik tőled, hogy lét
rejöhessen lelkedben az a magatartás, az a lélekforma, amelynek Isten
iránti szeretet a neve. Analógiaként felhozhatjuk: "Légy egészséges !" 
Ez a parancs konkréten azt követeli tőlem: ..Vigyázz az egészségedre !"
- vagyis: tégy meg mindent, ami telik tőled, hogy egészséges maradj.
Igen tanulságos a dolgot negatív oldalról szemlélni. Hogyan szűnik meg
a lélekben a szeretet ? Hogyan szűnik meg egy nagy barátság, vagy nagy
szerelem? Leginkább egy módon: elkezdik elhagyni, néha egészen el
hagyják a szeretet külső megnyilvánulásait. Ezek persze csak látszólag
külső dolgok, hiszen lelket hordoznak. Nem-mondani, nem-cselekedni,
nem-írni, nem-keresni a másik társaságát, távol lenni: ez magától meg
szüntetí a szeretetet. Fordítva is: lassan magától kialakul a szeretet egy
házastársban, ha odaadta magát szeretete tárgyának a szeretetcseleke
deteinek gyakorlásával. Mária Terézia, mikor leánya, Mária Antónia bú
csúzik tőle, hogy Párizsba induljon, XVI. Lajos feleségéül, arra inti őt,

hogy nagyon szeresse férjét. "Hogyan tehetem azt, mikor nem ismerem ?
Hogy szerethetek valakit, akit nem ismerek ?" A felelet: Az első perctől

kezdve mindent úgy cselekedjél, amint az cselekszik, aki nagyon szeret.
- Mélységes emberismeret szól ebből a kis anekdotából. A szaretet cse-
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lekedetei, mint más érzelmek cselekedetei is, visszahatnak a lélekre. Mín
denütt megszületik a szeretet, ahol megszületnek a szeretet cselekedetei.

Különben aki szeretné érezni az Isten iránti ezeretetet. ha nem is
tudja, valamiképpen már bírja szívében, legalább a kezdetét. És ha azt
kérdezi, mit csináljon tovább, Szalézi Szent Ferenccel felelek. Camus
püspök Szalézi Szent Ferenccel való beszélgetéseiről szóló könyvében
jegyzi föl: "Az egész művészet abban áll, hogy az ember szeresse az Is
tent egész szívéből. A szeretet titka éppen az, hogy szeressen az ember.
Úgy mint ahogy tanulni tanulás közben tanul meg az ember, be
szélní beszélés közben, dolgozni munka közben. Igy Istent és a feleba
rátot szeretni is szeretés közben tanulja meg ,az ember. Aki más útra <tér,
eltéved. Menjen csak mindig előre, és ne nézzen hátrafelé, Aki kezdő,

csak kezdje el komolyan, és erőteljes haladással csakhamar eljut oda,
hogy mester lesz."

Mi a természete ennek az istenszeretetnek ?
Van egy természetes és van egy természetfölötti istenszeretet. Isten

nek van természetes szeretete is, vagyis olyan istenszeretet,amely nem
föltételezi a kinyilatkoztatást; az emberi erővel, emberi értelemmel és
szívvel megismert Isten iránti, emberi erőből telhető szeretet. A kato
likus tanítás szerint az ember természetes eszével is meg tudja ismerni
az Istentvés ha megismerte, természetes módon fel kell támadni benne a
szerétetnek. Akkor is, ha nem veszi észre. Dacqué, a néprajztudós, a
primitív népek imádságait tanulmányozva, azt mondja: "Bármit mond
junk, gondoljunk vagy higgyünk, alapjában mindnyájan vallást keresünk,
keressük és buzgón akarjuk az igazságot." Amaz igazság az Isten; aki
arra vágyik, Istenre vágyik. De a léleika szépre, a jóra is vágyik, ez is
felkelti benne a vágyó szeretetet. Egy nagy mohamedán misztikusnak,
Dselaleddin Rumi XIII. századi perzsa költőnek, a szúfizmus alapítójának
egy verséből szól ez a két sor: "Szeretet után futkosunk ide-oda, nyug
talanul; a szeretet végül is Isten mélységeibe szakad." Ugyanazt mondja,
amit Szent Agoston, amit Przywara, a mai teológus: "Minden igazi sze
retet, mint szeretet, Istenig nyúlik fel és Istent hordozza mélységeiben."

Ez a természetes szeretet persze el is tévelyedhet. Az ember, aki el
bolyong a teremtmények sokféleségében, tévelygésein keresztül tud el
jutni az igazsághoz. Tömérdek eltévelyedést mutat a vallástörténet. El
téved a félelem hatása alatt az ösztön - ebből fakadnak a babonák, em
beráldozatok, a pogány vallások erkölcstelen rítusai. Az eltévelyedés meg
történhet az érzelem síkján is. Keresztények is beletévednek gyakran
egészen hamis, természetes elgondolásokba. Vannak, akiknek az Isten
nem más, mint "Jóistenke"; ül ,a trónján és imámat várja, hogy teljesít
hesse anyagi érdekeimet, karriérem érdekeit, s így tovább. Idetartozík
mindenféle babonás szokás, a szentek és ereklyék babonás, mágikus tisz
telete. Eltévelyedhet az értelem is; így jön létre: a deizmus kényelmes
nyárspolgári istenszeretete, amelyben Istennel nem kell törődni, mert
fölteszi. hogy Isten nem törődik velünk; a panteizmus gőgje, amely úgy
gondolja, hogy az én az Isten; így jön létre legtöbbször a vallási közöny.

Az akarat terén is megtévedhet a természetes istenszeretet. Végzetes
lJévedés azt gondolni, hogy Istennek azzal tesz valaki szolgálatot, ha erő

makkal terjeszti az ő tiszteletét, Az izlám erre építette terjedését. A ke
reszténységben is előfordult nem egyszer az ilyen eltévelyedés.

De ha sokféleképpen el is tud tévelyedni a természetes istenszeretet,
megvannak a maga helyes módjai is. Valamilyen formája az imádságnak
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mindenütt megvan. Persze nem föltétlenül jut el addig a magaslatig,
amelyet a valláslélektanban "lelki tegeződés"-nek mondanak. Talán nem
is tudja valaki, hogy Istent szólítj 'l, mégis föltör lelkéből egy sóhaj, egy
"Jaj Istenem!" fölkiáltás --- és megtanultuk a rnélylélektanból, hogy az
ilyen látszólag akaratlan és semmitmondó megnyilatkozásnak milyen
mélységes gyökerei vannak a lélekben. Ezekben az imádságformákban
az elnémíthatatlan vonzódás szólal meg Isten felé. .

Az érzelmek 'természetes istenszeretete ez, amely az emberi lélek
ből tör az Isten felé, mikor a ezépet látja, amikor megindul valami jó
ért. Talán a leggyakoribb területe ennek a természetérzés. Hány ember
van, aki nem is tudja, hogy az Istent érezte meg a természetben. Egy
nagy természetes istenszerető, Rodin, a szebrász mondja a Gsellel foly
tatott beszélgetésekben: "Az érzelmektől túlcsorduló művész csakis a
maga módjára tudja elképzelni a dolgokat. Az egész természetben egy
az övéhez hasonló narrv öntudatot sejt meg. Nincs olyan élő szervezet,
nincs olyan holt tárgy, nincs felhő az égen, nincsen olyan zöldelő bim
bója a mezőnek, amely nem a minden dolog mögött rejtőző végtelen
titokról beszélne neki."

Megvan természetes istenszeretete az értelemnek is, amely imádsá
got teremt a tudományon keresztül. Nincs az a tudomány, amelyből, ha
egészen mélyen belemélyed, valami szerit borzongás el ne fogná .az em
bert. Nem bizonyos, hogy gondol Istenre - de az az érzés, amelyet az
értelem kivált belőle, valamiképp mégis oda mutat, (Spinoza: "amor
intellectualis Dei"). Nagy természettudósok könyveiben hányszor buk
kanunk egy-egy mondatra, amely voltaképpen imádság; egyszer tuda
tos, máskor öntudatlan, de mégis csak imádság. Egy kvantumfizikai
könyvben olvassuk például egy Hoffmann nevű tudóstól: "Itt,az ilyenféle
elméletekben és fölfedezésekben kinyilatkoztatás van, bármilyen szűkös

is, erróla hatalmas csodáról, amelynek neve világmindenség. Itt az
Einsteinek és a Bohrok szellemén át homályosan megsejthetjük szerkezeti
szépségét, leleményesen bonyolult voltát, magasröptű költészetét, tiszte
letsugalló nagyságát és nagyszerűségét ... Ha már egy Bohrnak vagy
Einsteinnek elméje elkápráztat bennünket erejével, hogyan kezdjünk bele
Isten dicsőségének magasztalásába, aki őket is teremtette! ?"

Akaratunk síkján is megvan a természetes istenszeretet lehetősége.

Minden el nem rontott, egészséges emberi lélek ~ ha nem is ismer Istent
- érzi, hogy az erkölcsi cselekedet, a jóság, az erkölcsiség, valami nagy
dologgal, a legnagyobbal van összefüggésben. Eszembe jut a nagy szto
ikus császárnak, Marcus Aureliusnak hatalmas mondata: "Milyen nagy
hatalom van az ember birtokában: nem tenni mást, mint amit az istenség
jóváhagyhat s elfogadni mindent, amit az istenség rászabott."

Mindez megmutatja, hogy van természetes istenszeretet, de egyál
talában nem bizonyos, hogy egymagában megvan-e valahol? Az Isten
minden embert üdvözíteni akar, és akiben ez a természetes istenszeretet
megvan, az már megnyílt Isten számára, a természetfölötti szeretet szá
mára is. Az ilyen lélekbe Isten már ebben a világban beleoltj a a kegyel
met, a természetfölötti erőt. Ö maga talán nem is tudja, hogy van ter
mészetfölötti szerctct, de Isten ismeri szívét és beleköltözik.

A természetfölötti szeretet a természetestől kettőben különbözik. Az
Isten, akihez a természetfölötti szeretet vonzódik, a hit Istene: Isten meg
ismert nagysága, szépsége, jósága, szeretetreméltósága;az az Isten, aki a
mi Istenünk. És a hozzá való vonzódás nem egyedül a mi művünk, nem
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egyedül a mi természetes szcretctünk, hanem az Isten kegyelmébe öltö
zőtt emberé. "Isten szerotetc k iöntetett szívünkbc a Szentlélek által, aki
nekünk adatott" (Róm. 5, 8). És: "Maga a Lélek (a Szentlélek) tesz lel
künkkel együtt bizonyságot, hogy Isten fiai vagyunk" (8, 16). A termé
szetfölötti nem választható cl a terrnészetestől, nem lehet rámutatni, hol
kezdődik. Az ember megteszi. ami tőle telik, abba oltja bele Isten a ter
mészetfölötti életerőt.

Ha ennek a terrnészctlölötti szorctetnek megnyilvánulási formáit ke
ressük, megtaláljuk benne a szei-etet mindhúrom fö formáját: a tetszés
szeretet, a vágyszeretet és az adaho.::6 szeretet,

Tetszés-szeretet. Szerotern azt, arniről megismertem, hogy érték. Aki
a hitből megismerte az Istent, tudja, hogy ö az érték, minden érték tőle

és belöle van. Ennek megrclclő, cgy(,c1ül természetes magatartás az imá
dás. Ösrnintái századokon, ezredeken keresztül ennek az Isten iránti tet
szés-szeretetben való magatartásnak a zsoltárok. ime a 8. zsoltár:

Uram, mi Urunk! széles e világon
Minő csocuiiauru a Te neved!
Me1'(, magasságos a Te dicsőséged

Az egek egei felett.
A kisde(Leknel~, Q csecsszopóknak ajka
Hirdeti clic::őségedct ;
Hogy clnémitsad a öosszus hiteflent
És meqauizztui ellenségedet.

Nezen: oz eget: im ujjaid gyúrták !
Ím. kezed alkotása ct hold, a csillagok!
Mi az ember, hogy megemlékszel róla '!
Mi oz ember .Fia, horlY meglátogatod?
Magad alá csa'c kevéssel aláztad,
DicsőséUp?l, 11(1gys699al koronáztad,
Fölébe renrlcié'd kezed núnden míívének,
Lába alá veLél mindenrkpt.
lVlinden mwiuíkut, minden benno/wt,
És Q.:;an feWl vaújait a rétnek,
Lég nuuluraü: teniter halait,
Amiic a tencer útjain kerinqenek:
Uram, mi Urunk! széles e világon
Minő csoc1,ílatos a Te neved!

A váuyszcrctet az él szerctot, amellyel szeretern, ami nekem jó. Mi jó
nekem, ha nem az Isten? Mindenostül rá vagyok utalva. Gondviselésére,
bocsánatára, elnézésére, segítsl'gél'E', hogy lelki erőt adjon, világosságot!
Tudjuk az Úr Jézus szavaiból, hogy földi érdekeinkben is szabad hozzá
folyamodni: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk." Van a lélekben
bizonyos nyugtalanság, amíg meg nem találja az Istent. Szent Ágoston
Vallomásainak sokszor idézett monduta: "Nyugtalan a mi szívünk, amíg
Tebenned Uram meg nem nyugszik."

Lehetséges-e az Istennel szemben adakozó szeretet? Szalézi Szent Fe
renc megkapóan fejtegeti a "kölcsönös tökéletesítést": mikor az Isten el
halmoz bennünket szaretetében jókkal, ez őt jobban boldogítja, mint min
ket, mert nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ennek a tételnek másik
oldala is igaz: az ember is adhat valamit Istennek. "Add, fiam, nekem
szívedet" (Péld. 23, 26). Az ember odaadja szerétetét Istennek. Minden
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igazi vallási élményben, minden misztikában ott van ez. Nemcsak a ka
tolikus mísztikában. Egy Bajazid nevű mohamedán misztikus írja:

Egy éjszaka láttam az Urat, és így szólt hozzám:
- Mit kívánsz?
- Amit Te kívánsz, Istenem!
-- Ó, Bajazid, te vagy az, akit én kívánok, úgy, amint te
kívánsz Engem!

Mindenütt, minden időben, és minden helyen, ahol a misztikus él
mény, az emberi megtapasztalásnak ez a legmagasabb formája elénk ke
rűl, ott van ez is: az ember Istennek akarja adni magát. Gyönyörű kife
jezése ennek Loyolai Szerit Ignác önfelajánló imádsága: Suscipe, Domine.

Fogadd el, Uram, szabadságomat,
Fogadd, egészen.
Vedd értelmemet, akamtomat
S emlékezésem.

Mindazt, amim van és ami vagyok,
Te adtad, ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
Egyszerre, mindent.

Legyen fölöttünk korláttalan úr
Rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg qjándékodul:
Szeretnem téged.

Csak a ezeretet maradjon enyém,
A kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém,
Más semmi nem kell.

A moralisták megkülönböztetnek tökéletes és tökéletlen istenszere
tetet. Tökéletlen szeretet az, amelyben uralkodik még az "én". Ez a vágy
szeretet, amellyel azt szeretem, ami nekem jó. Amíg az Istent csakis azért
szeretem, mert nekem jó, addig szeretetem tökéletlen. Nem rossz ez sem,
sőt nagy érték. Hogyne szerétném azt, ami jó nekem! Ez tökéletlen sze
retet, de természetfölötti szeretet: hiszen nekem az Isten természetfölötti
jóm, aki megbocsát, kegyelmet ad, örök üdvösséget igér! Mégis töké
letlen ez a szeretet, mert az én uralkodik benne. Ellenben a tetszés-szere
tet, amellyel azért szeretem Istent, mert megismertem, hogy ő önma
gában a legfőbb jó, és az adakozó szeretet, amellyel én adom neki azt,
amit vár tőlem - ez a tökéletes szeretet. A különbség csak az, hogy a
kétféle motívum közül melyik az uralkodó bennem. Hogy a tökéletes sze
retetre vágyik az ember, az magától értetődő; aki egyszer megismerte
az Istent, nem tehet másképp. Az izlám rnisztikus nő, Rabia imádsága:
,,0 Umm, ha a pokoltól való félelemből imádkoznám hozzád: taszíts a
pokolba! Ha a paradicsom után való reményből imádkoznám hozzád:
zárj ki belőle! De ha a te kedvedért imádkozom hozzád: ne vonj meg
akkor tőlem semmit örök szépségedből !"

Még egy kérdést kell fölvetnünk. Hogyan gyakoroljuk az Isten iránti
szeretetet ?

Voltaképpen nem is nagyon szükséges itt részleteket keresni: az Is
ten iránti szeretetet mindenütt és mindenben gyakorolhatjuk. A szere-
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tet nem egyes cselekedetekből áll, hanem jellege, életformája, állandó ma
gatartása a léleknek: ez az állandó magatartás az, arnivel szeretem az
Istent, ezzel gyakorlom az lsten iránti szeretetet. Az édesanya gyermekét
állandóan szereti, nemcsak mikor csókolgatja, becézi; ha nem is látja, ha
hosszú időre távol van is tőle ; lelkében ott éla szeretet, és ott él a gyer
mekben is az anya iránti szcretct. A szerelmcs ember szerelmese képét
akkor is leLkében hordja, ha nem látja; minden körülötte forog, ha nem
is hallja szavát. Ahogy az Énekek Éneke moridja: "Én alszom, és szívem
virraszt." Az Úr Jézus ezt a lélekben való bennlakás képével fejezi ki:
"Aki engem szeret ... hozzá megyünic és lakóhelyet szerzünk nála" (Jn.
14, 23). Az Isten benne lakik az emberi szívben. Szent János mondja:
"Aki a szeretetben marad, Istenben marad, és az Isten őbenne" (1 Jn. 4,
16). Benne "marad": állandó életformaként. "Élek én, de már nem én,
hanem él bennem a Krisztus" (Gal. 2, 20). Ez persze nem lehet állandóan
tudatos az emberben. Nagyon nagy szentek nagyon sokszor panaszkodnak
lelki szárazságról, "Isten távollétéről". Chantal Szent Franciska megkér
dezte egyszer Szalézi Szerit Ferencet, hogy mennyi az az idő életében,
mikor nem gondol az Istenre. "Bizony, néha negyedóra is előfordul" ~

felelte a szent. Hol vagyunk mi, k is emberek, ettől! De nem azon for
dul, hogy negyedórák, vagy órák, vagy napok, amikor alszik a szívben a
szeretet: ha szeretem az Istent, szeretem akkor is, ha nem gondolok erre
a szeretetre. Csak aztán mikor gondolatom is rátér, felébred bennem ez
az alvó, de élő szer'etet. Egy-egy fohászimádság .a leggyakorlatibb eszköz
erre. Páli Szent Vincének nehéz hitellenes kísértései voltak, de nem ért
rá velük foglalkozni. Azt cselekedte, hogy egy papírlapra ráírta a Hi
szekegyet és a nyakában hordta. Kísértésben rátette a kezét a lapra; szin
te megszerződött az Istennel, hogy mikor megérinti a lapot, ez annyit je
lent: "Hiszek, Uram !" így valahogy megszerződhetünkmi is az Úristen
nel. Ha zsebemben például az olvasót érintem, ez annyit jelenthet: sze
retlek. Uram!

Hatalmas megnyilatkozása az istenszeretetnek az imádság. Nemcsak
a szöveges, hangos vagy halk recitálás. Istennel való érintkezés: ez az
imádság. Hogy beszélek-e, vagy hallgatok, meglévő szöveget mondok,
vagy saját szavakat, ezek csak különböző formák. A lényeg egy: együtt
lenni az Istennel. Az a parasztember, akit Vianney Szent János csodálkoz
va látott az Oltáriszentség előtt órák hosszat térdelni, rnikor megkérdezte
tőle, mit tud ennyi ideig csinálni az oltár előtt, azt felelte: "Semmit; én
nézem őt, ő néz engem." Akit szeretek, azt el tudom nézni, szótlanul: a
szeretet nem szorul szavakr-a. N agy szentek életében, nem egyszer olvas
suk, ellkövetkezik egy idő, mikor úgy látszik, hogy már "nem imádkoz
nak". A misztika tankönyvei hosszú lapokon t-irgvalják az "egyszerűsí

tett imádság" és az "egyszerűsített elmélkedés" fogalmát. Nem úgy kell
ezt érteni, hogy ezek a szentek sohasem, hanem hogy mindig imádkoztak.
Ez a már nem imádkozás nem azonos a még nem imádkozással. Imádkoz
nak, mert együtt vannak az Istennel. Nekünk is meg kell tanulnunk a
saját imádságunkat. Akik szeretík egymást, azok érintkezésében akár
hányszor saját nyelv fejlődik ki. Az édesanya a csecsernőjével olyan nyel
vet beszél, amelyet senki más meg nem ért. Mi is csecsemők vagyunk
Istennel szemben - beszéljünk vele legalább csecsemő-nyelven.

Az Úr Jézus nagyon egyszerű utasítást ad a szeretetre, "Aki paran
csaimat teljesíti, az szerét engem." Akit szeretek. annak nem, hogy aka
ratát teljesítem, hanem óhajtása is parancs számomra. Ha szeretem az
Istent, megmutatom azzal, hogy azt cselekszem, amit ő akar. A paran-
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csokat is; ez a legkevesebb, ez magától értetődik, ehhez elég - a kegye
lem mellett -- erőt venni a restségen; de minden isteni indítást is. Figye
lek a szerctet szavának sugallataira, Hányszor elmegyünk az Isten küldte
jó alkalmak mellctt és becsukjuk fülünket, nem nyitjuk meg szívünket I

Az Isten akarata mutatkozik mindenben, ami velem történik. Tu
dom, hogy semmi sem történik Isten akarata, vagy legalább megengedése
nélkül (rám nézve ez is vakarata l). Elfogadni, ami Isten vakarata, ha ez
szívből történik: a szeretet dolga. A keresztény nemcsak "elfogadja" (ezt
a sztoikus is megteszi l), hanem szereti az Isten akaratát, Mikor Chantal
Szent Franciska még a világban élt, mint boldog ifjú hitves, és szeretett
férje a vadászaton vadtól halálra sebezve haldoklott az erdő füvén, oda
térdelt melléje és megrendülten hallotta, amint férje így szólt: "Szeretni
kell a jó Isten akaratát." Ez volt utolsó szava, ezzel halt meg. Szeretni a
jó Isten akaratát ! -~ ezzel megnyílik egy egészen más beállas lehetősége

a világban. Az ember nem érzi magát kiszolgáltatva a véletlennek, a bi
zonytalanságnak, ·az emberi erőknek: tudom, hogy minden percben, min
den órában, minden nap csak az történhet velem, ami az én .szerelme
semtől jön. Minden, ami feJém közeledik, egy-egy üzenet, amelyet sze
relmesünk küld. Néha édes és ragyogó szó ez az üzenet, néha véres,
szúrós, gyötrelmes -- de az is tőle jön! Hofbauer Kelemen szép imája:

Én Jézusom, élni akarok, amíg te akarod; szenvedni akarok,
amíg te akarod; meg akarok halni, amikor te akarod. .
Amit Isten akar, -- amint Isten akarja - mert Isten akarja 
amíg Isten akarja! - Amen.

Szeretnem kell lsten akaratát nemcsak abban, ami közvetlenül ne
kem szól; hanem a vi lágban teljesülő Isten-akanatot is. Isten az érték:
az igaz, a szép, a jó ; akarja, hogy a világban érvényesüljön az igaz,a
szép, a jó. Isten akarata, hogy a szerotet terjedjen, hogy az emberek jobbá
legyenek, hogy igazság, igazságosság, békesség, emberiesség uralkodjék
köztünk. Mindcn, ami halad, ami előremegy, minden, ami egy jó gon
dolatot kifejlődni segít: mindaz ő akarata. A keresztény ember nem le
het közönyös iazzal szemben, ami a történelemben fejlődés, haladás: Is
ten akaratát látja benne. Még közőnyös sem lehet, hát még ellene hogy
szegülhetne! Nem keresztény, aki visszafelé akar nézni, és visszafordí
tani a fejlődés, a haladás menetét.

Isten az ő irgalmas jóságában adott nekünk egy egészen könnyű mó
dot az Isten iránti szeretet megnyilvánítására, amikor az Úr Jézusban
mint ember állt elénk. Módot adott rá, hogy úgy szerethessük őt, mint
ember az embert. Saját személyéhez akar fűzni bennünket: "aki engem
szeret" - barátnak, vőlegénynek nevezi magát. Ha mint barátot, jegyest
szeretjük, akkor mindenestül fontos lesz nekünk, érdekes, kedves minden
dolgo, élete, érzelmei, érdekei, érvényesülése, barátsága, családja, min
den, ami rá vonatkozik Az egyházban évezredek .alatt sokféle nagyszerű

módja fejlődött ki az ájtatosságnak a Krisztus-szeretet gyakorlására. Fő

leg három ájtatosság lett történetileg jelentős. Ezek közül az első, ami a
legnagyobb volt a középkorban (Szent Bernát óta), de később is és azóta
is minden nagy szent életében megtaláljuk. a szenvedő Krisztussal való
együttszenvedés: compassio -- keresztút, fájdalmas olvasó. Nagyszerűen

kifejlődött az Eucharisztia, az Oltáriszentség kultusza, a szentrnise, a
szentséglátogatás, Es az újkor bensőséges ájtatossága, a Jézus Szioe-kul
tusz, amely egyenesen a szereteté, hiszen a szív már a biblia nyelvhasz-
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nálata szerint forrása a szerétetnek. Szeretni a szerető Jézust: lényegé
ben ennyit jelent a Szent Szív kultusza.

Azt mondja Szent Bernát: "A szeretet nem keres magán túl sem okot,
sem gyümölcsöt: saját magánaik gyümölcse, saját magának gyönyörűsége,

Szeretek, mert szeretek; szeretek azért, hogy szerethessek ..." es mégis
megvannak a gyümölcsei az Isten iránti szeretetnek. Azt mondja Sirák fia:
"Akik félbtek az Urat, szeressétek őt, akkor szívetek földerül" (Sir. 2, 10).
Aki szereti az Istent,annak földerül a szíve. Az istenszeretet békesség,
egyensúly, öröm, boldogság. Akik szeretik Istent, azoknak Szent Pál sze
rint "minden összedolgozik a javukra" (Róm. 8, 18). Ezt Szent Páltól tud
jU'.\; de ha szeretjük Istent, érezzük is.

Én Uram, Istenem, nem vagy te távol senkitől, aki maga el
nem távolodik tőled. Minden pillanatban szerethetlek, azért
minden ez enyém: Isten az enyém és minden az enyém, ha
szeretek.
Ö Isten boldogságos szeretete, de kevesen ismernek téged! Aki
nyomodra rátalált, megtalálta nyugalmát. Minden üdvösségem
re válik, én Istenem, ha benned lakozom. Itt már minden a
tiéd és semmi sem az enyém.
Ö én Istenem, míly boldogító a te jelenléted! Én legfőbb ja
vam, oly kegyes vagy hozzám, hogy egyesül.sz velem, jegyesed
dé választod leikemet. Hogy is lehetnék vidám, ha nem nyu
godnám benned! Uram, borzadok enmagamtól, kérlek ne hagyj
egyedül soha. Amen. (Keresztes Szent János imája.)

•

A LEJTÖN

A lejtőn álltam. Zörögtek az ágak.
Még nem bomlott ki rügye az akácnak.

Lenn vetés zöldelt. És lebegve hosszan,
pacsirta dalolt a fényes magosban.

Menyecske ment a völgyön át sietve,
majd megállt, kosarát fűbe tette.

A kökénybokorról letört egy ágat,
És rámsütött nagy szeme: "Téged várlak".

És továbbment. - A vérem zajlott, égett.
A nyárfák mögül újra visszanézett.

Az eget néztem, mily csodásan kéklik.
Egy férfit sajnáltam, egy boldog férfit. -

A nap csak fénylett. Az ösvényre léptem.
Hogy kurtább legllen az út, fütyörésztem ...

Hegedüs László
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