
el, szeretett testvér, hogy irtózatosak a magasságbeli lsten igéi, ezt hirdeti Izajás próféta ajka:
"Kik fölött nyernék nyugodalmat. hacsak nem a szelídek, alázatosok és békességesek fölött,
akik félik az én szavaimat?"!'. Erre az intésre úgymond· mindig emlékezz és figyelj. hogy kin
csed legyen. a lélek nyugalma, amivel lelkileg a mennyei Jeruzsálem városába tudsz felemelked
ni; s ajánlj fel lelki áldozatokat a Királynak, a megközelíthetetlen Istennek! Ott fonják meg a
hervadhatatlan és romolhatatlan koszorúkat. s ott Krisztus fog téged megkoronázni a halhatat
lanság koronájával az angyalok előtt. és az égi karokkal együtt énekled majd a gyözelmi éneket a
legszentebb Háromságnak, örökkön örökké. Ámen.

Jegyzetek: Ajegyzeteket a római kiadásban. néhol hiányosan. a szővcgbc helyezve. a kővetk ező sorrendben találjuk l Vii. lz -i2.10
Róm 11,33. 3. Az eddigi szöveget lásd Cod. Var. Ms. 571.). J 15. lapon : mindazt. ami e/után kővctkezik. az eddigi k ódcxho! hiánvzik . így a
Cod. Onhoboníaná-cói nyer kiegészítést. 4. Mt \6, I~. 5 \ii. Ap(\d q.l 6, V('. Tcr 4.'\ 7. vő. Tcr 4.S II X. vo. Tcr 22 9. Tcr 2hA.

10. Zsolt 9S.6. ll. vö. Mt 10,41. - 12. VÖ Lev 9.1U I) vi),1166..2.

(V";ADZDI 1.'-,'1'1 AN forditása)

VASADI PÉTER.. , ,
AZ ONVIZSGALATTOL
A SZERETETHIMNUSZIG

Pál apostol efezusi levelében az "új emberről" beszél, aki azért krisztusi. mert új. Beöltözik az
evangéliumi szeretetbe és "megigazult. valóban szent teremtmény". Ez az új ember a szeretettel
örökre eljegyezte magát. Csak azt keresi, annak hisz. arra vágyakozik, azt akarja, mert megta
pasztalta, hogy nunden lényeget magában foglal. Mégsem ütközik meg azon, hogy a szetetet pa
rancs. Söt érti, hogy éppen a lényegek és a parancs között fekszik a legmélyebb összefüggés. Isten
parancsa, de ezzel a dolog még nem fejezödik be, ellenkezőleg, éppen hogy elkezdődik: megmoz
dító, megvilágitó, értő erő a szeretet, a meglepetések folyamata, mély be húzó es magasba vonó
feszültség, tett, élet.

Isten szeretete olyan, mint a "bakJövéseiböl" okulni képtelen szőlősgazda kiábrándithatatlan
sága, ha kísérletei végén mégiscsak behajtja a termést (Mt 2IJJ 46). Isten mégsem álszcrény.
nem elégszik meg az ember ilyen-olyan tetteivel. Azt akarja. hogy az ember öt teljes sziveből,

minden erejéve! és teljes elméjéből szeresse, vagyis, hogy töltse e! lsten szcretctc. rninr ballont a
levegő; ha lsten, nem is akarhat tölünk mást. mint teljes létünket. Hogy elnyerje az ember üdvös
ségét, ezt kell tennie, mondja Jézus az öt kérdezőnek (Lk 10.25). Hogyan" A legfelső képessegek
szerint, mondja Jézus, új parancs szerint: "úgy szeressétek egymást. ahogy én szereltelek tite
ket". Erről kell fölismerjenek titeket; nem kevésbé úgy, mint én (Jn 13,34). Félelmetes követel
mény. Az ember hátratántorodik. ha komolyan veszi. Úgy? De hát úgy nemcsak egyedül ö tu
dott szeretni ? S ha én megpróbálom. az lesz a sorsom, ami az övé volt! ... Igen. természetesen
- mondaná Jézus, és nézne ránk tovább. nyugodtan. Én hogyan szerettelek titeket'! Ahogy en
gem szeretett az Atya. Egy fontos dolgot tegyetek: "Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben Azért mondom (ezt) nektek.
hogy örömöm legyen bennetek és a ti örömötök teljes legyen Nagyobb szerotetc senkinek
sincs annál. mint aki életét adja barátaiért" (.111 15,9). Semmi mást tehát. megmaradni az ö szere
tetében. Megmaradni! Igéi által. Nélkülük nem tudunk megmaradni. Igéi ellenere pláne nem.
S akkor örömére leszünk, s ez lesz a mi örömünk is. Tisztu é, világos. Egyszerű. mégis olyan ti
tok hatja át az ő egyszerűséget. aminek megértésére egy élet minden erofcszitesére szükségünk
van.

És a felebaráti szeretet? Hiszen erről van szó: egymást úgy. mint ö közülünk bármelyiket.
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Mert aki különbséget tesz a személyek között, bünt követ el (Jakab levele). Istent szeretni, em
bert meg utálni, ez hazugság. Ha az embert, akit lát, gyűlöli, hogyan szeretheti azt, akit nem lát'?
(.János I. levele). Az az ember, aki szeret --mivel szeret - az igazsághoz szabja tetteit. tehát Isten
től való, vagyis ismeri Istent (János I. levele).

De mi ez a felebaráti szeretet'! Szép elmélkedések simogatása. mintha bársonyra fektetnénk az
arcunkat? Van valami zsongító, testies önáltatás abban az elmélkedésben, amely nyugodtan
megfér a narcisztikus tétlenséggel. Itt nem szavakról, ömlengésekről.köldöknézésröl van szó ; a
szeretet igazi mértéke nem a természetes vonzalom, hanem a tiltakozó természet lebirása, hogy
teljesüljön bennünk lsten akarata, a szeretet. Hogyan teljesül'! Hogy érdekeinktől függetlenül
szeretünk, vagyis elfogadva érzelmeken túli, már-már kötelességszerü hűvösséggel jót-rosszat
egyaránt. Az cllenséget . . . Imádkozz ne a nyakába borulj, imádkozz - üldöződért, hogy üldö
zőből üldözött akarjon lenni, tehát akarata képtelen megváltoztatását akarja; az Atya fölkelti
napját jókra, rosszakra, erőt ad a szentnek, a gyilkosnak is. Ha csak azokat szerétitek. akik tite
ket is szeretnek, mi jót tesztek'! Nem ezt teszik-e a világ fiai is? (Mt 5,46) ... Tettetés nélkül sze
ressetek. Legyetek egymáshoz gyöngédek. tiszteljétek egymást. reményben örvendjetek, nyomo
rúságban legyetek béketűrők (Pál római levele). Az igazi szeretet mindig akadályokat győz le,
mindig szenvedésbe ereszti le gyökereit. Így szeretett Jézus is. ezt a szeretetet kivánja övéitől is.
Amiben ő részesült Atyja szellemében "ülve", abban fogja részeltetni ő is övéit Jöjjetek,
mondja majd, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített boldogságet mert éhes
voltam s ennem adtatok, szemjaztum. s innom adtatok, jöttem és befogadtatok, mezítelen vol
tam és fölruháztatok. beteg voltam, gyógyitottatok. börtönben voltam s látogattatok ... Mikor?
Hogyan ')... Mindenkor. Mindenkiben. Minden módon, amire csak ráleltetek. (Nem én csön
gettem be hozzád, hanem a lelkiismeret pendült meg benned, amikor megláttál valakiben ... ) Bi
zony, amit a legkisebbnek tettél, nekem tetted. Nekem nem tetted (Mt 25,34- 40).

A szeretet Szent Pál szerint: adomány. Minden képességeinken túl valami többlet, mely kívül
ről jön, de bennünk, a képességeinkben bontakozik ki s előbb-utóbb fölülmúlja őket. Képessége
ink faragnak. homoritanak és domborítanak bennünket, árkolják és elsimítják bőrünket, testün
ket olyanná, amilyenek vagyunk, de a szeretet kiül ránk, mint köd a hegycsúcsra. játszik rajtunk
gyönge fénye, mint a délutáni nap a házfalon. A képességek alakitanak rninket, de a szeretet feje
zi be és uralkodik alakulásunkon. Minden, ami értékes bennünk, adomány; dc szeretet nélkül
mit sem ér. Vajon nem szeret-e a szív ösztönösen is'? Igen, de az érdek ösztönösségével. Azt
mondja Thomas Merton: Lucifer is szeret. A maga rnódján: rászed, mert a romlottságunknak
helyesel. Lucifer azt ígérte az embernek, amit lsten már megadott neki: istengyermekséget. De
lsten másképpen szereti az embert, amiről Lucifernek halvány fogalma sincs: a szabadság terhét
róva az emberre, akarja őt isteníteni. Nem lenyűgözve, nem elcsábitva, nem kizsákmányol va.

De aki már megismerte lsten szcrctetét, visszautasithatja-e? Mennyi az a szerétet. ami már
nem kell? Ami már sok? Ami fölösleges? Mikor utalja meg a tüdő a levegőt'! Láb a járást. agya
gondolkodást? A szeretet az ige elűtti létállapot. a tett e!iítti életállapot. Valami ösztönös az isteni
iránt. Nélküle is csilloghat a szavam, de nincs igaza. Lehet éles nélküle is, de csak vág, nem ás le.
Szeretet nélkül bravúrt is csinálhatok, de nem adhatok meleget. A szeretet nemcsak kijelöl, ha
nem főltár. A tehetség kevés: attól még el lehet veszni az olcsó hatások örvényléséhen. A hazug
ság, az elvétett cél, a látszatok eltérítenek; a lélek ilyenkor erőlteti magát, versenyt fut saját pusz
tulásával. Önérvényesitőlesz szolgáló helyett. A szeretet nem lót-fut, hanem áll és sugárzik. Nem
segítséget kér, hanem helyet. Bennünk és a világban. Nem sok helyet, akár csak egy talpalatnyit.
Szeretet nélkül hiába ismerem a titkot, nem tudok élni vele. Előbb-utóbb leteszem, mint valami
haszontalan alkatrészt. Szeretet nélkül ismerhetem a tudományt, de mit használ nekem, ha köz
ben elsekélyesedem'! Az ilyen ismeret csak gátol és gátakat emel a szabadság útjába. llyenkor csi
nál áltudományt az ember rabhelyzetében. A szeretet föllazítja letapadásainkat. megújuló életet
kelt, mélyülő figyelmet. Szeretet nélk ül minden vállalkozásom elfárad, ismétléseibe beléun, kiful
lad, összeomlik. Hatás nélkül égek el. Mivel én könnyen gyúló vagyok, csak a tűz éghetetlen ben
nem. Mi a szeretet? Testrneleg. Átlátszóság. Megértés. Lendület. Nyugalom. Csönd. Ének. Meg
oldás. Fény. Virágzás. Időtlenség. Béke. A szeretet meggyőzi a világot, ha bele is hal. Annak hi-
szünk, aki szeret minket. ,

Milyen a szeretet? Helyes és elhibázott. Az elhibázott szeretetet gyűlöletnek nevezzük. A he-
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Iyes szeretet türelmes. Nem eddig vagy addig, hanem a végletek ig. A szetetet FéK/eKestűrelmenek
gyümölcse az üdvösség. Mivela türelem csak a végleteken mutatkozik győzelemnek, akkor azon
ban "eltűnik", időközben folytonos vereségnek is látszhat. Meghátrálásnak és gyöngeségnek is.
Félszegnek, tartózkodónak. nehéz szavúnak, komolynak. Mondjuk ki, akár ütődöttnek. Felke
gyelműnek. De a türelmes szerető erősebb a látszatainál. Hogyan'? Belül, vagyis állhatatos.
Egyedüli ereje, hogy jóságos. Meg meri kockáztatni, hogy félreértsék. Meglehet. sosem figyelnek
föl rá. Mivel csöndes, nem törtet, nem rikít ki a tömegből. Mivcl nem szokott leszögezni. Elfor
dul, félrenéz. Nagyhangú okoskodás helyett két szót szól. Ez az a két szó, amire áll Jézus szava:
"Akinek füle van, hallja meg ... "

De azért, aki lát, meg is ijedhet a jóságos láttán: van benne, siralmas gyöngeségében valami
erő. Valami monstruózus. Érezzük, alig tehet a jóságáról. Olyan a jósága, mintha el sem tudná
rontani. Jósága titokzatos és a tudása is, ami nagyon hasonlít a tudatlanságához. Mi az, amit
tud? Mi az, amit nem tud? Nem kérkedik magával. A magáéval. Tehát nem féltékeny. Magáról
nem beszél. Vagyis nem kevély. Nem áll ellen a gonosznak. Vagyis nem a lázadásban van az ere
je, hanem az elviselésben. A rend szokott lázadni a jóságos ellen, mcrt nem érti, ezért fél töle.
A jóságos nem is érzékeli biztosan, mi a maga java. Örömeit össze lehet téveszteni a szcnvedésé
vel. Siker? Mosolyog. Sikertelenség? Mosolyog. Nem jegyzi meg a rosszat. Minek ') Ha mcgje
gyezné, mintha vizet öntene feneketlen vödörbe. Tud várni. Nem stréber. Nem lohol a dolog elé
be. Nem liheg túl. Tűrőképes. de nem közönyös. Mivel más az, aki megold, nem gyanakszik.
Nincsenek keresztkérdései. Nem vallat, hanem vall. Hisz nekünk, és nem mond ilyet: No, ebből

aztán elég volt ... Ez az utolsó eset ... Ki tudja, elég volt-e'? Ki tudja, utolsó volt-e" Megtapasz
talja, hogy az embert nem a rossz, hanem a jó tulajdonságai jellemzik .valamennyire.

A szeretet innen, a teljesség hiányából a teljességbe visz. Innen, végességünk vcdő, de cl is re
kesztő őrizetéből a "védtelen" végtelenbe. Itt töredékekben élünk, töredékesen érzékelünk. töre
dékesen prófétálunk. A teljes valóságban el kell veszítenünk érzékstruktúráinkat. hogy ne velük.
hanem létünkkel érzékelhessük a létet. Itt, a földön el kellene veszitenünk rnindent, ami elmozdít
és fölapróz, ami félrevisz a "pont-koncentrációtól", hogy e pontban átüthessük a láthatók falát;
így pillanthatnánk meg a nem láthatókat. Irt az lát jól, aki fölismeri. hogy látása töredékes. Ak
kor majd ennek a töredékesnek vége szakad. Gyermekkorunkból átlépünk a felnőttkorba, amely
szent. Benne igazságot nyerünk, igaz ítéleteknek leszünk kitéve s magunk is igaz itéleteket fo
gunk hozni. Igaz és jó gondolatokat fogunk elgondolni. EI fogjuk hagyni a képlékeny gyermek
szokásokat. A gyermekkor belehelt, homályos tükrét fölváltja majd a felnőttség szinről szinrc lá
tása. Arany magjára tömörül bennünk a szellem, s elhányja minden hazugságra hajló. érzelmes,
túltengő és tévedéssel rokon.gazdagságát, A sokból kevés lesz. De ez a kevés a lényeg lesz. Akkor
majd kiderül: az lett igazi felnőtte, akinek volt bátorsága. hogy a szivében gyermek maradjon.
Vagyis tiszta, egyszerű, áhítatos, csodálkozó. Így érnek véget az emberi szellem evilági funkciói:
nem kell többé prófétálni, mert beteljesült a prófécia. Elhallgatnak a nyelvek, nines miről beszél
ni. A közlés útjáról a közlés egyre táguló gömbrendszerébe lépünk, melynek közepe az univer
zum részeinek érintkező pontja. Megszűnik a tudomány, kiszolgált. Tapasztalatnál. ismeretnél
mélyebbet és mérhetetlenül többet kell tudnunk: egyszerre mindent, aprólékosan a múltra és te
remtö tudattal a jövőre nézve. Az történik akkor, ami követni szokott minden befejezést: mérlcg
készül. Pontos, mely se jobbra, se balra nem lendül ki, de jelez rnindcn megtörtentet és megtör
ténhetőt, ellenállhatatlan vonzással ragadva magához. Isten jelenlétében a teremtés méri meg
magát, világítja át "anyagát" a néma angyalseregek sorfala közt. De amig ez bekövetkezik, a hit.
mint valami nemesfémkutató műszer kitapogatja utunkat, rajta a remény órája: zölden foszfo
reszkáló mutatóját ködös időben is látjuk, s bennünk a nyughatatlan szere/el lüktet. Mikor a
nagy lelőhely kapujához érünk, eldobjuk azt a műszert. Elég, ami a szívbe rekedt. azzal lépünk át
a küszöbön, mert a szeretet szeretetet hív ki. És nem nyel el, ha magával ragad is. Ellenkezőleg, el
telítve minket, végleges önállóságra késztet, mert lsten szeretete maga a szabadság. Ez a mérleg
készités végső szakaszában a szeretetek nagy találkozása lesz. A lélek hasonlíthatatlan szépségű

íveit zászlós sugárzások köszöntik. Pókháló fonatú kristály terei kinyílnak a parabola-végtele
nek felé, az igék, a gondolatok és az énekek süllyedő-emelkedő hullámzásában. Elkezdődik a
helyreállított Élet a Helyreállító Krisztus ölelésében. Ö lesz minden mindenhen.
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