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Gyümölcseiről a fát

Az ember elsősorban szeretetének természete által az, aki. Nem az minősíti

lényét, hogy miként boldogul a világban, milyen javakat gyűjtött magának
és mennyi ismeret birtokába jutott" hanem, hogy mi módon van jelen az
emberek között, megosztja-e másokkal azt, amije van, s tudása révén
mennyivel vált bölcsebbé és adakozóbbá a szeretetben. Bölcsebbé és adako
z6bbá - belátva, hogyadakozásával nem önmagának kell megelégedést sze
reznie, hanem a másik lelkét kell szolgálnia, mégpedig a rászorultság mérté
ke szerint. Mert nem az a fontos, amit ad egy ember, hanem az, ahogyan adja
Qean Vanier). Hiába a tehetség, hiába a titkok tudása, híaba a szétosztott
vagyon, de még a bölcsesség, a teljes hit és a test önkéntes föláldozása is, ha
mindezt nem a valódi szeretet szelleme járja át.

A valódi szeretet valóban tárgyára irányul. Nem önmagát szereti könyö
rületessége által, hanem mindig az adott pillanat leghatékonyabb - külső

vagy belső - mozdulatának lehetőségeire figyel. A másik személyét nem
eszközként használja öntökéletesítéséhez, hanem kizárólag célként tekint reá.
TIsztában van azzal, hogyareménytelenségen segíteni csak akkor képes,
amennyiben képes egyáltalán, ha maga is ismeri a reménytelenség szakadé
kait, s ha együtt akar érezni a szenvedövel, akkor előbb magára kell vennie
kínjait. Ráébred, hogy megbocsátásról a bűnösnek csak akkor beszélhet, ha
tudatában van saját bűnösségének is, hiszen nem pusztán a tiszta adakozás
hoz, de "Isten megismeréséhez sem segíthet el bennünket más, mint saját
romlottságunk megismerése" (Pascal).

Aki fölismerte esendőségét, az már nem fölülről, hanem belülről, a lélek
nyitottságával fordul a bajban lévőhöz. Ezáltal válhat segítő szándéka a med
dő vigasztalás tehetetlenségét meghaladva hatékony, cselekvő részvétel1é; ez
által vezethet együttérző szava a még mélyebb elkeseredés helyett a kilátás
talanság képzetétől való megszabadulás felé. Igy valóban fölemeli, nem pe
dig megalázza a rászorulót. Az igazi szeretet a szelíd, de határozott erő je
gyében működik. Hiszen aki a másik szenvedését látva elgyengül, vagy ér
zékenysége által úgy veszi föl valakinek a kétségbeesését, hogy ő maga sem
bírja el azt, már nem remélheti többé, hogy segíteni tud.

S amint a tudás, a hatalom és az odafordulás sem egyszerűen léte vagy
nemléte. hanem megnyilvánulásai által minősíti önmagát, ugyanígy a szen
vedés, a nyomorúság, a gyötrelem és a magány jelentőségét is csak gyü
mölcseiről ismerhetjük meg igazán. Nem azért boldogok a szegények, az
üldözöttek, a megrágalmazottak és a szomorúak, mintha a rossz tapasztalata
már önmagában is értékhordozó volna, hanem mert mindebben a megváltás
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utáni vágy, vagy legalábbis e vágy esélye rejtezik. "Hogy egy ember szük
ségét érezze a megváltásnak, s a megváltó hitnek, hogy elveszítse gondola
tainak bölcsességéből és harmóniájából eredő örömét, és magára vegye a
megváltás csodájába vetett hit nagy kockázatát, először is rosszul, nagyon
rosszul kell menjen a sora, fájdalmat és csalódást, keserűséget és kétségbee
sést kell átélnie, a torkáig kell érnie az áradatnak" (Hesse).

Csakhogy a szenvedést nem szükségképpen követi ez a felismerés. Aki
csak szegény, de nem érez vágyat romolhatatlan kincsek után, aki csak sír,
de nem bízik abban, hogy vigasztalásra talál, és aki csak üldözött, de nem
reméli, hogy egykor örök otthon várja, annak életében a szenvedés - mint
kegyelmi állapot - hasztalan. Hasztalan éppúgy, mint a gazdag életében a
gazdagság, a tudós életében a tudás és az adakozó ember életében a jóté
konyság, ha mindezt nem hatja át az önzetlen szeretet alázata. Mi több, a
negatív tapasztalat nem csupán hasztalan, de még a semmibe hanyatló ember
bukásának forrása is lehet. Hiszen a szenvedés legmélyebb bugyraiban az
egyén könnyen valamennyi erkölcsi döntésének foglalataként megnyilvánuló
választásra kényszerülhet jó és rossz, minden veszteséget túlélő bizalom és
végső elkeseredés, reményen túli remény és cinikus kiábrándultság között 
s ez a megpróbáltatásnak már az a legvégső foka, melynek elkerüléséért na
ponta így imádkozunk: fIne vígy minket kísértésbe" .

Ahhoz, hogy egy ember szelíden tűrjön. amikor leköpdösik, megőrizze
lelke tisztaságát, miközben ezernyi igazságtalanság éri, és a békesség eszköze
maradjon annak ellenére, hogy újra és újra megrágalmazzák, cserben hagyják
és elárulják, a hitnek egy olyan kegyelmi állapota szükséges, mely lehetövé
teszi, hogy mindebben ne csak a rossz, hanem az örömhír üzenetének mű

ködését is észrevegye. Aki hinni tudja, hogy pokoljárásai - veszteségei, be
tegségei és halála - által az üdvösséget szerző Jézus keresztjét veszi magára,
és bízik a végül minden nyomorúságon és szenvedésen felülkerekedő Isten
"új eget és új földet" teremtő szeretetében, annak életében Ifa szenvedésből

türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység
- a remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel
kiáradt szívünkbe az Isten szeretete" (Róm 5,4-5). Lehetövé teszi számunkra
a világból való keserű kivonulás helyett a rilkei "Ittlét" állapotának mindent
magába fogadó tartalmasságát - kényszerű kívülállás és önzetlen részvétel
együttes megvalósulását. Ez pedig már a lét bizalommal teli szolgálatának
kiáradásba forduló áldozatisága, melynek tiszta és az örökkévalóságot érintő
szabadsága egyetlen vezérlő elv alapján bontakoztatja ki önmagát: "szeress,
és tégy amit akarsz" (Szent Ágoston)...
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