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Szeretni
Ezt hajtogatjuk: szeress, légy előzékeny, segítőkész, mosolyogj. Si
mulékony, illedelmes, jól fésült erényt gyártunk a szeretetből.

Mintha a szeretet csak abból állna, hogy megnyílunk a másik
ember felé. Mintha csak puszta udvariasság, idill, öröm, boldog
ság, rögtön viszonzott szeretet volna.

Az igazi szeretet az, amelyik fáj, és amelyik teljesen önzetlen.
A szeretet három fajtájáról beszélhetünk: bűnös, jó és igazi

szeretetről.

Bűnös szeretet az, amikor valaki csak a maga számára zsarol
szeretetet.

Jó szeretet az, amelyik szeret, de azt kívánja, hogy őt is sze
ressék. Szeretlek, de mosolyogj rám; szeretlek, de te is szeress.

Az igazi szeretetre maga Jézus tanít bennünket. Az igazi szere
tet önzetlen. Kiszolgáltatom magam másoknak, megsemmisítem,
halálra adom saját magam, mert szeretek. Szeretet, ami fájdalom.

Ha ilyen szeretetet keresünk - magát Istent keressük.

***
Mi a legfontosabb a szeretetben: adni, kapni vagy elfogadni?

Leggyakrabban úgy gondoljuk, hogy szeretni mindenekelőtt

azt jelenti: adni.
A szerelmes fél lábon ugrándozva lehajol három szál száz

szorszépért, hogy szerelmesének adja - boldog, hogy adhat. Az
édesanya is mindent megad gyermekének: képes minden nap le
cipelni a második emeletről a babakocsit, hogy sétálni menjenek,
és hétszer táplálja a kicsit.

Adni azt jelenti, hogy gondoskodunk valakiről, aggódunk,
hogy a szeretett személynek nem fáj-e a hasa, vastagon kenjük a
vajat a zsömléjére, letakarjuk egy kendővel a lámpát, hogy ne
világítson a szemébe, ha beteg, ezer dolgot intézünk el a lehető

leggyorsabban, éjszakánként kesztyűt varrunk neki, hogy ne
fagy jon le a bal kisujja, mert állítólag folyton fázik.

Egyik idősebb nőismerősöm mondogatta: "Mindent megadok
neked, de semmit nem várok tőled". Megható e készségesség.
Csak sajnos, gyakran fenyegetést rejt az igazi szeretetre nézve.
Az, aki ad, jobban el lehet ragadtatva magától, önzetlenségétől,

mint attól, akit állítólag szeret. Jól adni is tudni kell.
Amikor adunk, ne várjunk hálát, és ne tetszelegjünk abban,

milyen nemes lelkűek is vagyunk mi, ne várjuk el, hogy bárki is
hálálkodjon nekünk. Az igazi szeretet olyan adást követel, mely
ben nem gondolunk önmagunkra. A szeretet nem készít számlát.

Szeretni nemcsak azt jelenti: adni, hanem azt is: elfogadni.
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Van két hasonló szó: elfogadni és elvenni. Látszólag hasonlóak,
mégis különböznek. Az, aki elvesz, azt választja ki, ami tetszik
neki, például nem ibolyát kér szerelmesétől, hanem orchideát.

Elvenni ezt jelenti: azt választani, ami tetszik nekünk, akár
erővel is. Az, aki válogat, saját szeretetét elégíti ki, azt választja,
ami kedvére való, amit elvár. Azt gondolom, hogy az ilyen "el
vétel" messze van az igazi szeretettől.

Egyesek számára úgy tűnhet, hogya szeretet egyenlő az elfo
gadással: megengedni, hogy szeressenek és megajándékozzanak.
Ebben a felfogásban is fenyegetés rejlik: az önszereteté.

De szeretni nemcsak azt jelenti: adni, soha nem válogatni 
hanem azt is, hogy tudunk elfogadni.

Úgy tűnhet, hogy elfogadni nagyon könnyű. De elfogadni va
lójában nagyon nehéz. Elfogadni annyit jelent, hogy beleegye
zünk abba, amit kapunk, tekintet nélkül arra, vajon tetszik-e ne
künk, vagy sem. Nem magunkra gondolunk, hanem arra, aki
ad, nehogy megsértsük, még ha ügyetlen ajándékot ad is.

Szeretni azt jelenti, hogy elfogadjuk a másik ember hibáit,
azért, hogy türelmünkkel megváltoztassuk őt. Elfogadjuk az
úgynevezett nehéz természetet, betegséget, veszekedést. "Szeret
ni amit elviselni nem lehet" (a Mindkét oldalon című versből).

Csak azt sebezzük meg igazán, akit a legjobban szeretünk. Az
idegenekkel szemben illedelmesek, előzékenyek, megértők va
gyunk. Miért sebezzük meg egymást? Mert nem tanultunk meg
szeretni és nem vizsgáljuk felül magunkat.

Szeretni azt jelenti, hogy kilépek önmagamból, és a szeretet
nevében mindent adok és mindent elfogadok attól, akit szeretek.
A szerétetben megértőnek kell lennünk, és tudnunk kell várni.

***
Vajon valóban szeretem azt, akiről azt mondom, hogy szeretem?
Vagy talán önmagamat jobban szeretem? A szeretet nemcsak ér
zés, hanem kemény munka is. Erről még nem tudnak a szerelme
sek, amikor azt suttogják: "virágszálam, üde százszorszépem",
mintha csak növénytant tanulnának. Azután néhány év múlva
már csak kiabálnak: "te szamár, te ökör, te tehén", mintha csak az
állattant tanulmányoznák.

Milyen nagy erőfeszítést kíván is az igazi szeretet! Állandóan
tanulunk valamit: idegen nyelvet, cselgáncsot, jó modort, azt,
hogyan illik kanállal vagy villával enni, hogyan használjuk a
számítógépet. A tanuláshoz soha nincs késő.

Tanuljunk szeretní, hogy ellenőrizzük önmagunkat.

***
Milyen az okos szeretet?

Nem vak, hanem bölcs, látó.
Okosan szeretni valakit azt jelenti, hogy emberi módon sze

retjük, érzelemmel, egész emberi valónkkal, de közben nem fe-
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lejtjük el, hogy Isten gyermeke, hogy Istenhez tartozik, aki az ő

saját szentsége, bűnei, hite és hitetlensége útján fogja vezetni őt.

Nem birtokolhatjuk, meg kell hagynunk saját magányát. Akit
túlságosan szeretsz, annak ártasz.

Úgy kell őt szeretni, ahogyan Isten szereti. Minden bűn, amit
ellene elkövetsz, egyben Isten, az igazi Szeretet elleni bűn is. Mi
lyen gyakran okozunk kárt egymásnak, mert nem tudunk oko
san szeretni!

***
A szeretet szolgálat, de ha pusztán csak szolgálat, akkor olyan,
mint az aromáját vesztett tea.

Imádkozzunk azért, hogy szeretetünk elragadtatott, egész lé
nyünket megrázó legyen, hogy megérintsen bennünket az isteni
titok.

***
Ha segítünk másoknak, maga Isten siet segítségünkre, és akkor
olyan dolgokat viszünk véghez, melyekre saját erőnkből nem len
nénk képesek.

Amikor kimerülünk a szerétet-adásban, erőnk csodálatos mó
don megsokszorozódik, és képessé válunk a nehéz terhek hordo
zására is.

Ha a mások iránti szeretet buzdítására elkezdünk dolgozni,
erőnk megnövekszik és csodálkozunk, mennyi mindent tudunk
magunkból adni!

***
Az istenszeretettel nincs semmi gondom - magyarázta egy isme
rősöm. - Nagyon szeretem Istent és vágyom utána, de a szomszé
domnak, aki mindig hangosan csukja be a liftajtót, legszívesebben
kitekerném a nyakát. Istent szeretni könnyű, de az emberek kiáll
hatatlanok.

Pedig az, aki nem szenvedheti felebarátját, nem szereti igazán
sem őt, sem Istent.

Két parancsolat van, de csak egy szeretet.

***
Az, amit Isten szeretni állít elénk, mindig karikatúra. Valójában Őt

kell szeretnünk.

***
A szeretettel együtt jár a magány is. A magánya szeretet titkainak
egyike. Embernek ember nem lehet elég. Ha szeret, magányos.
Épp az egymást szerető emberek magánya teremti meg a helyet Is
ten számára.

***
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A szeretethez mindig nyugtalanság társul. Még azokat is gyötri,
akik igazán nagyon szeretik egymást: állandóan gondolniuk kell
arra, hogy az, akit szeretnek, megbetegedhet, baleset érheti, meg
halhat. A szeretet néha tanácstalan. Szüksége van egy olyan tá
maszra, amely hatalmasabb az embernél.

***
Úgy tűnik, nem vagyunk tisztában vele, mi is a hit, a remény és a
szeretet.

Mert mi számunkra a hit?
Legtöbbször valami olyasmi, ami igazából nem hit. A hit nem

értelmi dolog, mert ha az emberi értelem képes lenne felfogni Is
tent, akkor Isten már nem lenne Isten. A hit kegyelem, Isten
ajándéka, boldogság annak, aki megkapta ezt az adományt. A
hit felelősség és hivatás.

Mi a remény?
Legtöbbször nem az, aminek tartjuk. A remény fogalmához

gyakran társul vágy, kívánság: boldogságról, külföldi utazásról,
az egyetem sikeres befejezéséről álmodozunk. Az ilyen remény
egyben bizonytalanság is.

Az igazi remény bizonyosság, bizalom abban, hogy minden
beteljesül, amit az Úr akar.

A keresztény remény annak bizonyossága, hogya szegények,
üldözöttek, Istenért szenvedők megjutalmaztatnak.

Mi a szeretet?
Legtöbbször olyasmi, ami valójában nem az. Azt hisszük, hogy

a szeretet csak érzelem, pedig a szeretet felelősség, hűség is.
Amikor az összeveszett házastársak kibékülnek - megújítják

a szeretet ajándékát. A szeretet erősebbnek mutatkozik a mulan
dó érzelemnél, mert például ebben az esetben még akkor is léte
zett, amikor az érzelem más sehol sem volt.

A tudomány folyton feloszt és skatulyáz: hit, remény, szeretet.
Valójában azonban csak a szeretetről van itt szó, hiszen az igazi
szeretet egyben hit és remény is. Ha valaki igazán szeret, akkor
hisz is annak, akit szeret. Ha szeret, akkor reménykedik is ab
ban, ami után vágyakozik.

***
"Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben ma
rad, s az Isten is benne marad." (l]n 4,16) Ez arra serkent bennün
ket, hogy az Ő távlatából tekintsünk saját életün~re. Nem "én",
hanem 0, vagyis: nem én értettem meg, hanem ° engedte meg,
hogy megértsem; nem én beszéltem, hanem Ő beszélt rajtam ke
resztül; nem én adtam, hanem Ő adott az én kezem által; nem én
szerettem, hanem Ő szeretett általam.

Szabó Diána fordítása
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