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A szeretet
humanizmusa
"Megismertük Isten szeretetét, és hittünk benne." Az öregedő

Szent János apostol írta le ezt a mondatot. A "szeretett tanítvány",
akit Jézus talán valóban a legjobban szeretett a Tizenkettő közül.
Az, akiről azt mondják, hogy élete végén, amikor már nem tudott
nagyokat gondolni, talán beszélni is alig, mindig csak ezt ismétel
gette: "Fiacskáim, szeressétek egymást."

A két mondat egymásba kapcsolódik a boldog emberek életé
ben. Az első: ingyenes ajándék. A második: feladat. Csecsemő

ként és csecsemőktől tanulhatjuk meg, mekkora boldogság és
biztonság, ha feltétel nélkül szeretnek bennünket. Irigylésre mél
tóak a boldog családba születő kicsinyek: világukat teljesen kör
bevonja az őket dédelgető, róluk gondoskodó szeretet. Szent Já
nos hitvallása ezt a tudatot tágítja ki egyetemessé: Isten szeretete
nemcsak az életünket fogja át, hanem közelgő halálunkat is;
nemcsak az örömöket mélyíti el, de még a fájdalmakat is elvisel
hetővé szelídíti. Mindegyikünket éltethet ez a meggyőződés: Va
laki személyesen engem elgondolt, létbe hozott, és az élet min
den kalandján keresztül magához akar emelni örök szeretetébe.

Ez jelöli ki az élet legfontosabb feladatát is. A lét teljessége
nem az atomlét. az autonómia, a romantikusan világfájdalmas
vagy fölényes különállás, hanem az együtt-lét, az egymásért és
egymásban lét. A személy nemcsak individuum, hanem kap
csolat is: szeretetből lettünk, és csak a szeretetben válhatunk
teljessé. Gyűlölettől és bosszútól terhes világunkban nemcsak
békefenntartó katonákra volna szükség, hanem - talán még
inkább - olyanokra is, akik szavukkal és példájukkal fenntart
ják bennünk a létünket beteljesítő szeretet lehetőségét, tudatát
és reményét.

Jézus egyetlen tőmondatba sűrítette végrendeletét: "Szeressé
tek egymást." Nemcsak istenemberi titkát tartalmazza ez a mon
dat, nem is csak etikai sürgetést, jámbor buzdítást - egy új hu
manizmus távlatai nyílnak meg előttünk. Aki benne, belőle újjá
születik, az átlép a szeretet isteni létformájába.

Naponta kapunk hírt új tudományos fölfedezésekről. utolér
hetetlenül gyors iramban fejlődnek technikai eszközeink. Még
is, mindezek ellenére mintha egyre távolabbra kerülnénk attól,
ami igazán fontos az életben. Pedig az emberiség valódi fejlő

désének egyetlen lehetséges útja a szeretet humanizmusán ke
resztül vezet.
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