
LUKÁCS LÁSZLÓ A szeretet hatalma
XVI. Benedek pápa sokakat meglepett első enciklikájával. Minden
idők egyik legtudósabb pápája a minden ember számára legfonto
sabb kérdésről szólt, mindenkinek érthető nyelven: a szeretetről.

"Mi hittünk a szeretetnek: a keresztény ember így fejezheti ki életé
nek alapvető döntését. A keresztény lét kezdetén nem egy etikai
döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy ese
ménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal
meghatározott irányt ad."

A szeretetben tárul fel Isten és az ember végső titka. Istené,
akinek teremtő akaratából létrejött, és aki szeretetközösségébe
várja haza az embert. "Ezért szeretnék első enciklikámban arról
a szeretetről beszélni, amellyel Isten tölt be minket, és amit ne
künk tovább kell adnunk." "Isten a szeretet": a pápa János evan
gelistát idézve mutatja be a szeretet dinamikáját, amely az önát
adástól az egyesüléshez vezet. Az. ember ebből a szeretetből

született teremtmény, róla is elmondható: "az Ember a szeretet".
De az emberlét csupán adottság és feladat: magának kell megva
lósítania önmagát, kibontania személyiségét élete folyamán.
Ennek egyetlen útja a szereteten át vezet: csak abban és azáltal
válhat tökéletessé és boldoggá.

Aki szeret, az "egyre inkább a másik boldogságát akarja, egy
re inkább gondoskodni akar róla, ajándékozni akarja önmagát,
és érte akar élni". "Igen, a szeretet'eksztázis' - folytatja a pápa
-, de nem a mámorító pillanat értelmében eksztázis, hanem
úgy, hogy állandó út a magába zárkózó én-ből az én szabad el
ajándékozására, az önátadásra, s éppen ezáltal önmaga megtalá
lására, sőt Isten megtalálására."

Sokan keresik az egészségesebb, boldogabb élet útját. Mi tehe
ti az embert boldoggá, hogyan teljesedhet ki benső világa? A vá
lasz egybehangzó. Túl a fizikai, anyagi feltételek biztosításán 
egészségen, anyagiakon, jó külső körülményeken - egyedül az
önös ént feltörő megnyílás, a szeretet "eksztázisa". Csak így jut
hat el valódi emberségre, az isteni létben való részesedésre.

Igaz ez még akkor is, ha napjainkban több oldalról is folytonos
támadásoknak van kitéve a szeretet. Magának a szónak sablonos
fordulattá silányítása; az önérdeket érvényesítő szabadversenyes
gondolkodás; a szeretet azonosítása egyfajta érzelmi mámorral,
vagy éppen eksztázisának elkorcsosult kiélési formái az ösztönök
szintjén - mind gátolja Ifa szeretet civilizációjának" megszületé
sét. Addig csupán romantikus ábránd marad Vörösmarty sejtése:
"Egy új irány tör át a lelkeken: / Hogy végre egymást szívben át
karolják, / S uralkodjék igazság, szeretet."
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