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A SZERETET HATAR~LM~NYEI

Jézus életével és tanft ásával fölt árta előttü nk lsten személyes titkát : töké
letes, végtelen szeretetben é lő egysé gét. Ezt belekapcsolta az emberi szeretet
vérkeringésébe , és az ember legfőbb törvényévé tette . Az evangélium nem is
mer külön istenszeretete t és külön emb erszeretetet - a kereszténység szerint
a kettő egyetlen egészet alkot.

A szeretetben Krisztus olyat parancsol, ami az ember föl tétlen életszükség
lete , mint a viz vagy a l evegő. " Hiába fürösztöd magadban, csak másban rnos
hatod meg arcodat " : JÓzsef Att ila gyönyörű képben összegezi az embernek ezt
a sorsdöntő fölismerését. Csak magunkat odaa jándékozva, a másikkal egyesü l
ten lehetünk igazán önmagunkká, szabaddá és boldoggá.

Minden emberi érintkezés beteljesülése, de bizonyos fok ig kezdete is a sze
retet. Hosszú út vezet a kezdetektől a betel jesül ésig. Ak i el indul raj ta, az életé 
nek legfárasztóbb, legtöbb erőt fölemésztő, de legnagyobb távlatok at nyitó ka
landjába bocsátkozik bele. Ez a kaland azonban nemcsak egyese k ritka fé nyű

zése vagy jámborsága, hanem az igazi emberség lélföl téte le. Boldoggá csak
az lehet, aki nem reked meg az út ele jén, hanem egyre följ ebb kapasz kodik a
szeretet csúcsa : az egység felé . Minél közelebb ju t az egysé ghez, annál szaba
dabb és boldogabb az élete. De annál kielégületlenebb fájda lom mal állapítja
meg, hogy célját nem tudja a maga erejével elérni. Ha pedig nem tel jesülhet
be a szeretete, akkor boldogtalan torzó marad .

Az ellentét feloldását Krisztus hozta meg. ör ömhíre az, hogy ez az egység
valóban létezik lsten végtelen szeretetéb en, s Krisztus által átáram lo tt az em
berbe. Az egység utáni sóvárgás azóta nem képtelen vágyálom, hanem az em
bernek egyetlen reális életlehetősége , jövő boldogságának a titka.

Gondolatmenetünk az ember szeretetének út ját követ i végig. Három lé
pésben:

1. Az ember létföltétele a szeretet, amely az egységben váli k teljessé. Ennek
az egységnek azonban határt szabnak a véges élet korl átai.

2. Krisztusban lsten szeretetegysége tárul föl előttünk - és ez megvalósul
általa a véges emberéletben is.

3. Tehát Krisztusban szerethetünk egészen, emberi és isteni módon.
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I.

A szerete t akkor kezdődhet el, ha az emberek é s z r e vet t é k e g y 
m á s t . Ha megláttá k, hogy nemc sak tárgyak és élőlények vannak körülöttük,
nemcsak versenytársak vagy ellenfe lek , hanem hozzájuk hasonló személyek ,
akikkel közösségre léphe tnek .

Mások jelen léte még csak k ö I c s ö n ö s i g a z s á g o s s á g ra kötelez
mindnyájunkat. Egyikünk sem terpeszkedhet szét kedvére, nem gázolhat át a
másiko n, mozgásu nkat és tö rekvéseinket úgy kell irányítanunk, hogy ne sérts ük
mások személyét és érdekei t. A közrend és a jog Igy külön ketr ecekbe zárja
az embereket, és úgy elhatárolj a az életterüket, hogy ne bánthassák egymást.

Igazában azonban akk or fedezzük föl egymást, ha valaki érdeklődésünk

homlokterébe kerül. Figyelünk rá, de nem úgy, ahogyan egy tárgyat vagy egy
természeti je lensé get kutatunk-elem zünk, hanem meghatott örömmel és tisz
telettel csodá ljuk őt magát : mit mond, hogya n go ndolk od ik. cselekszik és él.
F o n t o s s á I e s z s z á m u n k r a, idővel talán önm agunknál is fontosabbá :
ettől fogva döntéseinkben nemc sak a saját szempontjaink határoznak, hanem
a kettőnkéi : nemcsak a magunk szemével nézzük a vil ágot . hanem egyre in
kább az övével is.

Ez az átala kulás szinte bármelyik emberi kapcsolatban megindulhat. Az
édesanya így figyel a méhében hordott magzatára vagy új szülött kics inyére. a
szerelmes szerelmesér e, a barát barátjára, a gyer ek a szüleire. Mindegyik kap
csolatban kialakulhat az ö s s z e t a r t o z á s : a tartós, kölcsönös és mélyülő

egymásra utaltság. ~s ez már szere tet, még ha - a kapcsolat jellege vagy más
okok miatt - sohasem jut is el a teljes egységig.

Ennek az összetartozásnak három lényeges és jellegzetes megnyilvánu
lása van:

1. F e I e I ő s s é g érte és neki. ~ r t e : Részt kértem az é l etébő l, elvállal
tam a sorsát : életé nek fön ntartása és kibo ntása (tehát bo ldogsága, fejlődése,

tök életesedése) az én feladatomm á is lett. Vele együtt kell megoldanom, s ez
hozzátartozik a saját életem megoldás ához is.

N e k i : életemmel több é nem rend elke zem a tetszésem szer int - a má
siknak joga van (sőt kötelessége lehet!) beleszólni az élet embe - éppúgy, mint
nekem az övébe. De mert egyed ül a szeretet hatalmazza föl rá, fö ltétlenül biz
tos lehetek abban, hogy csak olyat fog tenni, (s mindazt meg is fogja tenni!) ,
ami a javamra szolgál.

2. A g o n d o s k o d á s róla egyenesen következik az érte vállalt felelős

ségemből. Minden tő l em te l h etőt megteszek, hogy a másiknak az életét bol
dogabbá, teljesebbé, bizto nságosabbá tegyem, hogy ő egyre igazibb önmagává
váljék. A szeretetkapcsolatok kül önböző fajt áiban más-más a gondoskodás jel
lege: az egészség ápolásá tól elkezdve az anyagia k biztosításán keresztül az
örömök, a szellemi-lelki értékek előte remtés éig terjedhet.
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3. A b i z a l o m alapo zza meg a másiknak számadással tartozó felelősséget.

Anny ira értékesnek, igaznak, jónak ta rtom ő t , hogy merem vállalni a ráhagyat
kozás és a föltárulkozás kockázatát, mer t tudom, hogy nem sodo rja veszélybe
az életemet. Nemcsak beleszólást engedtem életem irányításába, hanem be
pillantást is belső vil ágomba: rábíztam legféltettebb, legsérülékenyebb be l ső

magamat, Idegenek elől elzárt belső világo mat E bizalom jellege szin tén változ
hat : más a barátok, szerelmesek kölc sönös föltáru lko zása, más a gyermek föl
tétlen ráhagyatkozása szüleire vagy a szülö védelmező-neve l ő gon doskodása

gyermekéről.

Az összetartozás nem kis e rőfeszítést kíván, de ezál tal lesz teljesebb, bol
dogabb, erősebb az ember élete :

- Az egymáshoz tartozók kö lcsönösen lecsiszoljá k egymásnak fölösleges.
terhes egyéni szeszélyeit (fölér egy tartó s elvonókúrával pl. az ita l, a do hány
zás, az ö nz ő sk ö d é s, a szeszélyesked és ter ületén; remek iskolája az önfe gye
lernnek. a rugalmas alkalmazkodókészségne k, a húségnek).

- Megnövekszik az egym áshoz tartozók erkölc si biztonsága. tudatossága:
egy re jobban föltárják mag ukat egym ás előtt, s ez erősíti összetartozásuk ere 
jét és örömét. Az egymásért való felelősségtől áthatva életük min den helyzeté
ben a jóra kötelezve érzik magukat.

- Megsokszorozódik az egymáshoz tarto zók bol dog sága: nemcsak a ma
guknak szerzett örömök teszik őket der úss é, hanem a másiknak okozottak is.
Sőt - mindenek mélyén maga a lét , az együtt -Iét váli k áll andó és tartós örömük
ké, fájdalmaikban vigasztalásukká, nézet elt éré seikben megoldásukká. Amit tesz
nek . azt a másikkal. a másiknak, a másikér t teszik, s ettől válik tartalmassá,
szabaddá és boldoggá az éle tük.

A szeretetnek ezek a mozdulatai minden személyes kapcsolatban elkezdőd

nek. Istenhez fúződő kapcsolatunkban is. Az ősbűn nel azonban megbénultak
ezek a mozg ásformák : Ad ám nem vállalta a felelősséget. a gon doskodást és
a bizalmat, pedig mindez nek i magának lett volna léttöltétele. A Genezis és
történelmi tapasztalatunk egyaránt azt bizonyí tj a. milyen szörnyú következ
ményekkel járt a felelősség és a bizalom elvetése: a bukott ember "farkas ává
lett " embertársának.

Az összetartozásból nyugodt erő és derú szül etik. Ez azonban nem fékezi
le, sőt főierősiti az összetartozók folytonos növe kedését a szer etetben. Egyre
hata lmasabb vággyal törekszenek az egyre köze lebb érzett egységre. - De
minél közelebb kerül hozzá juk a várva várt egys ég, annál elérhetetlenebbnek
bizonyul. Ez az ellentét fájdalmas feszültséget támaszt, amelyet az ember maga
képtelen megoldani.

Jól példázza ezt a szer etet legtermészetesebb mozdulata, az a j á n d é 
k o z á s . Aki szeret, az önmagát szeretné od aadn i a másiknak: legyen az övé
egészen. váljék az élet ének (az I:njének !) részévé, eggyé vele magával. Az aján
dék nagyságát nem bolti vételára m érl, hanem személyes je llege: annál értéke-
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sebb az ajándék, minél inkább .beleacta magát" az ajándék ozó, és minél in
kább őt magát fogadja benne magához a megajándékozott. (Mert igazi ajándék
csak az adás és az elfogadás kölcs önössé gében keletkezhet : a megajándéko
zottnak is egész odaadással kell szeretnie a másikat ahhoz, hogy befogadhassa
őt ajándékul.)

Ajándékká - tehát szeretetünk közvetftőjévé - tehetünk bármit, ami a miénk:
a munkánkat, a vagyonunkat, az ügyességünket, az Időnket, a türelmünket, a
figyelmünket. A szeretet áramkörében egymást érik az ajándékok: az ünnepi
ajándékok éppúgy, mint a hétköznapiak. Az ünnepi ajándékok adják meg a
fényét szeretetünknek, s bele is világfthatnak odaadottságunk mélyeibe. Leg
inkább mégis a hétköznapoknak életfogytig tartó sorában ajándékozhatja el
magát az ember.

Az ajándékozás örömébe azonban belévegyül a tehetetlenség fájdalma ls:
egészen, maradéktalanul nem válhat az ember ajándékká. Bármilyen erős legyen
is benne az odaadás szándéka, az ember sohasem képes egészen beléolvasz
tani magát abba, amit odaad, s így abba, akinek adja ; az elajándékozhatatlan
maradék pedig egyre nagyobb súllyal nehezedik rá.

Az ajándékozásnak van egy sajátos formája: az á I d o z a t k é s z s é g .
Szeretetünket az ajándék jelzi, de áldozatkészségünk bizonyftja a legjobban.
.Mennylre szeretsz? Mi a legfontosabb számodra a világon? IOn a hányadik
vagyok értékeid rangsorában?" Ezekre a kérdésekre felelniük kell mindazoknak,
akik igazán szeretik egymást. Többnyire az élet apró helyzetei fognak vallatóra,
mennyire fontos nekünk az, akit szeretünk. Tudunk-e alkalmazkodni egymásho z,
elfogadva egymás szempontjait, érdeklődését, gyöngeségét? Az igazi áldozat
készség azonban nem ismer határt: legalábbis szándékában kész arra is, hogy
a másikért mindenét odaadja, akár az életé t is. A szeretet végső bizonysága,
hogy önmagunknál is jobban szeretjük egymást : " Nincs nagyobb szeretete sen
kinek annál, aki életét adja barátaiért."

Az összetartozás egyre szorosabbá válik az ajándékozás és az áldozatkész
ség által. Fölsejlik a teljes egység boldog l e hetősége : az egységé , amelyben
már semmi sem választja el az összetartozókat. s amelyet nem fenyeget az el
múlás: sem a biológiai halál, sem a szeretet halá la.

Aki azonban ilyen közel került az egység hez, az fájdalmasan átéli a szerete t
határait is. Az ember sohasem képes egészen ajándékká válni, önmaga marad,
akárhogy szeret is. Nem tudja odaadni mindenét, hacsak nem életének föl
áldozásával - s a szeretet történetébe itt belekerül a halál fájdalma is. Az em
ber mégsem elégszik meg a szeretetnek csupán töredékével, s áttöri korlátait,
akár halála árán is. A beteljesü lésnek ezt a tragikus fordulatát ls megtalálju k
a szeretet legkülönbözőbb fajtáiban: az önfeláldozó anya vagy gyermek alakjá
ban éppúgy, mint a halálig hü szerelmesek történetében.

Az ember szeretete mind ig csak útban lehet a teljes egység felé . Át meneti :
életé na k végét szakítja a halál. Töredékes: nem tud egészen ajándékká váltan
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belésemmisülni a másikba. ~s kockázatos: kiszolgáltatott a rosszra hajló , búnre
és árulásra képes szabadakaratnak.

A teljes egység kívül esik az emberéletben elérh et6n, mégis legnagyobb
vágyunk, örömünk, ezért fájdalmunk is marad . Teljes egység csak az egészen
szabad, örök és végtelen személyben létezik : a Szentháromság Egy Istenben.

A szeretet kihívására az ember többféleképpen válaszolhat.
Sokan hamis illúziókat táplálnak magukban. Eletükben kettévál ik a szeretet

élménye. Egyik fajtája a valóságos életnek gyakran sivár , sok önzéssel és
viszállyal terhelt , kisörömú szereteteiből tevődik össze, a másik pedig az a
képzelt vagy valóságos kalandvilág, amelyben kárpótolja magát az életben el
nem ért szeretet öröméért.

Mások különb öz ö kompromisszumokat kötnek : lemond anak a beteljesülés
rő l, és csak tartósítani igyekeznek a meg lévő szeretetkapcsolatokat, esetleg,
ha elkopnak, mindig újakkal cserélgetik föl a régieket. Igy azonban csak kóstol
gatni lehet a szeret etet , fúszerként használva az élet megízesítésére. Nem vál
lainak érte különösebb erőfeszítést vagy kockáz atot , de nem is jutnak el soha
a szeretet boldogságához.

Vannak, akik fölismerik a fájdalmas tényt: a szeret et betel jesülhetetlen.
"Szeretsz. Szeretlek. Mily reménytelen ." (Nemes Nagy Agnes) Van, aki kétség
beesik a fölfedezés hatására. Van - és ez a lehető legnagysz erúbb lehetőség - ,
aki ennek ellenére vállalja a szeretetet, mint életének egyetlen megoldását.
"Talpig nehéz húségben" váll alja az összetartozást, bármilyen töredékes legyen
is az. Képes egy életre elkötelezni magát, változatlan húségben, az idő minden
változása elle nére .

A keresztény ember is átéli ezt a feszülést az egység vágya és a szeretet
korlátai között. Jézus Krisztusban ismeri azonban az egyetlen beteljesült sze
retet valós ágát is.

II.

Jézus Krisztus emberi életében is megélte az egység-szeretetet az Atyával ,
s öt Istennek ewel a tökéletes egység-szeretetével szereti az embereket is. Jé
zusnak az Atya iránti szeretetében a Szentháromság egysége tárul föl az ember
előtt: ahogyan az Atya és a Fiú tökéletesen egymásé a Szentlélekben.

Az emberi szerete t összes megnyilvánulási formái együttvéve sem elege n
dőek arra, hogy kifejezzék ezt a tökéletes egységet: Jézus szeretete túlcsap
minden emberi kifejezési lehetőségen. Mindennél fontosabb számára az Atya :
az ő akaratá ból jött. "Az én eled elem az, hogy annak akaratát tegyem, aki en
gem küldött, és hogy elvégezzem múvét" (Jn 4,34). "A Fiú önmagától nem tehet
semmi t" (5,19). Az ő ügyét szolgálja , az Atya benne váli k láthatóvá. "Az Atya
szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe adott " (3,35). Nem fokozatosan növek
szik, tudatosodik benne a szeretet az Atya iránt. Kezdettől fogva egészen sze
reti 6t. Legföl jebb az emberélet időbe l i letolyésa tagolja ennek a föltétlen oda-
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ado ttságnak megny ilvánulásait. Minden emberi felelösség, gondoskodás, biza
lom eltörpül emellett, ahogyan Jézus él az Atyával , az Atyáért. Hozzátartozik
mindenestü l, neki tartoz ik egyedü l felelösséggel , nem ismer más ügyet, mint
az Atyáét. "Önmagamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom , amire Atyám
tanított. Aki küldött enge m, velem van" (Jn 8,29).

Szeretetük ben az ajándékozás sem az ünnepi pi llan atok ritka öröme, hanem
egységük természetes létformája: mindenét töle kapta, mindenét neki adja. ,, ~ n

és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30). "Az Atya énb ennem van, és én az Atyában "
(10,39; 14,11). Föltétlen bizai mát semmi sem ing athat ja meg: sorsának sem
milyen hányatt atása, a Getszemáni kertben megtapasztalt elhagyatottság, söt a
fenyegetö, majd a bekövetkezö halál sem. "Azért szeret engem az Atya , mert
od aadom az életem, hogy aztán vissza is veg yem. Senki sem veszi el tölem :
önként adom od a" (Jn 10,18).

~Ietét áldozatul adja az Atyának: egész életén át tudatosan készül az " ö
órájára" . Min tha az emberi mérték szerint teljessé lett odaadásban válhatnék
újra te ljessé egysége az Atyával - immá r nemcsak a Szentháromság örök egy
ségé ben, han em az emberlé t közegén keresztül is. Kereszthalálában odaaján
dékozza magát egészen, de egyben bizonyít ja is, hogy mindennél, az életénél
is jo bban szeret i öt : egészen szabad és egészen od aadott az Atyának , semm ije
sin cs, ami t csak magának tartott volna meg .

A földi szeml élö csak az ember Jézus mozdul atait láthatja. De Jézus életé
ben, halálá ban és föltámadásában meg nyilvánu l a kapcsolat másik "pólusának" .
az Atyána k odaadottsága is. "Maga az Atya, aki küldött, tanúskodott rólam "
(Jn 5,37). ~Iete során minderre csa k követ keztethetünk Jézus magatartásából.
De föltámadásában mindez nyilvánvalóvá lesz : amiko r emberi életével egészen
belés emmisül az Atyába, akkor - hitünknek is látha tóan és vilá gí tóan - fö l
fénylik benne lsten örök élete.

Egymás iránt i szeretetük nem korl átozödott kettöjü kre , hanem kiáradt az
embere kre is. Jézusnak nem okozo tt gondot, hogyan egyez tesse össze az Atya
és az emberek iránti szeretetét, nem volt semmi lyen ell entét különbözö irányok
ban sugárzó szeretetében. Egyetl enegy szerete t él benne : az, amellyel szereti
az Atyát s az Atyában (az Atya pedig őá l tala) az embereket. Jézusban lsten
szeretete nyilvánul meg : ö maga az Atyának hozzánk el jutó, minket átj áró sze
retete. Egy lett köz ülünk . értünk élt és halt, nekünk ajándékozta magát. "Az
Emberfia nem azér t jött, hogy nek i szol gáljan ak, hanem hogy ö szolg áljon és
váltságul adj a életét sok aké rt" (Mk 10,45). - " Isten Fiának hitében élek, aki
szerete tt engem s önmagát adt a értem" (Gal 2,20).

Nyilv ános rnűk ö d ése idején is ez a mind en várak ozást felülmúló szeretete
ej tette bámulatba az embereket. Örömh írének legh atalmasabb jele volt az, hogy
jót tett mindenkivel személyválogatás nél kül, sőt kül ön ös szeretettel fordult a
társad alom (és a vallásos közvéle mény) megvetett jei felé. Leg j ellemzőbb példa
beszédeiben lsten megbo csátó irg almáról és mind enk it otthonába megh ívó
szeretetéröl beszé lt.
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Jézus az Atyának és az embereknek szeretetében élt. Ez a kettős odaadott
ság azonb an valójában egyetlenegy : lsten szeretete, amely Krisztusban kiáradt
reánk, embere kre, hogy magával ragadjon minket. ..Jézus odaadottságában
lsten odaad ottság a nyilvánult meg" - írja Heinz Schürmann (Jesu ureigener
Tod, Herder, 1975.). Jézus létlormája - tehát lsten létformája - a másokért való
élet, a ..proexistentia", az együttlét. ..Jézusban olyan ember jelent meg köztünk,
akiben az önös emberszív helyén kapu nyílik : olyan nyílás, amelyből kiárad
radikális és föltétlen szeretete lsten és az emberek iránt ; ezen a nyílá son ke
resztül lsten szeretete ömlik bele a világ ba."

III.

Krisztus életében tehát megjelen ik köztünk a tökéletes egységnek az a lét
formája , a proexistentia, amelyre minden igazi szeretet törekszik. Ez azonban
nem csupán egy választható életlehetőség a sok köz ül, hanem Jézus legfőbb

parancsa, létünk föltétele. ..Új parancsot adok nektek : szeressétek egymást!
Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is" (Jn 13,34) . Búcsú
beszédében pedíg egyenesen az Atyával való egységét jelöli meg követendő

létl ormánkként : ..Legyenek mindnyájan egyek . Amint Te Atyám, bennem vagy,
és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk" (Jn 17,20).

Ezt a következtetést az apostolok közül nemcsak János fogalmazza meg
ennyi re határozottan, hanem Pál is...Mózes törvénye " helyébe ..Krisztus tör 
vényét" (Gal 6,2); vagyis a szere tetet állítja: lsten szeretetét, ahogyan azt Krisz
tus az ember i életé ben megva lósította, s ahogyan az a mi emberi szeretetünk
számára is hozzáférhetővé vált. Leveleiben olyan gyakran és következetesen
utal Krisztus parancsára, hogy összeállíthatjuk belőle az evangéliumi szerétet 

parancsot, magyarázataival és következményeivel együtt. O maga is Krisztus
rabszolgájaként lett ..mindenkinek szolgájává" (1Kor 9,21). Ezt kéri a többi
kereszté nytő l is: ..Legyetek egymás szolgáivá" (Gal 5,13). Míndent ..szeretet
ben" kell ten nünk (1Kor 16,14). ..A szeretetben kell járnunk" (Róm 14,15).

Aki a szeretetben él, az a ..Lélek szerint él" (Gal 5,14.16.25). Krisztus tör
vénye olyat kíván tőlün k, ami ..a Lélek gyümölcse" (Gal 5,22)... Isten szeretete
kiáradt szívü nkbe a bennünk lakó Lélek által" (Róm 5,5). A szeretet a Lélek
legfőbb adománya, a legnagyobb karizma, kegyelmi ajándék - de egyben éle
tünk legnagyobb feladata is (1Kor 13).

Aki szeretni kezd, az a l e hető legnagyobb és legkockázatosabb feladatra
vállalkozik - ezt a vállalkozást azonban Krisztusban a tőle ajándékba kapott
tökéletes szeretettel véghez is lehet vinni (eljutva a végtelenbe!) . Krisztusban
lste n szeretete jelent meg köztünk . O nemcs ak részt kért szeretetünkben, és
végigcsinálta a halálig (a feltámad ásig !), hanem végle gesen azonosult is velünk.
Máté 25. fej ezetének tanú sága szer int Krisztus többé nem iktatható ki sem
milyen emberi szeretetből (sőt a gyúlöletbő ll ) sem.
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Jézus vállalta a szeretet kockázatát a végső mélységekig: akár a meg
semmisülés lehetőségéig . Vállalta és végig ls csinálta a halálig - és a föltá
madásban vált mindnyájunk számára nyilvánvalóvá, hogy kölcsönös szeretetük
az Atyával abszolút föltétlen és hatalmas. Ez a szeretet csakugyan erősebb a
halál nál, s mivel minden szeretet immár az övékbe kapcsolt, minden szeretet
biztonsága és beteljesülési lehetősége is őbennük van.

Krisztus szeretetének legnagyobb bizonys ága keresztáldozata. Hogy azon
ban egyszer i életének ne csupán emléke kisérjen el bennünket, arra is talált
lehetőséget, hogy egészen "elf ogyasztható" formában nekünk adhassa magát.
Az Eukarisztiánál igazibb és emberibb ajándékot nem adtak még senkinek a
vil ágon . S ez az ajándék nem marad csup án a szemünk előtt lebegő példa.
"Amint engem küldött az é l ő Atya és én őáltala élek, úgy, aki engem eszik , énál
talam él" (Jn 6,57). Nekünk szól, mi kaptuk - és odaadó hitt el fogadhatjuk be.
De csak az azonosulhat vele egészen, aki maga is ajándékos é l etű v é lesz a
proe xistentia , a másokért való odaad ás, a seg ítőkész szolg álat létformájában.
"Senki se keresse a magáét, hanem csak a másikét" (1Kor 10,23). "Ugyanaz
a lelkület legyen bennetek, amely Jézus Kri sztusban vol t" (Fil 2,5). A Krisztus
kenózis ának péld ájára váll alt kiüresedés a szeretet létformájának egyenes kö
vetke zménye, természetesen következ ik be az emberélet körülményei között .

Krisztusnak halálig való szeretete arról biztos ít , hogya szeretetnek rnln
denáron, minden kudarc és bizonytalanság ellenére van értelme, hogya föltárul
kezásnak . az odaadó szolgálatnak nem szabh at határt semmi, még a halál sem;
hogya szeretet végső bete ljesülésébe vetett bizalmat nem Ingathatja meg sem
mi, még az I sten től való elhagyatottság érzése sem. (Vö. Karl Rahner: Auf der
Suche nach Zug iin gen zum Verst ii ndnis des Gott-Menschlichen Geheimnisses
Jesu . Schriften zur Theolog ie X. 209.) Krisztu s is átélte mindazt, ami bennünket
az önm agunkk al való takarékoskodásra, a bezárkó zásra, a számí tgatásra, a
bizalmatlanságra vagy az elkeseredésre készt ethe t. S föltámadása igazol ja azt,
hogy ez a föltétlen remény lsten abszolút szeretetére támaszkodik, s a végső

megpróbálta tások után abban telj esed ik be.

A keresztáldozat és az Eukari sztia nélkülözhetetlen része lett emberi szere
tetünknek. Csak az szeret egészen, aki utol só porcikájáig föltárta és odaadta
önmagát. Idáig egyi künk sem juthat el halála e lőtt - de aki életében elszántan
errefelé tart , az már a szerete t útján jár : az emberi szeretet útjá n, amely Krisz
tusban eggyé vált az Istenével.

Ezen a tala jon erőre kapnak a szeretet tétova lépései, és határozott irány ba
fordulnak. Kitágul a felelősség köre : az Atyának vagyunk felelősek mindnyá jan,
nemc sak magun kért, hanem egymásért és az egységünkért is. Megnövekszik az
egymásról gondoskodás feladata : nemcsak a pillanatnyi jólé tet kell előterem

teni, nem is csak a boldog jövőt kell biztosItani , hanem utat találni a végső

szeret etegység felé. Együtt vállalj uk - egymással és Ovele - a szerete t minden
tö réken ységét és tö redékességét, a kockázat és az elmú lás minden fájda lmát.
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S amit Igy elvállalunk, az minden "olaj a túzre " - egyre magasabbra csap tő le

a szeretet lángja. A szeretet tüzét nem ls a mi vágyaink és erőfeszftésein k táp
lálják bennünk a leghatalmasabban, hanem maga a Szeretet , aki "az emésztő

tűz".

Heribert Mühlen

FASZCINÁCIO ~S VALLÁSOS ~LM~NY

I. MI a faszclnácló?

Induljunk ki a tapasztalat általános fog almából. A tapa sztalat az ember, e
testbe öltözött lélek számára mind ig valam iképpen látás, hallás, közvetlen kap
csolat. Más, mint a könyvből szerzett tud ás. Mélyítsük most ezt tovább. A ta
pasztalatnak ugyanis vannak lépcsői, erősség i fok ai. Valak i vagy valami többé
kevésbé mély benyomást tesz rám. Egy a hegyekben vagy a teng eren töltött
szabadság nagy élménye erősebb benyom ást hagy bennem , mint mond juk napi
utam a munkahelyemre. Igen intenzív élményeket, amelyek mélyen hatnak ránk,
benyomást hagynak hátra, faszcinációnak nevezünk. Azt mond juk : ez elragadó
(faszcináló) élmén y voltI Például a szabadság idején. Vagy ha valaki nagy
benyomást tesz ránk : el vagyok tőle ragadtatva! A faszcináció, igézet élménye
elsősorban passzlv : erős hatást kapo k, a szó szoros értelmében vett "benyo
mást" , az élmény mintegy belém nyomódik. tS csak azután következik bennem
a visszahatás : magamon kívül vagyok, kilépek magamból. Ez bizonyos körül
mények között testi magatartásomban is megny ilvánul.

A faszcinációnak azután ismét igen sok árnyalata van. Faszcinációról be
szélünk, ha lelkesedünk (entuziazmus) , de akkor is, ha valami mélyen megind ít,
megdöbbent. A második szóhasználat is helyes. Például ha valaki kiengesztelő

désre nyúj tja felénk a kezét, holott talán egyáltalán nem érdemeltü k meg, mert
megbánto ttuk, akkor mélységes megindulás fog el. Ilyenkor is azt mondjuk:
el vagyok ragadtatva ettől az embertől, hogy ilyen!

Mind a kétfajta tapasztalatot megtal áljuk a Bib liában is. Pál pl. azt mond ja
az első korintusi levélben : "Tudjátok, hogy amikor még pogányok voltatok , el
voltatok ragadtatva (faszcinálva voltatok) a néma bálványoktól (az is tenektő l ) ,

amelyeket magato k csináltatok" (12,2). (A magyar fordítás másképpen érte lmez.)
Ezt a lelkesedést, ezt az elragadtatást Pál elismerí, ösl általános, emberi él
ménynek jelz i. tS egyáltalán nem azt mond ja : ilyesm inek nem szabad köztetek
történnie, hanem azt, hogy a kereszténynél a faszcináció tartalma, az, am itől el
van ragadtatva: Jézus, az Úr.

De a másik old alt is megtalá lj uk a Bibliában: Péter pünkösd i prédikációja
után Lukács azt mond ja a hallg atókról : "E szavak szíven találták őket" (Csel
2,37). A görög ered eti kifejezése azt jelenti: átdöfte , átszúrta a szívüket. tS
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