
és nemcsak biológ iai vonalon. Ezért én mint orvos ezt az emberi, erkölcsi vizs 
gálódásttartom e téren a leggyökeresebbnek.

A család egységgé válásának biztosftékal a hüség, a megbizhatóság, az ál
dozatkészség, a felelősségtudat és a magunkra vállal t felelősség . Aki ezekre
az értékekre épít, nem épít homokra. Biztos alapja van házának . Ezek a magas
rendü erkölcsi ért ékek azonb an Krisztus tanít ás ára épülnek, a hegyi beszéd
programját képezik . Komoly válsághel yzetekben - és ilyenek előbb-utóbb szinte
minden házasságban és családban adódnak - az ember csak lsten kegyelmére
és hüségére támaszkodva, tehát (tudatos vagy nem tudatos) természetfölött i
alapon képes megőriz ni , érvényesíteni őket. Pusztán emberi erő és becsületes
ség ehhez nem elég.

Másfelől láttuk, hogy a természetfölötti módon felfogott (szentségi) házas
ságban a házasfe lek kenyérkereső, otthonteremtő és fenntartó, gyermeknevelő
munkája, kölcsönös szeretetmegnyilvánulásai s nem utolsó sorban maga a há
zassági egyesülés aktusa sajátos kegyelmet hordoz és gyarapít. A "házasság
teológiájának" kidolgozása az utóbbi években biztató virágzásnak indult.

A szüzesség értéke természetesen továbbra is megm arad , mint a nemiség
legmagasabb megvalósitása. III jut a nemiség egyetemes jell ege - amely a
házasságban pontformában leszükül - a legtisztábban kifejezésre. A szüzes
ségben nemesül meg ez az erő teljes ragyogásában, ahol a "tiszta" ember a
szeretetben az egész világot magához öleli Kr isztusban. De szeretet nélkül a
szüzesség is terméketlen , nem hoz gyümölcsöt. Erkölcsi, lelki értékek tekinte
tében pedig a család sem zárt erőditmény ("az én házam az én váram"), ha
nem nyitott közösség , amely a szeretet éltető erejét sugározza.

Végül is, ha a tény ek úgy vannak, amint itt vázlatosan igyekeztünk megraj
zolni, és ezt összehasonJit juk a magunk gyakorlatával, akkor mindannyiunknak
szükségünk van a megtérésre. Napról napra . Ez azonban lsten kegyelmével az
élet minden szakaszában lehe tséges.

Kereszty Rókus

EMBERSÉG ÉS ÉLETSZENTSÉG

Dietrich Bonhoeffer, a mélyen h ivő luteránus teológus, náci börtönbe zárva
sok vallástalan, bátor és nemes jellemü emberrel találkozott. Vallástalanságuk
és erkölcsi, emberi érettségük kapcsolatán Bonhoefl er sokat gon dolkozott. Vé
gül ls arra a következtetésre ju tott, hogy a mal vallá sos embert éppen vallá sos
sága akad ályozza meg abban, hogy teljes érettségü, igazi embe rré fe j l Őd jék .

Nem célunk ill, hogy Bonh oefler nézeteit ismertessük és értékeljü k. Ink ább
arra használjuk fel , hogy minket ls gondo lkodásra serkents en. Ha nem is oszt 
juk Bonhoeffer vég letes álláspontját, nem kisért-e, vagy legalábbis életünk
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egyes pont jain nem kísértett-e az a gyanú, hogy a vallásosság valóban lehetet
lenné teszi, hogy a szó teljes értelmében emberré váljunk? Próbáljuk meg vi
lágosabban megfogalmazni ezt a "gyanú"-t. Sorakoztassunk fel legalábbis né
hány alapvető nehézséget, önmagunk és mások "vád"-jait a vallásos ember
ellen.

A legfontosabb vád, amely minden más alapjául szolgál : a vallásos ember
lélekben mindig kiskorú marad; gyerekember, aki sohasem juthat el arra a
fokra, hogy önállóan, "belülről" határozza meg életcélját, életmódját és értékeit.
A vallás szükségképpen gúzsba köti az egyéniséget. Megbénítja a nagykorúvá
fejlődés folyamatát, mivel a hivőt állandó függésben tartja Istentől. A vallásos
ember ideálja, hogy élete minden részletében ne önmaga, hanem lsten akaratát
valósítsa meg.

Ezenkívül a vallásos ember nem képes embertársa igazi szeretetére sem.
Hiszen azt a parancsot kapta, hogy minden emberben lsten képmását lássa,
tehát Istent szeresse az emberben. Hogyan képes ilyen szemlélettel a másik
embert önmagában értékelni?

A vallásosság élettagadásra nevel , mert a keresztre feszített Jézus követé
sére hiv: "Aki meg akarja menteni életét, el fogja veszíteni , aki azonban el
veszti életét értem és az evangéliumért, meg fogja menteni " (Mk 8,35).

Ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket önmagunk és mások számára feldol
gozhassuk, tisztáznunk kell az "emberré válás" és a megszentelődés kapcso
latát. Itt csak néhány töredékes gondolatra szorítkozhatunk. Először is fontos,
hogy tisztázzuk : "emberré válás"-on nem a biológ iai folyamatot ért juk, nem is
a kultúrjavak egyre kifinomultabb élvezetének képességét (amint pl. a renais
sance ember értelmezte az emberi fejlődést), hanem a pszichológiai és er
kölcsi érettség elérését. Ezt jellemzi a felelős, szabad döntésekre való képes
ség, az erkölcsi jót önmagáért megvalósító életstílus, az ösztönéletnek a sze
mélyiség egészébe való Integrációja, nyitottság minden emberi érték, Igya
kultúrértékek iránt is.

Vegyük szemügyre, melyek azok a hit igazságok. amelyek ennek a kapcso
latnak a megértéséhez hozzásegitenek.

1. Az ember a történelem kezdetén bűnbe esett. Minden ember ennek az
elsó bűnnek és a belőle származó egyéní bűnöknek a terhét hordozza. Az em
beri természet alapvető jósága megmaradt ugyan : továbbra is lsten képmása
maradt, amennyiben képes reflexív önismeretre és szabad erkö lcsi cselekvésre.
De ez a képmás eltorzult benne, nem ép, egészséges természet többé. Az er
kölcsi jó felismerése nehézzé vált, az ember hajlamos lelt arra, hogya rá kö
telező erkölcsi jót önmaga előtt is letagadja. Akarati szabadsága megrendült :
külsó és belső kényszerek könnyen befolyásolják. A kegyelem ajándéka nélkül
a természetének megfelelő t e I j e s erkölcsi jó megvalósltására képtelenné
vált. ösztönélete és szellemi törekvései ellentétbe kerültek, egymásnak ellent
mondó vágyak gócpontjává lett.
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2. Isten az elbukott embert továbbra is arra hívja, hogy egyetlen Fiában ő

is lsten fiává legyen, részesedjék lsten saját életében és boldogságában. Ez
az isten i boldogság a teljes önátad ás, a másikkal szeretetben való egyesülés
boldogsága, amint ez a Szenth áromságb an öröktől fogva történik.

lsten hívása pedig nemcsak Istenben maradó elh atáro zás, vagy üres szó,
hanem terem tő tett : az emb er legm élyén visszhang zik , átjárja, meg határozza
az ember konkrét természetél. Ezért az ember csak úgy tud kiteljesedni, a fent
említett értelemben emberré válni , ha új ra meg új ra "túllép önmagán ", hogy
Istennel és Istenben embe rtársaival közösségr e lépje n. Tehát az ember konkrét
természete oly an, hogy csak önmagán tú l, a szeretetben tud ki fe j l őd n i.

3. Igy tal án job ban megé rtj ük, miért a Krisztus kereszt jében való részesedés
az útja az elesett emberi természet gyógyu lásának és Istenhez való felemel
kedésének. Hiszen a keresz t törvénye: az önmagam é le té rő l szeretetból és
lsten iránti bizalombó l való önkéntes lem ondás azért, hog y lsten újj áteremtsen
a Vele való te ljes élet közösségre, megfelel mind az emberi természet alapvető

tendenciájának, amely önma gán túllépve Istent keresi , min d a bún valóságának,
amely ezt az önelh agyást nehézzé, "halál" -Iá teszi.

Alkalmazzuk a fent ieket a lelk iélet és az emberré érés fol yamatának a kap
csolatára.

1. Term észetes erk ölcsi ért ékek a kegyelemnek ell enálló emb erben

Abban az ember ben is, aki nem nyílt meg a kegyelem befogad ására, sok
emberi érték marad. Amíg valaki a föl dön él, a bún nem képes egészen eltor
zí tani az lste n képmását benne. Igy pl. megmarad a szabad e rk őlcsi dö ntés
képessége, jóll ehet az egymásra halmozott búnök gyengítik és beszúk ítik ezt
a képességet. Gyakra n sok természetes erkölcsi értéket is találunk benne . PI.
igazságos és nagylel kú barátaival szemben. Tel jesíti azokat a kö telességeit,
amelyek önérdekével egybeesnek. Nagy szorgalommal, óri ási energiabevetéssel
és következetességgel végezhe ti munkáját. Kör ültek intóen, a vállalkozó szellem
minden merészségét latba vetve biztosíthatja önmaga és a hozzá közel állók
érd ekeit. Ezért mondj a Kr isztus is : " a vil ág fiai, mikor saját ügyei król van szó,
okosabbak a világosság fi ainál" (Lk 16,8). De hit nélkül, a kegyelem vissza 
utas ítása miatt min dez csa k részérték, tör edékes jó marad az alapvetően rossz
magatartáson belül és részben anna k ellenére. Olyan álta lános lelkületre gon 
dolok, amelynek l eg főbb ért éke az én evilág i érdeke és ezért ö nző , önközép
pontú. Ratzinger ta láló német szóval .Jchverta uenhettv-ne k, az énjébe zuhant
ember magatartásának nevezi. Az ilyen ember az erkölcsi jót, pl. a másik egyén
vagy a köz érd eké t csak bizonyos határig tudja szolgálni : mihelyt súlyos áldo
zatot követel , megtorpan a kötelesség tel jesítésben. Persze a még benne élő

" részjóság" , pl. igazságérzete vagy családja irá nt érzett szeretete időről időre

ellentétbe kerül az életén elu ralk odó önzéssel, és belső támpontul szolgálhat
az öt változ ás ta . igazi és te ljes szeretetre ösz töké lő kegyel em számára.

30



Összefoglalóan tehát: az ember bűnös volta és lsten természetfeletti célra
irányuló hívása miatt a jelen vIlág rendben nincsen természetes erkölcsi töké
letesség az Istenfiúság kegyelmének elfogadása nélkül. Nincsen olyan igazán
jó ember, aki önerej éből , kegyelem nélkü l lett azzá. Mégis azok az erkölcsi
részértékek, amelyek soksz or olyan vonzóan cs illognak "a világ fiai"-ban, gyak
ran megszégyenítik és lelk i ismeretvizsgálatra hívják fel a hivő embert.

Lehet , hogy Bonho effer hitetlen barátainak egy része ilyenfajta ember volt :
ellenállt a kegyelemnek, de erkölcsi részértékeket brilliánsan megvalósított az
életében. De az is lehetséges, hogy mindazok, akiket a börtönben annyira
csodált, a kegye lemmel együttműködő, de azt reflex íven fel nem ismerő " név
telen" keresztények voltak. Erről azonban többe t csak a következő részben
mondhatunk.

2. A kegyelemben és a természetes erkölcsi-pszicholó giai érettségben való
növekedés összefüggése

Egyrészt tehát nem beszé lhetünk term észetes erkölcsi tökéletességről ke
gyelem nélk ül. Másrészt a kegyelemben való növekedés emberi természetünk
nagyobb erkölcsi és pszichológiai érettségéhez vezet.

a) Az igaz lsten szolgálata felszabadítja az emberi személyt

Minde z é rthetőbbé válik, ha megfontoljuk, hogy az igaz lsten nem hete ro
nóm, embertől idegen, saját erejét az ember elnyomásában k i élő hatalom . Szt
Ágoston szavaival: lsten .Jnterior intimo meo " ; azaz közelebb van hozzám, mint
önmag am. Isteni élete valóságosabban betölt és kielégít, mint a pusztán emberi
javak. Híszen az ember természete (az Irén eusztól származó kifejezéssel) nem
más, mint receptacu lum: Istenre tárult befogadó edénye az isteni javaknak.
lsten azért van közelebb hozzánk mint önmagunk, mert ..supe rior summo meo"
(Conf . III , 11), azaz önmagamnál végtelenül nagyobb , tr anszcendens valós ág.
I:ppen tőlü nk való tr anszcendens különbözősége miatt képes úgy adn i az em
bernek önma gát, hogy min t az embert végtelenül felülmúló ajándék mégis
egészen az emberé legyen, s emberségét, tehát szabadságát, szemé lyes em
beri aktu sokra való képes ségé t kivirágoztassa. Ezért ha lsten törv ényét köve
tem, saját lényem legmélyebb, leg igaz ibb törvényének engedelmeskedem. Ön
magamat neki alávetve, az O tervé t megvalósítva kapom meg legegyénibb, leg
teljesebben hozzám mért feladatomat, amely egyetlen, senki mással nem pótol
ható személlyé tesz.

Ebből kiderül, hogy nem minden vallá sos gyakorlatokban buzgó , a vallás
iránt fogékony ember él szükségképpen kegyelm i életet, vagy esetleg még
nagyon kezdetleges módon éli. A vallásosság önmagában csak ter mészetes
emberi ösztön, amely mind a kegyelem, mind a bű n és betegség szolgálatába
állha t. Mint az emberi élet minden területén, itt is érvényes a krisztusi mondás :
" gyümöl c se i krő l ismeri tek meg őket." Ha a vall ásosság a bún és neurózis szol-
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gálatába áll, akkor az ember önmaga képére és hasonlatosságára teremt bál
ványt magának. Lehet, hogy betéve tudja a keresztény hit tanait, önemésztó buz
galommal végzi az összes liturgikus szertartást, de a szíve, a személye messze
jár az igaz IstentóI. Az ember alkotta bálvány jellemzóje, hogy valóban kiskorú
ságban tartja imádóját, elveszi szabadságát, eltorzítja személyiségét. Az ilyen
ember rabja lesz a vall ási elóírásoknak, nem képes szabad, felelós döntéssel
lsten akaratát elfogadni az emberi törvényeken keresztül. Megbénul kezde
ményező kedve , bezárul minden elói , ami új és váratlan, ami felborítaná meg
szokott életrendjét. Emberi személyisége sohasem tud kifejlódni, mivel nem
a valósággal van kölcsönhatásban, hanem a saját maga faragta bálvány ön
kényes elölr ásainak rab ja. Röviden : a bálvány elnyom ja és végsó soron elpusz
títja az emberi személyt, míg az igaz ls ten szolgál ata felszabadí t és emberré
tesz .

Barth teológ iájának hatásán túl Bonhoeffert talán ilyen torz keresztényekkel
való találkozás vezethette arra , hogy a vallásosságot által ában elves se. A ke
resztény hith ez (melyet ó szembeállított a vallásossággal) és a luteránus egy
házhoz azonban élete végéig hű maradt. De hány őszinte ember lehet, ak it
éppen az eltorzult vallásosság megtapasztalása riaszt el minden egyh ázi kap
csolattól!

A ker eszténynek nagyon meg kellene szívlelnie Jézus szavait az építkező

gazdáról és a hadvisel ő kir ályról (Lk 14,28-33). Vagy is önmagával, erejével ,
testi-lelki adottságaival számot vetve építse föl vallási életét is. Ne a levegóbe,
hanem józan természeti alapra. Elszomorító az a nem is olyan ritka jelenség,
amikor magukat vallásosnak mondó emberek mintha híján lennének a legegy
szerűbb, alapvet ő erkölcsi megnyilvánulásoknak: megbízhatatlanok, megszólók,
munkájukat ímmel-ámmal végzik, csal ádjuk iránti kötelességeiket elhanyagol
ják, kíméletlenül t örtető karrieristák, könnyelmű autóvezetók stb . Szent Pál
joggal állítja : "Aki övéinek, fóleg házanépének nem viseli gondját, az meg
tagadta hitét, és rosszabb a hitetlennél" (tTim 5,8). Ne felejtsük el a közismert
teológiai tételt , minden vallásos nevelés és önnevelés egyik alapszabályát: "A
kegyelem a természetre épít." Trag ikus összeomlásoknak, sót hittól való el
fordulásoknak lehetünk tanúi vagy szenvedó alanyai, ha ezt elhanyagol juk.

Ha a valóság talaján maradunk, önmagunkban is hamarosan fölfedezzük a
bálványfaragó embert, aki újra meg újra a saját képére és hasonlatosságára
akarja megformálni istenét. Azt is belát juk, hogy a fent vázolt torzulások ritkán
fordulnak elő ilyen "tiszta" , a kegyelmet egyértelműen kizáró formában. Leg
többünkben a bűn és kegyelem ellentétes hatása miatt az igaz istenkép a ma
gunk csinálta bálvány vonásaival keveredik. De ha engedünk a kegyelem veze
tésének, istenképünk fokozatosan megt isztul. Nemcsak a helyes fogalmakat
tanuljuk meg, hanem a hitben bizonyos fokig meg is értjük, ill. megtapasztaljuk
az lsten valós ágát.

A legfontosabb kritérium, amely eldönti, hogy istenképünk a valóság irányá
ban fejlódik-e, szeretetünk valósága és növekedése. "Szeretet az lsten" : ön-
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magában és önmagát adó. a mi javunkat akaró kiáradásában. Ezért ha elfogad
juk ennek a szeretetnek a dinamizmusát. ha állandó erófeszftést teszünk arra.
hogy szabadabban m úk ödj ék bennünk, akkor már az éló Istent imádjuk: "aki
szeretetben él, Istenben él és lsten óbenne" (1Jn 4.16).

Mivel a szeretet ilyen központi szerepet játszik az istenismeretben. s mivel
reflexfv önismeretünk a hit tanít ása nélkül nem ismeri fel a kegyelem valóságát.
beszélhetünk "névtelen" (anonim) keresztényekról. Olyan emberek ezek. akik
kegyelmi életet élnek anélkül. hogy néven tudnák nevezni a bennük rn űk ödő

kegyelmi valóságot. Ti. a kereszténységról vagy nem hallottak, vagy valami
(pl. a kereszténység eltorzult formái, vagy az atmoszféra. kultúrlégkör, amely
ben élnek) megakadályozta óket abban . hogya kereszténység igazságát fel
ismerjék. Mivel azonban a kegyelem ihletésével szeretik embertársaikat, valam i
képpen sejtik. hogy a szeretetben valami náluk hatalmasabb. transzcendens
valósággal találkoznak. Egyszerre küzdeniük kell érte. és mégis semmiféle
erófeszitéssel el nem é rhet ő , újra meg újra megkapott ajándék marad .

b) A szeretetben való növekedés kifejleszti az emberi személyt

A szeretet vizsgálata teszi még érthetőbb é, miért mozdítja eló olyan haté
konyan a megszentelódés folyamata a pszichológiai érettség kifejlódését. A
megszentelódés folyamata ugyanis nem más. mint a szeretet kifejlódése az
emberben. Ahhoz pedig, hogy valaki valóban szeressen , nem elég bizonyos
külsó szeretetgyakorlatok elvégzése. Külsó és belsó kényszertól szabadon . nem
önmagára kényszerített szerepet játszva . nem k éprnutat ön, hanem lelke leg
rnélyéből, őszintén kell szeretnie. Továbbá a szeretet feltételezi , hogy valóban
ki akarunk nyllni a másik ember értékei és igényei felé, felismerjük személye
egyedülálló ..szentség "-ét: fenntartás nélkül javát akarjuk. és közösségbe aka
runk lépni vele. Hiszen az isteni képmást szeretni az emberben nem azt jelenti ,
hogy egy elvont ideált szerétünk. hanem éppen a konkrét valóságos személyt.

Látjuk ebből, hogya megszentelódés keresztény értelmezése valóban közel
van a pszichológiai érettségéhez (legalábbis úgy. amint azt több neves pszicho
lógus megfogalmazta. pl. E. Fromm, V. Frankl) . Közel van hozzá. de nem vág
egybe vele . Ugyanis egyrészt kevesebbet. másrészt többet tartalmaz a pszicho
lógiai érettségideáinál. Kevesebbet. amennyiben a személy teljes pszichológiai
érettségét nemcsak a szeretet akarásának az ószintesége, hanem ennek az aka
rásnak egzisztenciális megvalósltoltsága is jellemzi : az igazán érett ember
valóban képes (nemcsak ószlntén akar) a vele rokon lélekkel együtt lenni. S
úgy lép közösségre, hogy személyes integritását nem veszti el. sót igazabb
személy lesz ebben a közösségben. A szenteknek ez gyakran sikerült is. Két
ségtelenül mindannyiunknak törekednünk kell arra. hogy szeretetünk necsak
őszinte jószándék legyen, hanem - a szeretet különbözó formáinak megfelelóen
- igazi communio-hoz is vezessen már ebben az életben.

Az Egyház tanításából tudjuk. hogy lsten akarja minden ember megszente
lődését (LG 39.40) . De a sok ószintén szeretni akaró és a szeretetben mégis
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kudarcot valló szerit élet ű keresztény péld ája mintha azt mutatná, hogy lsten
nem mindenkinek adja meg ezen a földön a tel jes pszichológ iai érettség lehe
tőség ét. Ti. valaki személyiségének alapbeállítottságában már megszentelőd

hetett , mert igazán és őszi ntén akarja szeretn i Istent és felebarátját. De ez a
szerete t, sokszo r az egyén sajá t hibáján kívül , nem tudja "átjárn i" emberi ter
mészete egészét. Maradnak "á t nem világíto tt sarkok" , széthúzó ellentétes erők.

Igy megtö rténik, hogy legjobb szándéka ellenére egyik szent nem képes megér
teni a másikat ; szeretetével, szándé ka ellenére, inkább fáj dalmat, mint örömet
okoz a másik jó embernek.

Nagy vigasz talás számunkra, hogy már az igaz szeretet a k a r á s a ls sze
retet és egyesít istennel. De ha ebbe a puszta "őszinte akar ásr -ba belenyug
szunk és nem törekszünk többre, még azt a kis szere tete t is elveszí tjü k, amink
volt. Hiszen a szeretet megkívánja, hogy v a I ó b a n a másik ember arcára,
javára, igényeire figyel jünk. Azaz ha szeretetünk ő sz i n te . akkor- esetleg ku
dareokon keresztül - mégis továbbsegít a másik ember igazi megértéséhez,
a vele való, minden hátsó szándék nélküli e g y ü t t I é t h e z. De ha életünk
végéig küzdünk és haladun k is, a szeretet "s ike ré"-nek, egzisztenciá lis meg
valós ítotts ágának talán csak a kezdetét érjü k el ezen a földön.

A keresztény életszentség, amelyre lsten minden kit meghív, ugyanakkor
más szempon tból töb bet kíván , mint a természetes pszic hológiai érettsé gideál;
az ellenség szeretetére hív fel , és azt állítja, hogy lsten erejéből ez lehetsé
gessé váli k számunkra: A pszic hológiai érettség fogalmához is hozzátartozik
az lqaz sáqoss áq, sőt az elle nség megértése is. De az emberi érettség nevében
senki sem kívánja meg, hogy ellenségünk terh eit megosszuk, hogy újra meg
újra szeretett el fo rdul junk fel éje azért, hogya gyűlölködő ellenségből viszont
szeretó testvér legyen.

3. A term észet gyógyulásának útja a kereszt

[gy jutunk el a kereszt törvényének jobb megértéséhez a lelk iéletben. Nem
élet- és humánumellenességet jelent. Hiszen minden embe ri ért ék lstenból
forrásozik, s az lsten Fia megszentelte azáltal, hogya megtestesülésben magá
évá tette. A szeretetben való önátadás az ember lényének alaptörvénye. Ez a
bún miatt válik sokszor fájdalmassá, "kere szt"-té. De a keres zt törvénye még
sem más, mint lényünk legméiyebb igényének, a szeretetnek a kibontakoztatása
ebben a bún súlyától megterhelt világban. Nem önmagam erejéból, nem egye
düi, hanem Krisztussal együtt , az ó kereszt jében részesedve. Lássunk ennek
néhány alk almazását.

• Itt nem térhelünk ki arra a kérdésre, hogy pszichológusok szeri nt menny ire tartozik
az Istennel való kapcsolat az emberi érettséghez. A vél emények erősen különbözök.
de még az agnosztikus pszichológusok is eli smerik , hogy a létben, a realitás egé
szében és Jövőjében való bizalom nélkül nincs pszichológiai egészség.
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Az önkéntes lemondás, "keresztvállalás" egyik oka, hogy természetünk még
nem gyógyult meg egészen a bún következményeitől. S z á m o m r a itt és most
egyes természetes java k megakadályozzák a szerete t teljes kifejlődését. Ezért
lemond ok róluk.

Emiatt fordultak el egyes szentek, pl. Szl. Bernát, olyan szenvedélyesen a
profán tudás és kultúra múvelésétól. (Mig mások, pl. Nagy Szent Albert a pro
fán tudományo k múvelésében hivatásukat látták). A Szt. Bernáthoz hasonló
lel kek úgy érezték, hogy számukra a világi tudományuk múvelése lehetetlenné
tenné az igazi önismeretet, amely egyedü l vezet Istenhez. Mégis , mikor Szt.
Bernát a minde nt elhagyás és odaadás élménye után újra felbukkan a nyilvá
nos életben, nem tagadja meg klasszikus múveltségét és kifinomult irodalmi
izlésé t. Mindez lelki teológiájának a szolgálatába áll. Általános igazság ez:
a feladott termész etes emberi értékek a lelkiélet későbbi szakaszában új , in
tegrált formában gyakran részévé válnak személyiségünknek.

Folytathatnánk a példákat. Az ellenállhatatlan ivásinger miatt az alkoholistá
nak teljesen le kell mondania a szeszes italról, még az ivás társadalm ilag elfo
gadott, jó és kellemes formáiról is. A Krisztusért szüzesség et vagy celibátust
vállaló keresztény is tudja, hogy a házasság, bár önmagában jó és szent intéz
mény, az ő istenszeretetét és az lsten Országa iránti odaadását megosztottá
tenné . Máskor - gyakran - a lemondás oka nem az istenszeretet megosztott
ságátói való félele m, hanem az lste n jóságának, vagy a felebarát szolgálatának
öröme . Az lste n vonzása annyira megrészegíti a lelket, hogy Hozzá képest a
vil ág szépsége és jósága, a házasság vagy tudományos munka minden értéke
elhalványul, "szemét"-nek, "szalmá"-nak túnik (vö. Fil 3,7-8). Másvalakit Krisz
tus szeretete a szegényekben annyira magával ragad , hogy javai kiosztása köz
ben észre sem veszi, hogy önmaga mennyi szükséget szenved.

Sokszor a természetes értékekről való lemondás a másik ember búnei miatt
tö rténik . Igyavértanút mások búnei juttatják halálba. Hogy hitéhez hú marad
jon és az őt gyú lölők lelkét megmentse, nem marad számára más út, mint hogy
elszenvedje a halált, minden természetes érté k radikális elvesztését.

Végső fokon a lemo ndás, a keresztválla lás mindig a szeretet nagyobb, az
embert egyedül igazán betöltő javáért történik a szentek életében; nem pedig
azért , mert a természet javait - mint sok keleti vallás - önmagukban rosszna k
tartják.

Láttuk, hogya kereszt révén Krisztus szeretete hogyan gyógyítja az em
beri természet alapbeállltottságát: kigyullasztja a szeretet a lélekben, áthágatja
vele az önátadás korlátait. Ezen a fö ldön azonba n a gyógyulás mindig csak
folyamat, sohasem befejezett tény . A földi élet ben a szerete t nem tudja egészen
integrálnl, egységbe foglalni az ember minden ösztönös haj landó ságát. Sokszor
hősies erőfeszitések ellenére is mennyi ideges türelmetlenség, agresszivi tás,
kiseb brendúségi érzés, esetleg kényszerítő erejú érzé kiség és más egyéb sze
retetnek ellenálló erő marad az emberben. A hajlamot, esetleg magát a lelki

35



betegséget is örököltük, vagy saját hibánkból szereztük. Gyakran az öröklés,
környezethatás és a viszonylag szabadon elkövetett bű nök olyan átláthatatlan
szövevényt képeznek, hogy Istenen kivül senk i sem tudhatja pontosan a lelki
erkö lcs i hiányosságaié rt vagy betegségeiért való személyes felelősség fokát.

Világos, hogy lelki-erkölcsi fogyatékosságaink ellen teljes erővel küzdenünk
kell , bár az egyenes szembeszállás itt nem mindig a legjobb módszer. Sokkal
inkább a probléma oka it kell megvi zsgálni és gyógyitani. Ugyanakkor kérnünk
kell az lsten gyógyltó, új életre, harmóniára segítő kegy elmét. Lehet, hogy
Krisztus velünk is azt teszi , amit az epileptikus fiúval az evangéliumban: pa
ranc solt a betegségnek, s a gyermek meggyógyult (Mk 9,14-29). A ml pro blé
mánk is megszűnhet, hirt elen vagy foko zatosan. S attól fogva már csak más
problémákkal kell megk üzden ünk. De az is lehet, hogy hasonló választ kapunk,
mint Szt. Pál, aki a testét kínz ó töv is miatt három szor kérte az Urat , de ezt kapta
fele letü l :

"Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé"
(2Kor 12,9).

Krisztus számára fontosabb, hogya lélek alapvető beálHtott sága tovább
tisztulj on : az az énközéppontú, magát féltő , önmagát egyedül értékelő ember
éppen ezzel a lelki fogyatékossággal, ezzel a kiirthatatlan szenvedéllyel való
küzdelmen keresztül tanul igazi alázatosságot. Megérti, mit jel ent Istenben
blzni és nem önmag ában . Meg lzleli lsten irgalmát a megbocsátásban. Lassan
megtanul lsten jóságában és nem a saját képzelt nagyságában gyönyörködn i.
Tehát nem gyógyulunk meg egészen , nem lesz tel jes a harmónia a lelkünkben.
De éppen a testünkbe szúró tövis, bűnös természetünk lázadása visz egyre
közelebb a Krisztus keresztjéhez. Kr isztusba fogózva egyre Igazabb önismeretet
és bizalmat tanulunk. Igy betegségünk ls az új életet szolgál ja bennünk. Sok
szor háborgó vizen járunk. mint Péter. Merülni is kezdünk. De ez csak arra
seg ít, hogy hittel ragad juk meg Krisztus kezét: " Uram, seg its , mert elveszünk!"
Igy már itt a földön, éppen gyöngeségünk révén Krisztus ereje valóban ben
nünk fog lakn i.

Gyávák vagyunk, tele félelemmel és aggodalomrnal? Elismerjük, de úgy
fogunk cselekedni, mintha bátrak volnánk. S ha közben cselekedetein ket ls
megbén ít ja a pánik , nem csüggedünk. Bocsánatot kérünk és újrakezdjü k.

I:rzéki emberek vagyunk és test ünk láng ja újra meg újra éget? Mit árthat
nekünk, ha egyre őszintébben szomjazzuk az igazságot és min t megismétlődö

csodát, újra meg újra megkapjuk az igaz szeretet ajándékát!

Tele vagyunk kisebbség i érzéssel? Lever eJ.égtelenségünk tudata? lsten
még is feladatokat bíz ránk, és sikeren, kudarcon keresztül megengedi , hogy
hűségesen szolgáljuk.

Úgy érezz ük, hogy felebarátainkban is csak önmagunkat keressük és sze
ret jük? I:ppen ezen a beismerésen keresztül adja meg lsten , hogy megizleljük
a testvéreinkkel való communio kezdetét.

36



Mindezt azonban min t napró l napra megújuló ajándékot kapjuk, mint a zsi
dók a mannát a pusztában. Mint drága kincset, cserépedényben hordozzuk,
amely minden pillanatb an da rabok ra törhe t.

Végérvényes, te ljes gyógyulásunk akkor következik majd el, mikor "a min
denkinél emberibb emb er ", a dicsőséges Emberfia megjelen ik, hogy feltámadt
emberségének hasonlóságára újjáteremtsen. Akkor leszünk igazán emberré :
emberségünk minden rétegében, tes testő l , lel kestől szeret jük majd Krisztust
önmagában és Test ének min den tagjában.

Szőllősy Juli anna

NEVELODlOS IÖS RÁNEVELIÖS A CSEND AJÁNDIÖKAIRA

Meditáció, elmélkedés, szemlélődés közkeletú szavak ma. Divat lelt med i
tálni , japán lótuszülésben, mozdu latlanu l próbálgatni az elmélkedést. Vannak,
akik csak idegcsillapitónak használ ják ezt, hogy aztán megnyugodva újra bele
vessék magukat a munkába. Igényesebb emb erek tudatuk elmélyülésé t, árnyal
tabbá válását vár ják töle. A vallásos ember ezt is egy lehetőségnek tekinti, hogy
a hit kincseihez hozzáférhessen.

De van-e értelme gyerekekkel elmélkedni? Hogy az elején kezdjük : hogyan
lehet itt megteremteni az elmélkedés , szern l é l ő d és szükséges elöfeltételét, a
csendet? Hogyan reagál erre a gyerek? Nem túlzott k övetel és. oktalan Igény
bevétel-e ez? Milyen érzés lenne nekem magamnak, ha egy , két , öt , tíz, húsz
perc ig kitenném magam a csend "szavának"?

Sokan el sem tudjá k képze lni, mi ez, mert soha sem élték át. Hát inkább
gyakorlati tevékeny ségek felé fordulunk, birk özunk tölünk telhetőleg az épp en
soron levő feladatokkal ; és a gyerekek is nagynehezen meg bir kóznak a saját
feladataikkal , munkáju kkal , a napi regg eli versenyfutással, a szülőkt ől , tanítók
tói és pajtásoktól lenyelt bos szúsággal.

De az elképzelhetetlen, amit még sosem éltünk át, nem rejti-e magában
azt az esélyt , hogy valami elképzelhetetlent , újat, soha meg nem tapasztaltat
szóHt életre bennünk? tS talán közelebb visz valam ihez, ami elfogl alt élet ünk
ből még is csak hiányzik : saját mag unkh oz, ahhoz, amik valójá ban vagyunk, le
hetnénk, lenni szeretnénk.

A meditáció célja és helye a nevelésben

Az ember ősidőktől fogva keresi önmagát , én je megva lósi tására tör. Ma ez
a keresés roppant erővel tört fel újra. Különféle meditáclós techn ikákkal kís ér
letezünk, keletiekkel és nyugatIakkai, keresztényekkel és nemkeresztényekkeJ.
Hiszen érezzük, micsoda erőpróba elé állít bennünket mindennapi köte lessé -
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