
"SZERETET AZ ISTEN"

Sík Sándor

"Isten előbb szeretett minket"
(1 Jn. 4, 19).

Szalézi szent Ferenc azt írja, hogy az ember Isten iránti szeretetének
keletkezését is, növelevését is, tökéletességet is egyedül Istennek az ember
hez való szeretetébőlmeritjük.

Az Isten szerétetének tanulmányozása azt kívánja tőlünk, hogy vala
miképpen megpróbáljunk belenézni az Isten belső életébe. De hogyan len
ne erre képes az ember - a mi gyarló emberi eszközeinkkel, emberi ér
telmünkkel, amely oly mérhetetlenül rnessze van az isteni valóságtól?
Az isteni valóságtól, akiről azt .mondja az apostol, hogy "megközelíthetet
len fényességben lakozik" (1 Tim. 6, 16). Csak emberi módon férhetünk
hozzá: emberszabású gondolatokkal, antropomorfízmusokkal. A teológia
azt tanftja, hogy minden, amit az Istenről mondani tudunk, csak hason
lat, analógia. "Analogia entís" (létanalógta) a szakkifejezése ennek: sem
mi sincs úgy az Istenben, ahogyan mi mondjuk; minden szavunkat úgy
kell érteni, hogy van valami az Istenben, amí - végtelenü! megnagyít
va - olyasféle, mint az, amit .az emberben szeretetnek, bölcsességnek, -jó
ságnak, irgalomnak mondunk. Ezért van bizonyos [ogosultsága annak,
hogy képben gondolkozzunk Istenről és bízhassunk abban, hogy valamit
mégis tudunk mondani, ami, ha nem is úgy, de olyanféleképpen van a
valóságban is. Az egyik, ami erre főljogosít bennünket, az,amit úgy szok
tak mondani, hogy az ember "szívébe van 'írva". Vannak bizonyos egé
szen elemi, alapvető dolgok Istenre vonatkozólag, amik mindig és min
denhol benne voltak az embernek Istenről való gondolatában. Érdekes
kísérletet tesz Huxley ezeknek az alapvető, legáltalánosabb Isten-gondola
toknak összeszedésére Örök bölcselet című könyvében. Kimutatja, hogy
ahol ember volt és amikor ember volt, Istenre vonatkozólag bizonyos alap
vető tételekben mínd megegyezett, Részletekben, formákban már nem,
de néhány tételben igen: hogy van valami isteni valóság, hogy az ember
lelke ezzel .az isteni valósággal összefügg, hogy az erkölcs attól függ:
egyezik-e valamí ezzel az isteni valósággal vagy nem: ezekben az alapté
telekben Huxley szerínt egységes az emberiség. Honnan van ez így ? 
erre elégtelen minden emberi magyarázat.

Ennek a néhány alapvető tételnek valami kitoldását, gazdagodását
kapjuk a misztikus élmény különös tényében. És itt nemcsak katolíkus és
keresztény mísztíkára gondolok, hanem míndenféle, zsidó, mohamedán,
indus mísztikára is. Ahol ember van, megvan a misztikus élmény ts. És
szerintem lehetetlen, hogy ne legyen emögött valami valóság, külőnben

nem tudom megmagyarázni az azonosságot, Azok közül, akik újabban
foglalkeztak filozófiailag e, ténnyel, Bergson azt mondja: a misztikus él
ményben az emberi megismerésnek legmagasabb formáját kell látnunk.
És itt van az érdekes: az ember szívében ugyanazok a gondolatok kerül
nek elő, ha Istenre néz, mint amiket az Isten kinyilatkoztatott magáról.
Ne essünk tévedésbe: ez a kinyilatkoztatás is emberszabású szóval jut el
hozzánk, Isten sem tud, vagy nem akar az emberrel másképp beszélni,
mint emberi nyelven. A szerit szerzők is kulturán, nyelven, gondolkodá
son, műfajokon keresztül, mindenképpen emberi módon szólnak. Minden
gondolatuk az Istenről emberszabású.

De ha figyelembe veszem, hogy ezek a gondolatok az éri értelmem
nek nem mondanak ellent, hogy ezek az antropomorfizmusok, hasonlatok,



analógiák a kínyílatkoztatásbeli, mintegy Istentől hitelesített hasonlatok:
mégis csak megállapíthatok Istenről néhány tételt. S utána mindjárt meg
kérdezhetern. mit tudok ilyen értelemben Isten szeretetéről ?

A teológia és filozófia ilyen nyomokon indul, ezekre az alapokra épí
tik rá meditációikat és saját magyarázataikat. Ezeket a gondolatokat az
Isten belső életéről leginkább szeretet-centrikusan és legtermékenyebbül
Szalézi Szent Ferenc fejtegeti a Theotimus-ban; valójában Duns Scotus
nak, a nagy skolasztikusnak, Szent Tamás ifjabb utódjának és bizonyos
értelemben filozófiai ellenlábasának gondolata, aki nem Aristotelesre tá
maszkodik, mint Szerit Tamás, hanem Szent Ágostonra és Plátóra.

Az első gondolat, amelyből Szalézi Szerit Ferenc kiindul: az Isten
mindenestül egy és egységes, nincsen benne külön lényeg és tulajdonsá
gok, nincs benne sokféleség. csak mi beszélünk róla különböző szavakkal,
különböző kifejezésekkel. "Eszünk gyenge ahhoz - írja Szerit Ferenc -,
hogy Isten végtelen tökéletességének kifejezésére gondolatot tudjon for
málni, hogy ez a gondolat a maga egyszerűségében teljesen és határozot
tan felfogja és megkülönböztesse. egymástól az isteni tökéletességet. Ezért
kell különböző szavakat és kifejezéseket .használnunk, ha Istenről beszé
lünk. Azért mondjuk róla, hogy bölcs, mindenható, igazságos, szent, vég
telen, halhatatlan, és igazat mondunk. O mindez együttvéve, sőt még több
ennél. Sohasem foghatjuk fel az Istent, mert Szent János szavai ezerint
nagyobb, mint a mi szívünk."

Ezt az egységes, egyszerű valamit, ami az Isten, hogyan tudjuk olyan
szóval megnevezni, amely megfelel a v,aI""ooágnak? Szerit Ferenc válaszol
Szerit Jánosra hivatkozva. Szént János mondja: "Isten a szeretet" (1 Ján.
4, 16). Az előbbiek alapján tehátazt mondhatjuk, hogy Isten mindenestől

a szeretet,
A harmadik pillér, amelyre fölépíti gondolatmenetet, Szent Pálnak

a kolosszeiekhez írt levele: ,,0 (ti. az Úr Jézus Krisztus) a láthatatlan Is
tennek képmása, elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne terem
tetett minden az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok ... min
den őáltala és őérette teremtetett. Ö előbb van mindennél, és minden
őbenne áll fön... O a kezdet" (1 Kol. 15-17). Ezekre a pillérekre építi
föl a következő gondolatmenetet: Isten szeretete mintegy négyes ütem
ben bontakozik ki és szórja szét magát a mindenségben.

Az első ütem: Mit szeret az Isten? Önmagát, mert kívüle nincs más:
minden; amí szerethető, ami érték: O. Ez a Szentháromság életére vet
világot. A második ütem: Isten szeretete olyan gazdag, és olyan dúsan
akarja kifejteni magát, hogy magán kívülre is kiárad. Akar olyan teremt
ményt, amellyel tökéletes személvr viszonyba léphet, valakit, aki fel tud
ja fogni Isten szerétetét és isteni tökéletességgel tudja viszonozni. Ez az
Istenembernek, a megtestesülés titkának értelme. Az Úr Jézus személyé
ben, az ő emberi természetépen az isteni személy lesz emberré: noha te
remtmény, isteni szeretettel szereti az Istent. Ez ,a teremtés értelme is 
mondja Szalézi Szent Ferenc. Csak azután következik logikailag, hogy
teremt az Isten angyalokat és embereket, hogy mintegy ne legyen egye
dül a szerető teremtmény - azután az ember szelgálatára a többi léte
zőket, állatot, növényt, teháta világmindenséget. (Természetesen nem ar
ról van szó, hogy időben ilyen 'egymásutánban teremtődtek a dolgok. Is
tennél nincs idő, tegnap és ma, ő végtelen jelenben él. Ez csak az emberi
megközelítés számára, logikai sorrend.)

Mit széljunk ehhez .az elmélethez ? Bizonyítani nem lehet, - hogyan
bizonyíthatnók? Lehet elfogadni, vagy el nem fogadni. Bizonyos azonban,
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hogy nagyszerűen egyezik a Szentírással ez a krísztocentrrkus világkép.
Ra az ember ismeri Szalézi Szent Ferenc gondolatvilágát, látja, milyen
életfelfogás és életforma épül erre az alapgondolatra. A keresztény szem
leletben az egész élet az istenszeretetre koncentrálódik, ugyanakkor azon
ban teljes lelki szabadság és nyíltság is következik ebből a világ értékeivel
szemben. Ez a világ lsten szeretetének tárgya; azért jött létre, mert Isten
szeretett, hogy az lsten szerettessék. Ezt a látható, érzékelhető világot
avatta föl istenivé, isteniessé az úr. Itt le van győzve egyszersmindenkorra
minden sötét gnózis, manicheizmus, minden világmegvető felfogás. Opti
mista és aktiv álláspontot követel a profán világ értékeivel szemben is.

Azonban e mellé a nagyszerű szerqtet-centrikus teológia mellé egy
hasonló filozófiai rendszert is el tudunk helyezni. Az imént említett Berg
son-féle filozófia gondolatvilága ilyen. Utolsó nagy művében: A valLás és
az erkölcs két forrásáról, végső szava az, hogy a filozófus, ha a végső

dolgokkal foglalkozik, nem mellőzheti a misztíkus élményből fakadó ta
pasztalatokat. Erre építi rá a maga gondolatát, aminek lényege ugyanaz,
mint Szalézi Szent Ference: a teremtés listennek nagy vállalkozása, hogy
szeretetre alkalmas lényeket hozzon létre. Az egész fejlődés arra való,
hogy olyan lények jőjjenek létre, akiket szerethet, akik be tudják fogadni
és viszonozni is tudják szeretetét.

De hát szerethet-e Isten bennünket, teremtményeit, embereket? Nem
gőg és felfuvalkodottság kellene ahhoz, hogy azt gondoljuk: Isten, a vég
telen nagyság, törődik velünk és szeret ! Szánalmas antropomorfizmus
van ebben az ellenvetésben, mert emberi méceteket próbál Istenre al
kalmazni. Kicsi és nagy - emberi értékelések. Az Istenhez viszonyítva a
végtelenül nagy is kicsiny. Egy hasonlat talán megvilágítja ezt. Gondol
junk egy nagy rnűvészre, aki nagyot alkot; a nagy alkotásban egy akár
milyen kicsiny mondat, egy jelző, egy akkord, egy rím, egy színfolt is
mérhetetlenül fontos neki. Aki tökéleteset akar alkotni, annak érzésében
nincsen kicsiny és nagy. Az is szánalmas gondolat, hogy valami "tehe
tetlen férgek" volnánk. Nem vagyunk azok: Isten saját képére teremtett,
tehát valamiképp istenlek vagyunk. Krisztus éppen ezt a mi természe
tünket vette föl és ebben élt, tehát nincs jogunk lenézni ezt. lsten atyám
nak mondja magát, nekem akarja adni magát, részesít látásában és bírá
sában. Ha van emberben végtelen öntudat, akkor ez laz öntudat az. Nem
semmi vagyok: végtelen őritudatú lélek vagyok. Természetesnek találom.
hogy Isten szeret, hiszen ezért teremtett. A Bölcsesség könyve (11, 25)
mondja: "Mert szereted mindazt, amí van; semmit sem utálsz abból, amit
~ottá1." Ra utáita volna, nem alkotta volna. A művész szeréti alkotását,

Milyen szetetettel szeret az Isten? Keresem a hiteles hasonlatot. Sze
ret-e az Isten tetszési szeretettel? Nem tudok felelni hiteles hasonlat nél
kül. A Bölcsesség könyve Istent a mindenség művészének, a szépség szer
zőjének mondja, Azt mondja a Bölcsességről: a teremtéskor gyönyörkö
dött, nap-nap után játszadozott a föld kerekségén. (Bölcs. 7, 21; 13, 3; 8,
29-31.) Ezt a gondolatot a szentatyák sem félnek fölkapni. Nyssai Szent
Gergely az embert a teremtés nagy műalkotásának fogja fel. Szerit Agos
ton mondja: a világfolyamat "szépsége úgy hat ránk, mirrt valami hatal
mas költemény, amelyet egy megnevezhetetlen énekes dalol." A szeren
csétlen életű nagy svéd költőnek, Strindbergnek Kék könyvében láttam
egyik oldalon egy képet. Fotográfia: a Kordillerák egyik kanyonja; a má
sik oldalon két Bor: "Ki építette ezt? Mert azt csak nem lehet nem látni,
hogy építve van !" Isten, ha művész, művész-szemmel nézi a teremtést.
A műalkotó, ha tökéleteset alkotott, önmagát is szeréti benne, de tárgyivá
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lett önmagát önzés nélküli tetszéssel nezi es örül neki. Isten örül alko
tásának és szereti azt, tetszés-szeretettel. Az Isten szeretetéről írt reme
kek közül való Prohászkának elő Vízek Forrása cimű könyve. Egyik l:eg
szebb fejezete, ahol Sze.nt Gertrud nyomán "a mindenség érzelmeivel"
próbálja Isten művész-szeretetétés örömét közelhozni. "Isten örül - írja
- fönséges, megfoghatatlan örömmel örül műveinek és önmagának, sa
ját titokzatos lényének, és szépségével eltelten léte a mindent átjáró, szen
vedelyes örvendezésnek szüntelen himnusza. Ez az öröm elömlik az egész
teremtésen, ez az öröm a mindenségre árad s a Szeritlélek beleénekli az
emberszívbe. Tágítsuk ki emberszívünket e végtelen leheletek befogadá
sára. Meg kell éreznünk, hogy azért ujjong az ég, os ezért van telítve a
föld gyönyörűséggel.Ezért lép ki partjaira a tenger, ezért örvend a mező
s az erdőnek minden fája, míkor az Úr arcának fényességét tükrözi a
komoly bükkök, a fehérkarú "'hyírfák és az izmos tölgyek ölelkező ere-
jében." .

Lehet-e Istenben vágyó szeretet, kapó szeretet? Kaphat-e az Isten
önmagán kívül mástól, teremtménytől? Nincs semminek híjával, Ha el
lehetne is képzelni, hogy valaminek híjával van, csak ő adhatná magá
nak, a Szentháromságon belül. Vágyszéretetről földi értelemben nem le
het itt szó. De azért valamiféle kapó szerétet mégis csak van Istenben
irántunk. Nem mondaná különben, hogy gyönyörűsége az emberek fiai
val lenni: ezt oa gyönyörűséget mégis csak valamiképpen "kapja" az em
bertől. Szalézi Szerit Ferencnek van egy merész és megkapó eszméje:
"kölcsönös tökéletesítés" gondolata uralkodik Isten és ember között. "Nem
úgy kell ezt érteni, - írja - mintha Isten valami tökéletességet nyer
hetne az embertől, hanem, hogy az embert semmi sem teheti tökéletessé,
csak az isteni jóság. Ebből folyik, hogy az isteni jóság nem talál alkal
masabb tárgyat, amelyen tökéletességét külsőleg is kifejezhetné, mint em
beri voltunkat: ez nagyon rászorul oa jóságra, de egyszersmind megvan a
szükségleteés képessége a jó befogadására. Az isteni jóság pedig végtele
nül nagy és megvan benne a hajlandóság, hogy jóságát közölje. Pedig
néncs .a szűkölködőkre nézve kedvesebb, mínt a szíves bőkezűség, és vi
szont semmi sem kedvesebb a bőkezű adakezóra nézve, mint a szűköl

ködő szegénység. Minél nagyobb valakiben a bőkezűség, annál nagyobb a
hajlandóság annak kiárasztására és közlésére. Minél nagyobb a szűköl

ködő szegénysége, annál nagyobb vágyakozással kíván részesülni a jóban,
hasonlóan az üres edényhez, amely megtöltésre vár. Tehát szívesen és
mohón közelednek egymáshoz, egyrészről a bőkezűség, másrészről a szű

kölködés, olyannyira, hogy alig lehet eldönteni, melyik merit ebből na
gyobb megelégedést: vajon a bővelkedő és önmagát kiárasztó és közlő jó
ság-e, vagy a szükség, amely kapni akar a jóból, hogy vele beteljék. Leg
följebb az üdvözítő tanítása dönti el ezt a kérdést, aki így szól: Na
gyobb boldogság adni, mint kapni (Ap. Csel: 20, 35). Az isteni jóságnak
tehát sokkal nagyobb az öröme, ha kiáraszthatja kegyelmeit, mint aminő
a míénk, amikor azokat elfogadjuk."

De, más módon is kapott valamit az embertől az Isten, mikor mint
ember lépett fel az Úr Jézusban, Az Úr Jézus vágyó szerétettel is szerette
édesanyját, nevelőatyját, barátait, Máriát és Mártát, Lázár házát. "Vágyva
vágytam ezt a husvétot veletek elkölteni" - mondja (Lk. 22, 15). Az is
tenemberi vágyszeretebnek talán legnagyobb történelmi pillanata a Get
szemáni-kertben volt, amikor nem teljesült ez a vágya. Arnikor hívta
volna barátait, rá lett volna utalva szeretetükre, - és azok aludtak.

De ,az igazi, a fő, az istenibb isteni szelletet mégis osak Istennek ada-
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kozó szeretete. Hogyan adakozik Isten szeretete? A kinyilatkoztatásból
világos előttünk: háromféle módon. Mínt teremtő, mint megváltó. mint
megezentelő szeretet.

Teremtő szeretet. Keresem az emberi hasonlatot, a hiteles hasonla
tot. Már láttunik egyet,ami a Teremtőre vonatkozott: Isten mint művész.

Egy másik, még termékenyebb hasonlata az evangéliumnak Istenről, hogy
ő atya. Isten teremtő szeretete atyai szeretet. Vagyis van valami végtelen
nagy dolog az Istenben, ami olyanféle, mirrt az emberben az atyai sze
retet. Jogunk van - Krisztus Urunk példájára - az atyai ezeretet voná
sait átvinni az Istenre. Az atya mindenekelőtt .azért szeret, mert ő atya.
Ez nem függ a gyermektől; az lehet csúnya, gyenge, elmaradt: legföljebb
még gyengédebben szeréti. Nem függ a gyermek érdemességétől; hogy
megjavul-e, vagy nem. A tékozló fiútól nem vesz atyja ígéreteket, nem
kíván elégtételt, hanem nyakába borul és Ieöleti fél kövér tinót, Az atyai
szeretet önmagából az atyaságból fakad és nem a gyermek szeretetéből.

Fáj neki, ha gyenge, hibás, bűnös az ember, talán haragszik is érte
persze ez is vastag antropomorfizmus! -, mégis szereti.

Az atyai szeretet egyszerre kemény és gyengéd. Nemcsak szigorú, de
azért nem is szentimerrtális. Hosszan türelmes, de előbb-utóbb le is sújt;
ha úgy viselkedik a gyermek, hogy megérdemli, jutalmaz is; ha megtér,
megbocsát neki. Nem célja a büntetés, sem a jutalom, Javát akarja, de
nem a most-ra, hanem a jövőbe nézve. Növelő szerétet az atyai szerétet.
Úgy néz a gyermekre, hogy az nőjön, gazdagodjék tudásban, kedvesség
ben, jellemben, emberi értékekben. Örülni is tud, fél legkisebb haladásori
is. De szeretné, hogy ne maradjon kicsiny; úgy csoportosítja körülményeit,
hogy tökéletesedhessen, Felsőbbrendű szeretet az atya szeretete; nem
olyan, amilyennek a gyermek szeretné, hanem amilyen igazán jó annak.
Sok rninden történik, amit a gyermek a maga részéről meg nem érthet 
mi sem érthetünk mindent az Isten részéről. A beteg gyermek talán sír,
talán tombol az orvosság vagy a kezelés miatt - mégis laz jó neki, csak
ő nem tudj a. Az atyai szerétet és az anyai szeretet ~ az Isten részéről

nem lehet ezt a kettőt különválasztani - a tőle kitelhető legnagyobb
SZieretet. Isten adakozó szeretete a szeretet legnagyobb foka. "Kiüresíti
önmagát" (Filipp. 2, 7). Önmaga képmását, a legnagyobbat, Fiát adja ne
künk. Fia pedig a legnagyobbat, amit mint ember adhat: "éleiret adja
barátaiért" (Ján. 15, 13).

Életét adja: ez már a megváltó szeretetre utal. Mi a megváltó szeretet
Isten részéről ? Szerit János így magyarázza: "Abban nyilvánult meg az
Isten szeretete miirántunk, hogy az ő egyszülött Fiát :küldötte Isten a
vflágra, hogy őáltala éljünk. Ebben áll a szeretet: nem mintha mi sze
rettük volna az Istent, hanem mivel ő előbb szeretett minket és elküldöt
te az ő Frátengesztelésül a mi bűneinkért" (1 Ján. 4, 9-10).

Hogyan történt ez ? Schütz An1Ja1 nagy dogmatikajában rámutat, hogy
éppen erről. a megváltás természetéről. igen kevés a hiteles egyházi ta.:.
nítás, itt inkább a teológusok különböző gondolatai versengenek egymás
sal. Ugyancsak ő mutat rá, hogy a leg-elterjedtebb elmélet mennyire ma
gán viseli a rómaiak jogászi gondolkodásának és a fiatar germán népek
gondolkozásának (becsület, '"Sühnegeld") jegyeit. Itt is osak, hasonlattal
szólhatunk, mint míndenben, amit Istenről mondunk. A Szentírás, mikor
keressük ,a megváltói szerétet mivoltát, megint egy ilyen hiteles hason
latot ad nekünk: "Barátaimnak mondalak titeket" (Ján. 15, 19). A baráti
szerétet vált meg bennünket. Barátaiért adta oda magát.

Értünk adta magát, mindenek előtt, hogy megváltson bennünket a
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bűntől. ~, hogy megváltson minketa szenvedéstől. De hát megváltott ?
Nem szenvedünk azóta is, most is ? Nem vette el rólunk a szenvedést. To
vábbmegyek: nem ils magyarázta meg. Nem adott elméleti magyarázatot.
Kérdezem: mire is ment volna ilyennel a szenvedő ember? Nem elméle
tet adott; mást adott, többet. Életével rnutatta meg, halálával, szenvedésé
vel mutatta meg, hogy mia szenvedés értelme. Okát, a bűnt; célját a
megváltást; mivoltát az engesztelést; egyetemességet: értem, értünk,
mindnyájunkért. ÉIS nem magyarázta meg. A szenvedés Isten titka, nem
lehet megmagyarázni. A kereszt titkára mutatott rá: "Nem tudtatok-e,
hogy ezeket kellett szenvednie és úgy mermi be az ő dicsőségébe?" (Lk.
24, 26). "Kellett." Miért ? O tudja; nem mondta; nem tudom: érzern. "Bi
zony mondom nektek: a mag sem hoz termést, ha meg nem hal" (Ján.
12, 24). Miért kellett meghalnia, nem tudja senki, titok. A kereszt titok, a
szenvedés titok, titok is marad. Miért kellett így lennie, ember meg nem
érti. "Kell"; így kellett' lenni. Miért kellett egyáltalában a Krísztusnak
ennyit szenvedni ? Nem válthatott volna meg szenvedés nélkül, vagy
legalább kevesebb szenvedéssel ? Prohászkának van egy mélységes gan
dolata: a kőszenet nem lehet gyufával lángra lobbantani, tüzet kell alá
rakni, A mi szívünket sem lobbanthatta lángra egy gyufaszál, nagy tüzet
kellett alá gyújtani. Talán ha így látjuk szenvedni az Istent, ráébredünk,
hogy tisztulnunk kell.

Élettel, nem elmélettel magyarázza a szenvedést, és ezzel meg is eny
híti. Mert rnivel enyhíti laz ember a legjobban mások szenvedését ? Ra
vele szenved; ezt a tanítást megértik az emberek. A vértanúkra gondo
lok, akik szenvedtek, mégis boldogok voltak, mert Krisztusért, Krisztus
sal szenvedtek, Gondolhatunk azonban hozzánk közelebb álló példákra is.
Egy halálos ágyhoz lépek oda lélekben. Kedves unokaöcsém és barátom, a
fiatalon meghalt költő, Harangi László halálos ágyához, aki igen nagyon
ezenvedett. Arnikor próbáltam neki mondaní, hogy kire gondoljon, ő az
zal la kevés erővel, amije még volt, a feszületre mutatott: s csak alig tud
ta suttogni: ,,0 is." És mosolygott. Nem enyhült meg fizikailag, mégis
megenyhült valamiképp. Egy másik ágyra, egy édesanyáéra emlékezem,
gyermekét akarja a világra hozni. Kérdik tőle: nem sokállja-e még a
kínt ? "A világért sem - feleli -, semmiért a világon oda nem adnám
ezt a szenvedést." Egy földi lény is képes erre. Hát Isten hogyne vállalta
volna a szenvedést, érettünk!

És Vian ,a kereszt titkának egy végső csúcsa is; aki oda fel nem ju
tott, nem érti a Krísztust és szenvedését sem: a szenvedés mirrt engesztelés.
Engesztelést vállalni a rosszért, a bűnért, másokért - ez a megváltó szere
tet legmélyebb mélysége, Egy édesanya azt kérte Istentől éveken át, ad
jon neki sok és hosszú, fájdalmas betegséget, hogy még itt a földön Leve
zekelje bűneit. Mikor halálos ágyán figyelmeztették, hogy ő kérte ezt an
nak idején,elmosolyodO'tt és egy téves úton járó fiának nevét mondta:
"Érte ajánlom fel." Egy ember, .aki megértette a kereszt titltát.

Mitől vált meg bennünket az Úr Jézus? A 'bűnön és a szenvedésen
kívül mindattól a következménytől, amely az eredeti bűn nyomában jár;
az emberi gyengeségektől. Mindazt, ami az emberben és az embernek
rossz, felsorolhatnánk itt. Megváltott a magánytöl, mert mióta Krísztus
a földön járt, nincs az ember egyedül. Akit mindenki elhagyott, annak is
tudnia kell, hogy nincs magában. Megvált a céltalanságtól. Hány ember
van, akinek földi értelemben nincs miért élnie, elpusztult miridene 
mióta Krísztus itt járt, nincs céltalan élet: mindenki azért él, hogy üdvö
züljön és másokat üdvözítsen. A viszonylagosságtól. Ennek a századnak
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és a múlt századnak tudománya kiábrándította és megtanította az embert
arra, milyen viszonylagos minden emberi gondolat, emberi értékelés.
Egyik kor, egyik tudományvegyík műveltségi fok, életforma így, a másik
úgy vélekedik - ma így, holnap amúgy, holnapután megint másképp.
Tolsztoj mondja: nekünk keresztényeknek van egy biztos próbakövünk
arra, mi a jó, mi a rossz, mi igaz, mi tévedés: az evangélium. Azóta a ke
resztény ember számára nincs erkölcsi relativitás. Csak egy nagy ember
ség, az istenemberi valóság van. Megvált bennünket a belső ellentmondá
soktól. azoktól a belső harcoktól. amelyeket a római levél (7, 15-25) olyan
csodálatosan ír le, a kettős törvény alól: "Ki szabadít meg ennek a ha
lálnak testétől ?" Felelet: "Az Isten kegyelme, a mi Urunk Jézus Krísztus
által." Megszabadít. osak bele kell kapaszkodnunk.

Kegyelem - ez a szó rámutat az adakozó szeretetnek harmadik mód
jára, a megszentelő ezereteire A megváltás szerezte meg nekünk a kegyel
met, amely megszentel, "Megmosattatok, megszentülést nyertetek és meg..
igazultatok Iéi mi Urunk Jézus Krísztus nevében és a mi Istenünk Lelke
által" (1 Kor. 6, 11).

Keresem a megszentelő szeretetre a hiteles hasonlatot, Azt hiszem,
legjobb, ha folytatjuk a barát-hasonlatot, Hogyan emeli fel az igazi barát
barátját, hogyan tesziegyrre különbbé ? Míndenekelőtt példájával, egyé
niségének kisugáraásával, de szavával ·és tanításával is. Az evangélium
ban Krisztus Urunk hiteles szavai szentelnek meg bennünket. A barát,
amennyire rajta áll, úgy iparkodik alkalmazni a körűlményeket, hogy ba
rátja általuk egyre különbbé váljék; elhárít útjából akadályokat, segíti,
amennyire lehet. Az Úr Jézus Krisztus is úgy intézi életünk sorsát - a
külső körűlmények, Iéi környezet, az emberek, az események az ő kezében
vannak -, hogy mi általuk nőhessünk, megszentelődjünk.Még halálunk
körülményeit is úgy választja meg számunkra, ahogy a megszentelődé

sürikre ,a legjobb. A barát, ha meg kell halnia, legszívesebben meghosz
szabbítanáaz életét, hogy itt maradjon barátjával. Krísztus meghosszab
bította magát: az egyház a Krísztus meghosszabbítása. Hogy mindennap
érintkezhessünk vele, az eucharísztiához hív. Azt is megteszi a haldokló
barát, hogy gondoskodik maga helyett másról, aki szeresse barátját: Krisz
tus elküldi a "víg.asztalót", a Szentlelket, aki Ielkünkbenokímondhatatlan
sóhajtásokkal" (Róm. 8, 26) tesz bizonyságot értünk. Végtelenségig lehet
ne folytatni azokat a szent hasonlatokat, amelyek belevilágítanak lsten
szeretetébe. Ez a szeretet itt van, benne élünk.

Egy Laboratóriumban jártam egyszer: egy tudós, ,aki .a kozmíkus SiU

gárzással foglalkozott, bemutatta nekünk gépét és megértettem, láttam,
hogy ott, ahol vagyok, szűntelenül sugárzáporban állok és járok. Az em
berek nem tudják, hogy állandóan a világmindenségből jövő sugárzápor
ban járnak. Ilyen kozmikus sugárzása megszentelő szeretet: a Szentlélek
sugaraiban járunk. Az Isten megszentelő szerétetének ez ,a legfőbb, szá
munkra legdöntőbb mozzanata. Itt, ahol vagyok, elöntenek erek a su
garaik:. Figyelek-e rájuk? Ahol állok, ahol járok, állandóan árad belém a
kegyelem: kőzreműködöm-e vele? Nem valami rendkívüli dolog ez: a
természetfölötti élet a hűséges lélekben lassan természetté, állandó le1Jki
habítussá válik. Teremts csöndet a lelkedben, meg fogod hallani az Isten
hangját. Aki ezt egyszer megértette, annak az élet mélységes szent nyug
ta1a.nsággá válik. Sokszor idézik Claudel egy szép mondását Rívíere-hez:
"Ha egyszer Istent a lelkébe befogadta, olyan vendéget fogad be, aki töb
bé nem hagyja nyugton." De eza nyugtalanság, -ez maga a béke és öröm
és szentség, az Isten megszentelő szeretete,
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