
BOSSUET

ELMÉLKEDÉSEK AZ EVANGÉLIUMRÓL

Az elmélkedésekről

A Szentírás értelmezésének, mint tudjuk, s nem is mai tapasztalatból csu
pán, többféle módja és lehetősége van. A középkor például jobbára aHegoriku
san értette: rész és egész, egyéni életsors és általános erkölcsiség kapcsolatá
nak olyan példázataként fogták föl, melyben a döntő szerep az utóbbiaké, s
az ember kiizoetités nélkül, bármikor részesiikké válhat. ha meghatározott pa
rancsoknak aláveti magát, s tagja az egészet jelképező egyháznak. A vallás
nak az egyéni élményen és a belülről vállalt magatartáson alapuló (föltételezett)
korakeresztény modellje így lassan-lassan kollektív ortodoxiába váltott át és
evangelisztikus jellegéből, mint Sapir mondja, egyre inkább a rituálé javára
veszitett; nem az igazság, hanem a szokás, nem Jé~us, hanem az egyház ke.
rült idővel előtérbe.

Nincs érték, miként metafizika sem, az ember nélkül. Ha magában az em
berben nem talál visszhangra az "üzenet", vagy meghallgatása szokássá fakul,
az "örömhír" igazi öröme veszett el. Ha nem képes belső igazsággá és ennek
érvényépen magatartássá is erősödni az Evangélium, a Jézus-szimbólum "értel
me" válik semmissé. TertuWanustól, tehát elég régről idézik a mondást: Krisz
tus nem szokás, hanem igazság által ismerszik. Az igazsághoz pedig már talán
annyi is elég, hogy keressük; ha keressük, akkor a szokásokat sem lehet a
farizeusság veszélye nélkül viz.sgálatlanul hagyni; s előbb-utóbb szembesülni
kell - nem az allegóriával, nem a rítussal -: a példázattal: Jézus életével.

Bossuet egy új vílág kialakulásának hajnalán élt; és éber szemmel vette
észre, s nem is mint tőle, Meaux püspökétől várnánk, a polítikában, melyben
a régi értékek állandósítására törekedett, hanem pasztorációs tevékenységében
annak a megújulásnak az igényét, mely az Evangéliumból kívánt táplálkozni,
annak éltető nedvét akarta magáévá hasonlítani.

1627-től 1704-ig élt; ama nagy század gyermekeként, mely az újra val6 kér
dezést előbb egy Szalézi, majd egy Descartes és Pascal eszmél1cedéseiben meg
kezdte már. Bossuet nem volt filozófus, és a misztikának azt a sűrített, filo
zofikus jellegét megteremtő Pascal sem, aki egyébként hatott rá, választott
rendjével, a janzenistával egyetemben. De hogy csupán szónoknak nevezik, s
művei közül alíg vetnek többel számot, mint halotti beszédeivel - s elfelejt
keznek. többek közt, az Elmélkedések az Evangéliumról címen összegyűjtött

könyvéről -, az az előbbi jogosuUsága mellett is elszegényíti arcát: a retorika
mesteréből száműzi aléleklátásét.

Ma úgy mondhatnánk: jelentős, nagy pszichológus volt. De' a régiségben a
~lélekismeret (egyelőre, ~s talán szarencsére is, név nélkül) kötelesség és napon
kinti föladat: erre épült az egész keresztény kultÚra. A lelkiség jeles kimű

l'előiben Bossuet százada nem hiányt, hanem bőséget ismert; s hogy elődeitis

mélyen tanulmányozta, aligha lehet kétséges. Kű!önö.sen ketten nottak nagy ha
tással rá: Bérulle ("Abban az időben - mondja egyik halotti beszédében 
Pierre Bérulle, egy igazán hírneves és tiszteletre méltó ember, kinek méltóságá
hoz a bíborosi tisztség aligha tett hozzá valamit is, mert olyannyira elismerték
már erénye és tudománya érdemének köszönhetően, az egész gall egyházra ürcsz
tani kezdte a legtisztább keresztény papságnak és egyházi életnek sugarát") és
Szalézi Szent Ferenc, kit az Elmélkedések elé írott ajánlástban "századunk vi
lágosságának" nevez.
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Az Elmélkedéseket Bossuet Jézus (Hetének előrehaladó irányát figyelembe
véve, a hegyi beszédtől kiindulva az utolsó vacso'rátg' fogta egybe. Kiindulása
Máté evangéliuma, de gyakran tér. át a többiekre, sőt, az Úszövetségre, midőn

Jézus elődeiként Jeremiás és Jónás prófétát idézi meg. Könyve szerkezetileq is
példás fölépítésű: a négy rész (a hegyí beszéd, a nagyhétre való fÖlkészÜlés, a
nagyhét és az utolsó vacsora) köré CSOpGj·tosított mozzanatok el1'endezése lehe
tőséget ad a teljes Evangélium megköz?lítésére. A második rész a legrövidebb,
előkészíti a nagyheti ciklust, melyre száztizenegy ntlp elmélkedése jut, s a töb
biekkel együtt összesen háromszáztizennyolc, tehát szám szerint csaknem egy
egész naptári évet fog át. Az olvasó dolga, hogy mi7wr, mennyit hasznosít
belőle.

Mivel hat Bossuet mai olvasójára?

Legelsősorban megközelítéseinek eszmélkedő jellegével. Ennek alapjául a szö
veget létrehozó, konkrét emberi szituáció szolgál, melynek több oldalú, több irány
ból elérhető lényege a teljes emberi élet és a teljes lelkiség átélését és átérzé
sét magában rejti. A szentírás Bossuet szemében 1Jal6ban meditáció tárgya, s
a középkori fölfogással szemben, mely azt a patrisztikusok írásaival egyiltt "tu
domány"-nak tekintette (és ezért minde;t más ismeret falsitatis doctrinae volt
előtte), számára elsősorban nem ismeretelméleti, hanem önvizsgálati jellege dom
borodik ki. Ha összevetjÜk például a tőparancsról szóló gondolatsorát Szent Agos
ton De doctrina christiana című könyvének vonatkozó fejezeteivel (T. k. XX-tól),
rögtön kitűnik, hogy ugyanazt a lényeget, s szinte a Mátéé mellett ugyanazokra
a szövegrészletekre támaszkodva, Agoston tárgyiasabb formában bontja ki, ér
t'elése logikai; Bossuet pszichologikus, és ahogy mínden belső történést önma
gából s eredetét önmagában lázasan keresve fejt elő, mélyen szubjektív.

Arra, hogy Elmélkedéseit ilyen formában mondja el és tegye közzé, alkata
mellett külső tényezők is késztették. A 1:eformáció hatására a Szentírás "hasz
nálata" jelentős tért hóditott, és a 7cözépkori kommentárokhoz hasonló, de azok
nál lényegesen elterjedtebb parafrázisok szolgálták a laikus hívek lelki szükség
leteinek kielégítését. Erasmus, kinek legkedvezőbben fogadott műve volt u Pa
rafrázisok, Tertullianushoz' hasonlóan véle7cedett a krisztusi élet lényegének meg
értéséről. "Úgy rendezzük el az életet - írta -, hogy ne kelljen kiforgatni
Krisztus tanítását erkölcseink és az emberi hagyományok kedvéé1't,"

Bossuet tehát fÖlismerte az Eva11géliumhoz való visszatérésnek eaure paran
csolóbb sziikséqesséüét. S nemcsak orátor volt, nag'yhatású szónok: talán ő hoz
ta gyakorlatbá azt is, az ókori rétorole példájára, hogy leírja és könyvvé ren
dezze a híveinek elmondott gondolatot. S talán ő volt a leghít'ebb is gya7wrla
tá hoz, ahhoz, hogy valóban gondolattá érjen és gondolatot érleljen hallga.tói
ban. Elmélkedései néhol ugyan engednele az egyházi triumfalizmus vonzásának,
s igy egy-két parabola értelme a szimbolilwsból 'az allegori!eusba tolódik át (mint
azóta is sokszor: az elszáradt fügefáról szóló részben). Egyszer-másszor meg ép
pen azt vethetnénk a szerző szemére, hogy mcssze tá1JOlodik táj'gyáLól, s ha
kedve tartja, fustély t ragad a libertinusok, a zSídók, egyáltalán mindazok ellen,
akik nem tagjai az egyháznak. S jóllehet míndezt erős ön- és belső bírálattal
teszi, magatartása mögött gyakran tét'es szemlélct is meghúzza magát, mint az
üdvösség elérés ének allegorikus (túl) hangsúlyozásában. Am meglehetósen törté
rtelmietlenül járnánk el, s igaztalanul is, ha könyvének gyöngéi mellett eré
nyeit legalább ilyen hosszan, vagy hosszasabban nem méltatnánk.

Ehelyett álljon itt egy kivételesen szép részlet* a magyarul eddig alig meg
szólaU Bossuet Elmélkedéseiből, melunek szépségét Claudel is "mélységesen cso
dálta". (R. J.)

• A szövegrész BOSSUET: Héditations sur l'l:vangile (paris, F;cmln-Dldot, én.) 184-191-böl
"aió.
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Elmélkedés a szerétetről

..Közülük egy törvénytudó, hogy próbára te

gye, a következő kérdéssel ror dult -hozzá:

Mester, meíyík a legfőbb parancs a Törvény

ben? Jézus így felelt: Szeresd Uradat Iste

nedet teljes szívedből, teljes lelkedből és tel

jes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs.

A második hasonló ehhez: Szeresd felebaráto

dat, mínt önmagadat. E két pararicson filgif

az egész törvény és a próféták" (Máté 2%,

35-40).

Térjünk vissza az Evangélium tanulmányozásához és ejtsük ki nyomatékkal
e szavakat: A második hasonló ehhez: Szeresti felebarátodat, mint önmagadat.

Az embernek mílyen méltósága ez! A testvérünk iránt való szerétet kö
telessége hasonló az Isten iránt valóhoz.

E két felszólítás csaknem egyenlőképp áll a parancsok elején, vagy inkább
míndegyíket magában foglalja; de az első a míntáia a másodiknak.

Minthogy az ember Isten hasonlatosságára teremtetett, az ember iránt való
szeretet parancsa az Isten iránt való szeretet parancsának. hasonlatosságára te
remtetett: A második hasonló ehhez.

Szeretni kell az embert, kibe Isten hasonlatosságát oltotta, mert az ember
szeretí Istent.

Mert szereti Istent, szeretni kell az embert, ki Isten temploma, kiben.
Ö lakozik. \

Mert szereti Istent, szeretní kell az embert, kit Isten fiaként fogadott
örökbe, s kivel teljes valójában akarja közölni önmagát,

Mílyen tisztán, mílyen szenten, milyen tökéletesen, mílyen érdéktelenül kell
szeretní az embert, mivel a szeretet, melyet iránta érzünk, hasonló' ahhoz, me
lyet Isten iránt érzünk!

Távol e szerétettől a hús 'és a vér; távol e szeretettől az érdek szelleme &
mínden romlandóság!

Minden embert szeretni kell, mert rníndegylk drága Isten elótt: barátai
és gyermekei.

Mint önmagadat: ugyanazt a jót kívánva nekik, ugyanazt a boldogságot,
ugyanazt az Istent, mint önmagunknak. Semmiféle irigység, semmiféle gyűlöl

ködés nem ingathatja meg ezt az egységet, sem az öröm, melyet az ember ak
kor érez, ha testvére előrehalad.

Midőn valamilyen különös jó birtoklása vagy keresése, mint bármilyen hi
vatal, méltóság, földtulajdon eltávolít egymástól, ügyelnünk kell arra, hogy
kevésbé szeressüle mindezt, mint a testvérünket. Kevésbé kell azt szeretni, ami
elveszíti velünk testvérünket, ki pedig oly drága kell hogy leg} en nekünk, míns
magunk vagyunk mímagunknak,

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Nem azt mondja : Ügy szeresd Is
tent, ahogy önmagadat; mert Öt jobbrm kell szeretni, mint önmagunkat, éli
önmagunkat csak Istenért szabad szeretní,

És azt sem mondja: Szeresd felebarátodat teljes szívedből, teljes elmédből,

teljes erődből: ez Isten része. A lélek elragadtatása ez, hogy önmagából ki
lépve, teljesen eggyé váljon Istennel: mely boldog attól, hogy Isten van, és at
t61, amitől Isten boldog: melv csak Istenért szeréti magát, mínthogy felebarátját
sem szereti másért, csak Istenért. Önmagunkat akkor szeretjük igazán, ha így
szeretiűk Istent.

Szeresti. mint önmagadat: közösségí és egvenlőségí szeretet ez: így szeret
jük felebarátunkat. Az Isten iránt való szeretet az alávetettség és a függős~

szerint való i de ez a függés édes, mert jótól való függés és egyesülés vele.
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Istenért kell magunkat szerétnünk és nem Istent magunkért. Ha megsem
misülnünk kellene, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe. és ha tudnánk,
hogy ez az áldozat kedves neki, habozás nélkül föl kellene ajánlanunk.

A szeretet egyféle beleegyezés és egyféle egyesülés azzal, aki igazságos és
aki a legjobb. Jobb az, hogy Isten van, mint mí,

űg.yeljünk jól. Az önszeretet az igazi mélye annak, amit eredetünk bűne

hagy bennünk: mindent magunkra értünk, magát Istent is, ahelyett, hogy Is
tenre értenénk és Istenért szerétnénk magunkat.

Ki Istent nem szereti, csak önmagát szereti. Ahhoz, hogy felebarátunkat úgy
szeressük, mínt önmagunkat, előbb ki kell lépnünk önmagunkból, és önmagunk
nál jobban szeretni Istent. A szeretet, mely egyszer egyesült ezzel a forrással,
egyenlően árad felebarátunkra. Úgy szeretjük a közösségben, mínt testvérünket és
nem uralkodva rajta, mínt alávetettünket.

A barátság a szeretet tökélve, Különleges kapocs ez, hogy hozzásegítsük ma
gunkat, hogy örvendezzünk Istenben. Bármilyen más barátság hiábavaló.

Más a szükségből fakadó barátság, más a közösségí ; emez érdekből szárma
zik, amaz szeretetből.

Az embereknek szeretniük kell egymást, mint egyazon egész részei, és mint
ha testünk tagjait alkotnák. ha mlndegyikőiük külön életét folytatná. A közös
ségben is úgy szeretnék egymást, mint önmagukat: a két szem és a két kéz
mégis különös kapcsolatba lépne egymással, hasonlóságuk míatt, A keresztény
barátság szírnbőluma ez.

Bizony, testnérl Hasznodat akarom venni az Orban. Enyhítsd meg szívemet
Krisztusban 1 - mondja Szent Pál. Ez a keresztény barátság. Az egész File
monhoz intézett levél ezzel van telve.

Kövétkeztetés és összefoglalás. Az a tökéletes rend, ha az ember jobban
szeréti önmagánál Istent; önmagát Istenért szereti; felebarátját nem önmagáért,
hanem mint önmagát Isten szeretetéért. Ú, mennyiro igazságos ez! Mennyire
tiszta! Ebben van minden erény.

Szálljunk mélyre önmagunkban. Teljes szívvel szerétjük-e Istent, ha meg
oszlik szívünk közte és a teremtmények között? Kettőt szerethetűnk-e tökélete
sen? Vagy szerethetek-e teljes szívemből, ha csak felerész t szeretek? Nem
kell-e tökéletesen és teljesen a tökéletes egészet szeretni? Lehet-e két urunk,
és szolgálhatunk-e Istennek és a mammonnak,2 vagy legyen ez akármilyen más
teremtmény, az Istenfiú kimondott szavai ellenére?

Ha teljes elmémmel és teljes értelmemmel szeretem Istent, honnan, hogy
ily keveset gondolok rá? Lehet-e nem gondolni arra, akit szeretünk f Nem tér-e
vissza természetesen és mindíg újra elménkbe az, akit szeretünk? Gyötrődnünk

kell, hogy emlékezzünk rá? Vagy hát elszökhet-e, ha. föltett szándékom jelen
létébe helyezkedni, és gyöngéden megérinteni ? Ú, Istenem! Hogyan lehetek ilyen
szórakozott az imában? Mit/51 van, hogy ilyen kevés kedvet érzek hozzá? Hogy
szívern elhagy, és oly sok fáradságomba kerül újra megtalálni. csakhogy mond
hassam Dáviddal: Ú, Istenem! Szolgád megtalálta sZÍ1'ét, hogy imájáT bemu
ta.~sa neked? Ú, Istenem! Ha nem gondolhatok Rád, hogyan szeretlek 'I'éged
teljes elmémból ?

De hogyan szeretlek teljes erőmből és teljes akaratomból, miközben ilyen
gyönge, ilyen lankadó, ilyen hitvány, ilyen bátortalan vagyok mindabban, amit
érted végzek ? Miért van ilyen kevés gondom arra, hogy tessem neked? Érzé
keimnek már nevedre föl kellene éledniük, s a lélek és a test minden erejé
nek egyesülnie műved beteljesítésére; és ha nem teszem ezt, hogyan szeretlek
Téged teljes erőmből?

Ú, Uram! Ha teljes erőmből szeretnélek, e szeretet erejéből felebarátomat is
(Igy szeretném, mint önmagamat. De oly érzéketlenül állok bajaival szemben,
míközben oly érzékenyen a legkisebbel is a magarnéi közül! Mílyen hidegség
száll meg, hogy megszániam, milyen lassúság, hogy segedkezet nyújtsak, mí
lyen gyöngeség, hogy vígasztalást adjak; egyszóval, mílyen közönyös vagyok
javaiban és bánataiban! Hol van bennem a szent páli tüzesség és tapintat:
Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok.' a gyöngék krizt
gyöngé vé lettem.~ Ki gyönge, hogy én gyönge ne lennék? Ki botránkozik meg,
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7wgy én ne égnék? 5 Ó, Istenem! Ha míndebből semmi sincs a szívernben, fe
lebarátomat sem szeretem úgy, mint önmagamat, sem Téged nem szeretlek
teljes erőmből és teljes szívemből.

S még ha fölismerve gyöngeségemet és szórakozottságornat, elbágyadásomat,
közönvörnet, érzéketlenségemet és hidegségernet, könnyzuhatag módján kiönthet
ném lábaid elé: szeretni kezdenék legalább azzal, hogy elsiratom a szerétet híá
nyát és elvesztését. De, 6, Isten! Mínden gyönge, ami bennem van, még a fáj
dalom is, hogy nem szeretek.

Vajon hát szeretni nem akarok? Vagy nem is akarhatok, mert erőm sincs
hozzá? Valóban, nem mindenki szeret, aki akar szerotní ; és nem azt szereti,
amit akar; és elragadva kell lenni. De, ó, Isten! Ha nem tudnék szeretní, nem
mondanád: Szeress; és ha csöppnyi erőm nem lenne szeretni, nem mondanád:
Szeress teljes erődből. De, Ó, Isten! Ha tudnék, ha lenne rá elég erőm, nem ten
ném-e meg előtted állva azonnal; vagy ha akarom, vagy törekszem, hogy
őszintén akarjam? Vajon akarok és nem akarok teljesen egyszerre? Vajon sze
retni más, mint jót akarni? Ó, Istenem! Magyarázd meg betegségemet és a
szükséget, mélyet irántad érzék, hogy használjam erőmet, hogy akarjam, amit
akarok, vagy kezdjem akarni, amit akarok.

Úgy igaz, amint mondtarn: nem mindenkí szeret, aki akar szeretní ; és
nem szeretiük azt. amit szeretnénk, sem úgy, ahogy szeretnénk; elragadva kell
lenni; és főleg Istent nem szeretiiik, ha Ö el nem ragad. Se» ki se m tud hflz
zám jönni, ha az Atya, aki küldött engem, nem vonzza ...6 }~n pedig. ha föl
magasztalnak a földről, mindent magamho;:; vonzok.? És ezért moridta a Hit
ves: Ragad.? el engem ts futásnak eredünk.8 És ha telies szfvünkből mondjuk,
hogy Ragadj el engem, elragadtatásunknak már kezdődnie kell. Ó, Uram. ra
gadj el hát engem; kezdjed, és add, hogy kövesselek: kezdied ; és megtalálom
majd szívemet és erőmet, hogy mindent Iölhasználjak, hogy ezeresselek.

Lelkem, olvasd újra e szeretetre késztető édes parancsot: a szeretet kezdete,
ha újaolvasni szeretjük, és megnyomni minden szavát, melyet tartalmaz. Ó,
Isten! Tudtam' és éreztem, hogy szeretetedhez ki kell mozdulnorn helyemről és
elrágadva kell lennem. De hogyan ragadsz el? Vajon csak úgy, hogy szépségeí
det tárod elém; azaz mínden jót megmutatva, mint Mózasnek mondtad Egykor:
Megmutatok neked minden jót,9 magamat mutatván meg neked? Siess hát,
Uram! Mutasd meg magadban a teljes igazságot, a teljes tökéletességet, a tel
jes jót, hogy feléd szaladjak illataid legétől és hívásod szépségétől elragadva,

De, 6, Uram! Elegendő lenne-e, ha csak elmémet világítanád meg? Nem
vagyok-e tudatlan, aki tanításra szorul? Akaratom nem éppoly beteg-e az ér
zékelhető jónak titkos és láthatatlan ragaszkodásától. mint értelmem, mely igaz
ságaid előtt mélységes tudatlanságban áll? Lépj be hát önmagam belsejébe,
Uram! Ragadd meg magad azzal a titkos és mély mozgatóval, melyből elhatá
rozásaim és szándékaim kiindulnak. Mozgass meg, serkents föl, lelkesíts át min
dent; és szívem mélyéből, lényemnek e bensőséges helyéről, ha ekképp kérlel
hetlek; ez megindít minderrt; ösztökélj a szűzi és erélyes elragadtatásra, mely
létrehívja a szeretet, vagy maga a szerétet. Áraszd el kegyességedet szívem
alján mínt valami balzsamot és égi kenetet. Hogy elkerüljön onnan, behatoljon
mindenbe és töltsön meg mindent kívül-belül. Akkor szeretlek majd Téged: és
valóban lesz erőm, hogy teljes erőmből szeresselek.

Kezdjük el ismét az isteni üzenet olvasását, vagy inkább olvassuk magunk
ban, belső törvénytáblánkról, szívünknek arról a táblájáról, melvre írni kezdted
minden szavad. Azt mondod: Szeress. Szeretní akarok. Azt mondod: Teljes szt
'/Jedből. Teljes szívemből szeretek. Azt mondod : Teljes elmédből. Jőjjetek mind
annyian, gondolataim, érzelmeim, mozdulataím, vágyaim: jőjjetek. egyesüljetek,
hogy szeressem Istent. Azt' mondod: Tel.ies erődből; tehát mindabból az erőból,

m-lvet fölélesztettél és magad áramoltattál belém. 6, Uram! Követlek, teljes
erőmből szaladok. hogy eggyé váljak veled.

De, 6, Uram! Te is szaladsz: mennél inkább megközelítlek. annál messzebb
látlak; közel vagy és távol vagy; bennem vagy. holott több vagy, mint én. Nem
másként vagy jelen, mint minden lelkes és lelketlen teremtményben. ügy vagy
bennem, mint a lelkemet megvilágító fény és igazság, és ruint a szüzl elragad
tatás, melyben szívern megtapasztalja magát. 0, Istent Nagyon is közel vagy
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hát! De, 6, Uram! Fényeid elérhetetlenné tesznek. 6, igazság! Úgy növekszel,
ahogy közeledern feléd, és szüntelenül hátrálsz gyönge értelmem elől. El kell
vesznem a fellegben. melyben rejtezel; e homályos ponton, melyet távolról lá
tok, ahonnan érezteted magad. Ennyire ismert és ennyire ismeretlen Isten, is
mereteimen túl akarlak szeretni, mínt valami fölfoghatatlan lényt, melyet em
ber csak úgy ismerhet, ha ismeretei fölé emelkedik, soha nem emelkedhetve
eléggé magasra, S2m meg nem értve, sem meg nem ismerve déggé, mennyire
fölfoghatatlan vagy. 6, Uram! Veled: fényeiddel, szereteteddel egyesülök; egye
dül Tc vagy méltó arra, hogy magadat ismerd és szeresd, Úgy egyesülök föl
foghatatlan gyönyörűségeddel, amennyire képes lehetek; és lelkem belső csönd
jében mínd-m dicsérettel síkra szállok, amit magadnak adsz. 6, Uram! A csönd
a Te dicséreted!1O Dávid énekelte így zsoltárainak egyikében: A csönd a Te
dicséretpd. El kell nérnulnunk, el kell magunkat veszítenünk, mélységekbe száll
ni és fölismerni, hogy az ember méltóképn nem szólhat rólad. sem nem szeret
het úgy, ahogy kellene. Ezért kell az Úristent nemcsak teljes erőnkből, de
még, ha lehetne, Isten teljes erejéből szeretnünk.

Már nem ebben az életben lesz, hogy teljes erőmből szeretek; a szeretet
beteljesedik; a kívánság kiatszik ; az érzékiség és az önszeretet gyökerestül kité
petik. De míg ebben az életben élünk, a rossz felé húzó teher örökkön fenn
marad. A belső ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más
törvényt tapaszta.lok tagjaimbantl... Hisz nem azt teszem, amit szeretnék, a
jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok l2 ••• Én. szerencsétlen ember! Ki
szabadít meg e halálra szánt testtől?13, hogy teljes erőmből szeressem Istent,
és hogy a lélek törvénye ne ütközzön ellenállásba bennem.

Várakozás közben, ó, Istenem! a szerétetnek folyvást növekedni, a kívánság
nak folyvást fogyatkozni kell. Az erő a szerétettel növekszik: a szeretet gyakor
lása megtisztítja a szívet, egyre nagyobb szeretetre tanítva meg. Isten van ben
nünk, amikor szeretünk, és O ösztönzi és árasztja szívünk mélyéből ránk a
szerétetet. A S7.eretet által érdemeljük ki, hogy Istent jobban megtartsuk: és
jobban meztartva, jobban szeressüle. Nem szeretek tehát az ez életben elérhető

teljes erőmből, ha nem szeretek holnap jobban, mint ma, és ha az elkövetke
zendő nap nem növelern szerétetemet. míg végül el nem érkezem abba az élet
be, melyben a szeretet parancsa tökéletesen heteljesedik. Fölkészülni rá csak
ebben az életben lehet; de tökéletesen beteljesíteni csak a másikban. Dohrunk
ebben az életben annyi, hogy míndlg jobban szeressünk, és rníközben szeretünk,

ú iabb erőket nverjünk a szeretetre. Rerkentsiík manunkat éjjel s nappal ennek
gyakorlására. Tégy -így és élni fogsz,H mondja a Megváltó.

Jegyzetek: 1. Filem. 20.; I. Mt 6,2~; 3. Róm 12,15; t. IKor P,12; S. IKor 11,29; 6. Jn
6,24; 7. Jn 12.32-33; 8. l1:nekek éneke 1,3; 9. Exodus 3~,19; 10. A 6~. zsottárban, ahol e1ó~

fordul, a Vulgata szerínt Te decet hymnu~, dic~óség illet; az eredeti szerint: TIbi silen
tium laus, a csönd a Te d'cséreted (Bossuet Jegyzete): 11. Róm T,22-23;· lZ. Róm 7,19-20;

13. Róm 7,24-25; 14. Luk 10,29.

SZAMUNK fR6IR6L. - Suenens bíborosnak a Szeritlélekről szóló tanulmánya
első fejezete a kardinális ,,(rj pünkösd?" című művének. A francia eredeti "Une
nouvelle Pentecöte?" címmel 1974-ben jelent meg (Desclée de Brouwer, Paris), a
magyar fordítás 1976-ban (Prugg Verlag, Eisenstadt). A tanulmányt Szántó István
fordította; a Prugg Verlag szíves engedélyével közöljük. A szevégből két-három,
a könyv későbbi részeire utaló mondatot elhagytunk,

Bossuet "Elmélkedések az Evangéliumról" című művét Reisinger János mu
tatja be, az "Elmélkedés a szeretetről" című szemelvény fordítása ugyancsak az
ő munkája,

Rajz Mihály római katolikus lelkész, plébános.
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