
taim vagy gyóntatóm, lelkivezetőm fölbecsülhetetlenül nagy kincset jelent. (Ho
gyan is indulhatnánk neki az ismeretlen messzeségnek tapasztalt idegenvezető,

vagy legalábbis térkép - és a térképolvasásban jártasság - nélkül?)
Természetének, önmagának tudatos megformálása nélkül az ember énje fejlet

len marad vagy embertelenné válik - eltorzul, meghal. De nemcsak a kudarc so
dorhatja veszélybe, hanem a siker is. Emberlétünk félelmes-gyönyörű para
doxona: az emberi természet olyan, hogy nem éri be önmagával. Egyedül képte
len önmaga megvalósítására: nem válhat tökéletessé, vagyis önmagává, tehát bol
doggá sem, bármilyen kitűnően megismeri is önmagát, s bármekkora akaraterő

vel uralkodik is a saját házatáján. Autonómiájának csúcsára eljutva végképpen
elbizonytalanodik: merre juthat tovább, s lehetséges-e egyáltalán tovább jutnia?

Jézus Krisztusban egészen másfajta emberséget ismerhettünk meg. Szuverén
egyéniség - de nem úgy autonóm, hogy nem tartozik senkihez. Azért igazán sza
bad, mert egészen az Atyához tartozik; azért igazán önmaga, mert mindenestül
az Atyának Fia; azért ismeri mindenestül önmagát és a világot, mert ismeri az
Atyát és az Atya ismeri őt. Jézusnem függetlénségre törekszik, hanem odaadás
ra - a szabadság a szeretetben válik igazán szabaddá, az élet a szeretetből fakad
s abban lesz teljessé.

Jézus felrobbantotta az emberről alkotott addigi képünket. Az Ő tanúsága sze
rint az ember nem azért törekszik il jóra, hogy érdemeket, kitüntetéseket szerez
zen, vagy akár, hogy nemessé vagy kiválóvá legyen. Az Atya ingyenes, eleve meg
kapott szeretete teszi jóvá ("megigazulttá") - Szent Pál szerint "már akkor szere
tett minket, amikor még búnösök voltunk". Ez persze nem teszi fölöslegessé az
ember erkölcsi erőfeszítését. Aki' befogadja ezt a szeretetet, az minden erejével
arra törekszik, hogy megfeleljen neki, felnőjjön hozzá és viszonozhassa. Ezért
egyre elszántabban küzd a hibáival, tökéletlenségével, hogy így minél teljeseb
ben és akadálytalanabbul beleolvadhasson az Atya szeretetébe a Fiú által.

A keresztény ember alapélménye nem az erkölcsi teljesítmény, hanem szemé
lyes kapcsolata Krisztussal és Atyjával. Önmagát - valódi és eszményi magát
egyaránt - Krisztuson keresztül ismeri meg. :§z sarkallja egyre nagyobb erőfeszí

tésekre is, hogy felnőjjön Krisztushoz és az O szeretetéhez. Nem a saját teljesít
ményében, sikereiben bízik, hanem Krisztus szeretetének erejében. Benne is
merte meg a tökéletes embert, aki igazán szabad, mert egészen a szeretetben él:
az embert, aki Isten Fia. Tétova bolyongását vagy kudarcra ítélt autonómia
törekvéseit fölcseréli hát az istengyermekség életével - a benne lakó Lélek
által. -

Jacques Maritain egész lelkéből csatlakozott a katolikus hithez, ezért a filozó
fiai kutatást "az értelem bölcsességének" tekintette, "amely nem zárt, hanem
nyitott a kegyelem bölcsessége előtt". Ezeknél a távlatoknál kibékül egymással
tudomány és bölcsesség, ész és hit, filozófia és teológia, filozófia és tudomány,
spekulatív és gyakorlati tudomány. Marítainnel a filozófia a szellem, a szem'ély
és a szabadság bölcseletévé vált.

II. János Pál pápa
(fordította Aczél László)
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