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SZENVEDÉS ÉS SZERETET

Az esztergomi érseki papnevelő intézet folyosóján függ egy nagy kereszt. Alatta
a következő felirat olvasható: "Sic Deus dilexit" - Igy szeretett az Isten. Ha kará
csonyt a szeretet ünnepének mondják, akkor a húsvét még inkább az. Az isteni
szeretet ünnepe. Jézus Krisztus kereszthalálá megtanít arra, hogy miképpen sze
ret az Isten. E szeretet értelmét ismerjük fel a hit által és ebből a szeretetből ré
szesedünk amikor a Szentlélek működni kezd bennünk.

Ez a szdretet,először is nem hangos. Egyszeruen van, bizonyítás és hangulat
keltés nélkül. Es a szeretet, ha van, észrevétlenül ölel át. Csak akkor vesszük
észre; amikor már nincs, elszállt. A szeretet nem lokalizálható vagy időzíthető.

Nem lehet csak itt vagy ott, csak ekkor vagy akkor szeretni. Szerelmet lehet vá
sárolni, de szeretetet soha. Nem igazi szeretet az, ami csak kötelességből vagy
megfontolt szándékból fakad. Jómodorral sok mindent lehet álcázni, de előbb

vagy utóbb a jómodor leteszi álarcát, és kiderül, hogy amit szeretetnek hittünk,
az csak önzés és szerep volt.

A szeretet "ösztönös" dolog. Nincs előzménye és magyarázata. A gyerekek
sokszor meghökkentőbizonyossággal ismerik fel a jó barátot. Am az igazi szere
tet más, mint kritikátlan és ájuldozó elfogadása a másiknak. A szeretet bizalom
ból fakad és ~ bizalomra épít. Épp ezért, ha kell, tud kíméletlen is lenni, de min
dig őszinte. Es ha sebet ejtett, tud bocsánatért esedezni, mert a szeretet bocsá
natkérésből és bocsánatadásból él. A szeretetet nem lehet állandó magasfeszült
ségen tartani, ezért jó, ha az elernyedés napjaiban a másik szeretete a helyén
van, megerősít és megért. A tökéletlen szeretettel "ölni" is lehet. Embereket el
lehet űzni azzal, hogy agyonszeretik őket. A szeretetnek ugyanis van egy telített
ségi foka; amikor már csömört és gyűlöletet vált ki.

A húsvéti szerétet el van jegyezve a szenvedéssel és a halállal. Szeretet és szen
védés, szeretet és halál ugyanis összetartozó fogalmak. Szent Pál apostol a szere
tet alapvető ismérvét adta, amikor arra figyelmeztet: "Szenvedjétek el egymást
szeretetben" (Ef 4, 2). Kölmyű akkor és addig szeretni, ameddig a kölcsönös
adás'és kapás "mérlege" egyenjegben van. Am amikor felborul az egyensúly, ak
kor a szeretetért áldozatot is kell hozni. Az.áldozat önmegtagadással jár, az ön
megtagadás pedig szenvedéssel. A szeretet képes az áldozatra is. Az anya tudja,
hogy mibe kerül neki gyermeke világrahozatala, mégis vállalja a szenvedést, sok
szor a halál kockázatát. Ismerünk szülőket, akiknek csak bánatot, szomorúságot
okoznak gyermekei, és annál inkább, sokkal mélyebben szeretik tékozló fiukat.

A szeretet fajsúlyát azon mérhetjük le, hogy mennyi szenvedést tudunk érte
vállalni. Könnyű szeretni azt, aki kedves, figyelmes, jó. De akkor is kitartani va
laki mellett, amikor az elveszti a talajt a lába alól, amikor magatartásával bemocs
kolja a képet" amit róla alkottunk, amikor szenvedni kell miatta: ez a szeretet
próbája. Emberi kapcsolatok ott és úgy mennek tönkre, hogy a végszót a "mély
ségben" mondjuk ki. Holott a mélypont az emberi lét fokozataiban csak egy ál
lomás, lehet,hogy visszatérő állomás. A szeretet, amely nem pusztán érzelmi fel
lobbanásokból táplálkozik, mindig kockáztat: mer a következő lapra tenni. Mer
abban hinni, hogy egyszer majd, egy "osztás"-nál mégis jó lapot kap, és az élet
újra szép lesz.
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A szeretet próbája az, hogy tudunk-e jogos indulatokat, haragos szavakat
visszatartva, várni a következő osztásra? Képesek vagyunk-e látni még mindig
és ott is értéket, ahol minden a visszájára fordult? Magunkhoz tartozónak vall
juk-e és vállaljuk-e azt, aki összetörte illúzióinkat, és meggyalázta bennünk az
eszményt emberségről, adott szóról, hűségről- és hiszünk-e abban, hogy egyszer
még a romokon virág fakad?

Kiterteni a szeretetben, annyit jelent, mint hinni a "csodában". Az életet
ugyanis a csoda minősíti. A csoda ebben az összefüggésben az, ami váratlan, ki
számíthatatlan, az, ami kívül esik létünk keretein és a megszekott emberi tör
vényszerűségeken. Az a szeretet tehát, amiről Szent Pál apostol beszél, nem
más, mint a szenvedéssel eljegyzett szeretet. S ez a "holnap"-ra van betájolva. Az
ember hajlamos arra, hogy amikor a "mélységeket" járja, csak a sebeket tapint
sa, melyeket az okozott, akit szeret. A "húsvéti" szeretet arra buzdít, hogy mer-

. jünk hinni a "csodában". Az isteni szeretettel átitatott igaz emberi szeretet ügye
li a látóhatárt: kitartó szeretetére innen kell válasznak jönnie. Az evangéliumi
tékozló fiú apja is ezt tette, s egy napon megláthatta a testében-lelkében össze
tört fiát, aki visszajött.

Az életnek megvannak a maga játékszabályai, bár sokszor inkább olyan csata
térhez hasonlít, ahol kis szúrásoktól, hajszálereken keresztül is el lehet vérezni.
A szeretet nagy játszmájában mindig az lesz a győztes, aki a helyén marad. Aki
vár és visszavár. Aki akkor is szeret, amikor annak látszólag nincs értelme s már
csak délibábkergetés. Hisztériával, nagyjelenetekkel végképp el lehet mérgesíte
ni helyzeteket, a felhánytorgatás nélküli megbocsátás és a szótlan visszafogadás
viszont mindig a lázadót töri össze.

A húsvéti szeretet nemcsak a szenvedéssel, hanem a halállal is el van jegyez
ve. "Ugy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte." A megváltás
történetében az isteni szeretet ikerpárja: a halál. Nekünk, embereknek csak
szenvednünk kell, hogy végül is győzedelmeskedjék a szeretetünk. Jézusnak meg
kellett halnia a keresztfán, hogy Isten szeretetérőlmeggyőzze a világot. Az Atyá
nak a Fiú "életébe került", hogy szeretetét kiáraszthassa az emberre, s hogy
viszaállíthassa az embert arra a helyre, ahol és aki volt a teremtéskor az éden
ben. Isten az embert nem úgy látta, amivé a bűn következtében lett, hanem aki
volt Isten örök gondolatában, a vele való közösség tiszta és szent állapotában.
Isten is "hitt a csodában", abban, hogy a bemocskolt istenarc újra felragyog az'
emberen. S amikor Isten a Fiúban visszaállította a maga és az ember közötti ki
engesztelődés állapotát, ezt úgy munkálta, hogy Fiát a halálba adta. A kereszt
tehát - úgy is mint az "ember tragédiájának" és az "isteRi színjátéknak" a helye
- az a fix pont, ahonnan Isten kiforgatta a világot sarkaiból.

Manapság divat "számon kérni" Istentől a megváltás gyümölcseit. Az első

nagypéntek és húsvétvasárnap óta a világ mit sem változott - hangoztatják so
kan. Megmaradt a bűn, a szenvedés, az igazságtalanság és a halál, sőt az embe
riség létét fenyegető méreteket öltött. Hol van hát a megváltás? A megváltás
nem a külső körülményekben van. A megváltás a körülményekhez való "hozzá
állásban" és azok értelmezésében lelhető fel. A názáreti Jézus lehetett volna
"kenyér-messiás", "ingyen orvos-messiás", .forradalmár-messiés'' - de nem lett.
A körülmények megváltoztatása az ember feladata. Am a körülmények megvál
toztatásával még nem lesz boldogabb, mert jönnek újabb "körülmények" ... A
megváltás titka az Istennel való személyes megbékélésben rejlik, melynek gyü
mölcse a szenvedéssel és halállal eljegyzett szeretet vállalása és megélése. Ez és
csak ez változtathatja meg a "föld színét", Ez a szeretet született meg a kereszt
fán és kapott szentesítést Krísztus feltámadásában. Erre a szeretetre tesz képes-
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sé a reánk kiárasztott Szentlélek, ha elfogadjuk ajándékait és együttműködünk

kegyelmével.
A húsvét tehát erről 'a szerétetről beszél. Az a maradandó húsvéti üzenet,

liogy van értelme az áldozatos szeretetnek, az összetört szívvel vállalt szeretet
nek, a mindhalálig kitartó szeretetnek. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Is
tennek sem volt "mindegy", hogy látnia kellett Fiát a kereszten, a helyettesítő

elégtétel iszonyatos szertartása közepette. Az Atyának is "vérzett a szíve", mi
közben Egyetlenje oldalát átverte a légionárius dárdája. Uj világ építéséért vala
kinek mindig meg kell szenvednie. Ezt a mi világunkat is csak az hozhatja rend
be, hogy valaki vagy valakik újra élik azt, amí egykor a kereszten lejátszódott.
Vagyis az igaz, a megbántott szenved azért, akitől csak rossz szót és sebeket
kapott, és aki "messzi vidékre költözött". .

Krisztus kereszthalála és feltámadása nem választható el egymástól. A "titok
zatos test", az egyház tagjainak sorsa nem választható el a fő sorsától, Krisztus
tól. Szeretni kell, szenvedni kell - tetszik, nem tetszik - mindenkinek. Ez a mi
világunk így van berendezve. A megváltás gyümölcse csak azokban érlelődik a
világ javára, akiknek nem "kell", hanem akik szabadon szeretnek. I). szabadság
pedig kockázattal is jár, néha a szenvedés, sőt a halál kockázatával. Igy szeretett
Krisztus. Nem "vették el" tőle az életét, hanem ő adta önként oda. S hogy az em
bernek is így érdemes szeretnie, sőt erre a szeretetre kapott felhívást és paran
csot, azt Krisztus feltámadása igazolja. Egyedül ennek a szeretetnek van "abszo
lút jövője", amint Szent Pál is tanítja: "Ha vele együtt szenvedtünk, Vele együtt
fel is támadunk." Számomra ezért húsvét a legnagyobb ünnepünk: a szeretetben
feloldott szenvedésével és halálával adja Krisztus feltámadása a legnagyobb
ajándékot a világnak. Ez a szeretet elsősorban nem a másikat kötelezi, hanem
engem.

PROKOP PÉTER:"SZENTASSZONYOK JÓKOR REGGEL ..."
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