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Diákoknak tartottam lelkigyakorlatot. Amíg beszéltem hozzájuk, fi
gyeltem az arcukat, a tekintetüket, mennyire érdekli őket mindez,
mennyire értik az elhangzottakat, mit tartanak följegyzésre érdemes
nek. Amikor Gabriel Marcelt idéztem - "Lenni annyi, mint szeretve
lenni" -, mindnyájan a füzetükhöz kaptak, s gyorsan lejegyezték a
mondatot. A személyes beszélgetésekben aztán kiderült, miért olyan
fontos számukra ez a kijelentés. Azért, mert ott él bennük a vágy a
szeretetre s az abban megtapasztalható boldogságra; a legtöbben
azonban csak nagyon hiányosan kapták meg azt a biztonságos, erős

és hiánytalan szeretetet gyermekkorukban, az "ősbizalom korában",
amely pedig nélkülözhetetlen a személyiség egészséges fejlődéséhez.

A vallomásokban elmondott életsorsok aztán fájdalmasan illuszt
rálták mindazt, amit a családok válságáról statisztikák, szociológiai
és pszichológiai elemzések megállapítanak. Sokat beszélnek a sze
génységről: hány ember éhezik, hány gyerek alultáplált, hány em
bemek hiányzik az, ami a megélhetéshez szükséges. Történnek is
tiszteletreméltó, olykor hősies vagy látványos erőfeszítések az ínség,
a nyomor megszüntetésére. De vajon mikor döbbenünk rá arra a
tragikus tényre, hogy hány embemek hiányzik az, hogy szeressék,
hányan válnak önzésükben képtelenné a szeretetre, mennyi gyerek
nő fel úgy, hogy nem jut hozzá a szeretet táplálékához?

Az emberi szeretet világa töredékes és töredezett - a családok
és a gyermekek élete példázza ezt leginkább. A keresztény ember
biztonságát az adja meg, hogy tudja: Isten feltétlen szeretete fogja
át az életét. Az ő szeretetében születik meg minden ember, s min
denkit meghíva tökéletes szeretetre, s beléjük ülteti a szeretetben
beteljesülő boldogság lehetőségét.

Az ember életének első szakaszát az ősbizalom korának neve
zik. Úgy születünk a világra, hogy a legelső időben körülölel ben
nünket szüleink gyöngéd, mindenről gondoskodó szeretete. De
hogyan halunk meg? Nem fájdalmas ellentmondás-e, hogy az éle
tünk végén viszont egyre növekvő kiszolgáltatottságban, szenve
désben és magányban csúszunk bele a semmibe?

Az egyház Krisztus feltámadásának hitével vallja: az Atya nem
hagyta fiát a halálban, hanem fölemelte az isteni szeretet boldog
ságába. A húsvét azt hirdeti a világnak, hogy a szeretet bizton
ságában vállalhatjuk az élet minden viszontagságát, beleértve a
betegséget és a halált is. Ebben a hitben az ősbizalom állapotává
válhat még a haldoklás és a halál is: a sajátunké és szeretteinké
egyaránt. Ebben a bizalomban könnyebb elviselni az emberi kap
csolatok töredezettségét, s egyre erősödő szeretettel legyőzni min
den közönyt és viszályt, feszültséget és konfliktust a magán
életben és a közéletben is.
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