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Rendszertelen
elmélkedések az
ietenszereteiröl
Létünk szövete, lényege minden pillanatban a szeretet, amelyet Is
ten áraszt felénk. Teremtő, éltető szeretete nem pusztán nagylelkű

ségének túláradása. Lemondás, áldozat is. Nemcsak a Passió, de
maga a Teremtés is lemondás és áldozat Isten részéről. A Passió
csak bevégzése annak. Isten már Teremtőkéntkiüresíti magát isten
ségéből. Egy rabszolga formáját ölti magára. Aláveti magát a szük
ségszerűségnek.Megalázkodik. Szeretete önálló és szabad létezést
biztosít olyan lényeknek, akik középszerűek, akik mások, mint ő,

mások, mint a jó. Szeretet által kiszolgáltatja őket bűnnek és sze
rencsétlenségnek. Mert ha nem mondana le róluk, nem léteznének.
Jelenléte megfosztaná őket létüktől, miként a láng is elpusztítja a
lepkét.

A vallás azt tanítja, hogy Isten a középszerűség különböző fo
kain álló véges lényeket teremtett. Megállapíthatjuk, hogy mi em
berek a határon állunk, azon a végső határon, amelyen túl már
nem lehetséges sem felfogni, sem szeretni Istent. Alattunk csak az
állatok találhatók. Olyan középszerűekvagyunk, olyan messze Is
tentől, amennyire csak egy értelmes teremtmény lehet. Ez nagy
kiváltság. Istennek értünk kell megtennie a leghosszabb utat, ha
meg akar látogatni minket. Amikor birtokába vette, meghódította,
álváltoztatta szívünket, ránk vár a leghosszabb út, hogy elérjük
őt. A szeretet arányos a távolsággal.

Isten felfoghatatlan szeretet által teremtett tőle oly távoleső lé
nyeket. Felfoghatatlan szeretet által száll alá. Majd ők felfoghatat
lan szeretet által emelkednek fel hozzá. Ez ugyanaz a szeretet.
Csak a szeretet által tudnak felemelkedni, amit Istentől nyertek,
amikor értük jött. S ez ugyanaz a szeretet, amiért önmagától
olyan messze teremtette őket. A Passió nem választható el a Te
remtéstől. Maga a Teremtés is egyféle szenvedés. Létezésem
olyan, mint Isten szétszaggatása - szétszaggatás, amely szeretet.
Minél középszerűbb vagyok, annál világosabban látszik az éltető

szeretet végtelen nagysága.
A rossz, amit bűn és szerencsétlenség formájában látunk minde

nütt a világban, Istentől való távolságunk jele. Csakhogy ez a tá
volság szeretet, következésképpen szeretnünk kell. Nem mintha
szeretni kellene a rosszat. De szeretni kell Istent a rosszon keresz-
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tül. Ha egy gyermek játék közben eltör egy értékes tárgyat, anyja
nem örül ennek a rombolásnak. Ám ha fia később messze megy
vagy meghal, végtelen gyengédséggel gondol erre a balesetre,
mert már csak gyermeke létezésének egyik megnyilvánulását látja
benne. Nekünk is így kell szeretnünk Istent: minden rosszon és
jón keresztül, kivétel nélkül. Amíg csak a jó által szeretünk, nem
Istent szeretjük, hanem valami földi dolgot, amit nevével illetünk.
Ne próbáljuk jóvá formálni a rosszat kárpótlásokat, igazolásokat
keresve. Szeretni kell Istent a bekövetkező rosszon át pusztán
azért, mert minden reális, ami történik, s minden realitás mögött
Isten rejtezik. Egyes realitások többé-kevésbé áttetszőek, mások
teljesen átlátszatlanok; de Isten áll kivétel nélkül mindegyik mö
gött. A mi dolgunk csak az, hogy feléje fordítsuk tekintetünket,
akár megpillantjuk. akár nem. Ha nem lenne egyetlen áttetsző

realitás sem, semmilyen elképzelésünk sem lenne Istenről. De ha
minden realitás átlátszó lenne, csak a fény érzetét szeretnénk, s
nem Istent. Amikor nem látjuk, amikor valóságát lelkünk egyet
len része sem érzékeli, valóban önmagunk fölé kell emelni szí
vünket ahhoz, hogy szerethessük őt. Ez jelenti: szeretni Istent.

Ezért kitartóan Isten felé kell fordítani tekintetünket anélkül,
hogy valaha is mozdulnánk. Különben hogyan is ismerhetnénk a
helyes irányt akkor, ha átlátszatlan akadály iktatódik a fény és
miközénk? Teljesen mozdulatlannak kell lenni.

Mozdulatlanul maradni nem azt jelenti, hogy óvakodni kell a
cselekvéstől. Szellemi mozdulatlanságról van szó, nem fizikairól.
Ám nem saját akaratból kell cselekedni vagy éppen nem csele
kedni. Először is csak azt kell megtenni, amire pontos kötelezett
ség kényszerít, azután amiről tényleg azt gondoljuk, hogy Isten
parancsolja. Végűl, ha még marad bizonytalan terület, amit ter
mészetesen hajlam sugall, feltéve, hogy nem valami méltatlan do
logról van szó. A cselekvések birodalmában akaratunkkal csak a
pontos kötelezettségek teljesítésén szabad fáradoznunk. A hajlam
ból eredő cselekedetek nyilván nem minősülnek erőfeszítésnek.

Ami az Isten iránti engedelmesség cselekedeteit illeti, ott passzí
vak vagyunk. Akármilyen gyötrelmekkel is járjanak, valójában
nem igényelnek aktív erőfeszítést, inkább türelmet, szenvedésre
és elviselésre való képességet. Krisztus keresztrefeszítése a példa
rá. Még ha kívülről nézve úgy is látszik, hogy az engedelmesség
cselekedetét nagyfokú aktivitás kifejtése kiséri, valójában a lélek
bensejében csak passzív szenvedés van.

Létezik egy erőfeszítés, amely messze a legnehezebb mind kö
zül, de nem a cselekvések birodalmából való: kitartóan Istenre te
kinteni, újra és újra felé fordítani figyelmünket, időnként olyan
intenzitással figyelni rá, amire csak képesek vagyunk. Ez nagyon
nehéz, mert önmagunk egész középszerű része - amely csaknem
azonos lényünkkel, amely mi magunk vagyunk, amit mi "én"
ünknek nevezünk - halálra ítéltnek érzi magát, ha Istenre tekin-
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tünk. És nem akar elpusztulni. Lázad. Mindenféle hazugságokat
eszel ki, amelyek képesek eltéríteni tekintetünket.

Az ilyen hazugságok közé tartoznak a hamis istenek, akiket Is
tennek nevezünk. Azt hihetjük, hogy Istenre gondolunk, pedig
valójában csak néhány emberi lényt szeretünk, akik beszéltek ne
künk róla, vagy egy bizonyos szociális környezetet, az élet né
hány szokását, vagy egyféle lelki békét, a vigasztalás, a vigasz, a
reménység, az érzéki öröm bizonyos forrását. Ilyen esetben a lé
lek középszerű része teljes biztonságban van, még az ima sem fe
nyegeti.

Egy másik hazugság az öröm és a fájdalom. Nagyon jól tudjuk,
hogy bizonyos mulasztások vagy bizonyos cselekedetek, amelye
ket az öröm vonzereje vagy a fájdalomtól való félelem eredmé
nyez, arra kényszerítenek, hogy elfordítsuk tekintetünket Istentől.

Ha átadjuk ezeknek magunkat, azt hisszük, hogy az öröm vagy a
fájdalom győzedelmeskedett felettünk, de ez sokszor csak illúzió.
Az érzéki öröm és fájdalom nagyon gyakran egyszerűen csak
ürügy, amivel középszerű részünk eltérít Istentől. önmagunkban
véve nem is olyan nagy az erejük. Nem nehéz lemondani egy
mégoly csábító örömről vagy alávetni magunkat egy mégoly he
ves fájdalomnak. Középszerű emberek naponta megteszik. De
végtelenül nehéz lemondani még egy nagyon kis örömről is,
vagy egy nagyon enyhe fájdalomnak kitenni magunkat egyedül
Istenért. Az igaz Istenért, azért, aki a mennyekben van, s nem
másutt. Hiszen ha ezt megtesszük, nem a szenvedés, hanem a ha
lál vár ránk. Egy testi halálnál is tökéletesebb halál, amely hason
lóképpen borzalmat kelt természetünkben. Annak halála, ami azt
mondja bennünk: "én".

A test néha elfordít Istentől, csakhogy a valóságban gyakran
éppen az ellenkezője megy végbe annak, amit hiszünk. A lélek
képtelen elviselni Isten halálos jelenlétét, az égető érzést, s a test
mögé rejtőzik, mintegy ellenzőként használva azt. Ebben az eset
ben nem a test távolítja tőlünk Istent, hanem a lélek rejtőzik el a
testben, igyekszik megfeledkezni Istenről. Ez pedig nem gyenge
ség, hanem árulás, s az ilyen árulás kísértése mindaddig fennáll,
amíg lelkünk középszerű része felülkerekedik a tiszta részen. ön
magunkban véve apró hibák képesek ilyen árulást okozni, s ak
kor végtelenül súlyosabbak a gyengeség okozta, önmagunkban
vett súlyos hibáknál. Az árulást nem erőfeszítéssel, önmagunk el
leni erőszakkal tudjuk elkerülni, hanem egy egyszerű választás
révén. Elegendő, hogy középszerű részünket, amely el akar rej
tőzni Isten elől, ellenségnek és idegennek tekintsük, még akkor is,
ha középszerű részünk csaknem lényünk egésze - még ha az lé
nyünk egésze is. Folytonosan ismételgetni kell önmagunkban
odaadásunk szavát azon részünk iránt, amely követeli Istent, még
ha. ez a rész végtelenül kicsi is. Ez a végtelenül kicsi odaadásunk
révén exponenciálisan növekszik a 2, 4, 8, 16, 32 stb. sorozathoz
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hasonló fejlődés szerint, akár egy mag, s mindez anélkül, hogy
mi akármit is tennénk. Megállapíthatjuk a fejlődést, ha visszauta
sítjuk odaadásunkat, lassíthatjuk, ha a lélek testi részének rend
szertelen mozgásai ellen irányuló akaratot elhanyagoljuk. De ha
végbemegy a növekedés, nélkülünk megy végbe bennünk.

Egy másik csapda a rosszul irányított erőfeszítés a jó Isten
iránt, önmagunk középszerű részének hazugsága, mely igyekszik
elkerülni a halált. Nagyon nehéz megérteni, hogy ez hazugság, s
ezért nagyon veszélyes. Minden úgy fest, mintha önmagunk kö
zépszerű része nálunknál sokkal többet tudna az üdvözülés felté
teleiről, ez pedig valami olyasmi elfogadására kényszerít, mint a
démon. Vannak, akik oly módon keresik Istent, mintha valaki pá
ros lábbal ugrálna abban a reményben, hogy egy kicsit mindig
magasabbra ugorva egy napon nem fog többé visszaesni, s fel
emelkedik az égbe. Hiábavaló remény. Grimm A derék szabólegény
című meséjében egy óriás versenyez egy szabólegénnyel, hogy ki
az erősebb. Az óriás olyan magasra hajít egy követ, hogy csak
hosszú-hosszú idő múlva esik le. A szabólegény, akinek egy ma
dár van a zsebében, azt mondja, hogy ő még nagyobbat tud dob
ni, s amelyik követ ő eldobja, az nem esik le. És elengedi a ma
darat. Aminek nincs szárnya, az végül mindig visszahull. Akik
páros lábbal ugrálnak az ég felé, elmerülve az izommunkában,
nem nézik az eget. Pedig egyedül a tekintet lehet hatásos. Mivel
általa száll alá Isten. Ha Isten meglátogat minket, felemel, szár
nyakat ad. Az izommunkának nincs hatása, igazából csak arra
használható, hogy eltávolítsuk, letörjük mindazt, ami akadályozza
tekintetünket; ez negatív használat. A léleknek azt a részét, amely
képes Istenre tekinteni, kutyák veszik körül, akik ugatnak, harap
nak és mindent összezavarnak. Korbácsot kell fognunk idomítá
sukra. Egyébként semmi sem tiltja, hogy ha lehet, a szeIídítéshez
kockacukrot használjunk. Korbáccsal vagy cukorral - valójában
mindkettőre szükségünk van a vérmérsékletek szerinti különféle
arányban -, csak a kutyák szelídítése a fontos: csendre és moz
dulatlanságra kell kényszeríteni őket. Ez az idomítás a szellemi fel
emelkedés egyik feltétele, de önmagában véve nem jelent feleme
lő erőt. Egyedül Isten a felemelő erő, s ő akkor jön el, ha feléje
fordulunk. Feléje kell fordulni, vagyis szeretni kell. Nincs más
kapcsolat Isten és ember között, csak a szeretet. Istenszeretetünk
nek olyannak kell lennie, mint annak az asszonynak a férfi iránti
szeretete, aki nem meri megtenni a közeledés első lépéseit, aki
puszta várakozás. Isten a Jegyes, s a jegyesnek kell eljönnie vá
lasztottjához, beszélnie kell hozzá, magával vinnie. A jövendőbeli

hitvesnek csak várnia kell.
Pascal mondása: "Nem keresnél, ha már meg nem találtál vol

na." - nem az igazi kifejezése Isten és ember kapcsolatának. Pla
tón sokkal mélyebben mondja: "Egész lelkünkkel el kell fordul
nunk minden mulandótól". Az embemek nem kell keresnie, még
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hinnie sem kell Istenben. Csak meg kell tagadnia szeretetét mínd
attól, ami nem Isten. Ez a visszautasítás nem feltételez semmiféle
hitet. Elég belátni azt, ami mindenki számára egyértelmű: az evi
lág múltbéli, jelenlévő vagy eljövendő, reális vagy képzeletbeli ja
vai végesek és lehatároltak, alapvetően képtelenek kielégíteni a
folytonosan bennünk égő tökéletest és végtelen jó utáni vágyat.
Mindenki tudja ezt, életében többször bevallja magának egy-egy
pillanatra, de azonnal hazudik önmagának azért, hogy ne tudja
többé, mert érzi, ezzel a tudással nem élhetne tovább. S érzése
helyes: ez az ismeret öl, csakhogy olyan halált ró ki ránk, amely
feltámadáshoz vezet. Ezt nem tudjuk előre, csak a halált sejtjük
meg. Választani kell: az igazság és a halál vagy a hazugság és az
élet. Ha az elsőt választjuk, ha kitartunk, ha makacsul visszauta
sítjuk szeretetünket attól, ami méltatlan rá, vagyis kivétel nélkül
minden földi dologtól, akkor ez elegendő. Nem kell többé kérdé
seket feltenni. kutatni, Ha valaki kitart a visszautasításban, Isten
előbb vagy utóbb eljön hozzá. Ahogyan Elektra Oresztészt, látni
fogja, hallani, magához öleli Istent, bizonyosságet szerez egy
visszautasíthatatlan realitásról. Továbbra is lesznek kétségei; az
emberi szellemnek mindig lehet és kell is kételkednie. Csakhogy
a nagyon hosszan tartó kétkedés lerombolja a bizonytalan dolgok
iránti illuzórikus bizonyosságot, s megerősíti a biztos dolgokba
vetett hitet. Ha valakit Isten magához ragad, számára az Isten
realitására vonatkozó kétség sokkal üresebb és absztraktabb, mint
az érzékelhető dolgok valósága iránti kételkedés. Valahányszor
felmerül egy ilyen kétely, elegendő minden megszorítás nélkül fo
gadni, hogy lássuk, ilyen üres és absztrakt. Ezután a hit problé
mája már nem vetődik fel. Amíg egy emberi lényt nem kerített
hatalmába Isten, nincs hite, csak valamiféle hiedelme. S egyálta
lán nem számít, hogy van-e vagy nincs, mivel a hitetlenség révén
is a hithez fog eljutni. Az embemek csak annyi választása van,
hogy a földi világhoz kötí-e a szeretetét vagy sem. Tagadja-e meg
szeretetét a földi élettől, s maradjon mozdulatlan, keresés és moz
gás nélkül, várakozva, anélkül, hogy megpróbálná tudni, kire is
vár, Isten bizonyosan megteszi hozzá az utat. Aki keres, jobban
zavarja Isten munkáját, mintsem megkönnyítené. Akit Isten meg
látogatott, többé egyáltalán nem keresi őt abban az értelemben,
ahogyan Pascal használja a keresni szót.

Hogyan is kereshetnénk mi Istent, hiszen ő magasban van, ab
ban a dimenzióban, amit mi nem tudunk bejárni. Mi csak hori
zontálisan mozdulhatunk. Ha javunkat előrehaladva keressük, s
kutatásunk célhoz ér, az csak képzeletbeli, nem Istent találjuk
meg. Egy kisgyermek, aki az utcán egyszercsak nem látja maga
mellett édesanyját, sírva szalad minden irányba, csakhogy téved;
ha elég esze és lelkiereje lenne megállni és várni, anyja gyorsab
ban megtalálná. Csak várni kell és hívni. És nem kell szólítani va
lakit, amikor még nem is tudjuk, vajon van-e. Kiáltani kell, hogy
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éhesek vagyunk, s kenyere t kérünk. Hosszabb-rövidebb ideig ki
áltozni fogunk, ám végül elnyerjük a táplálékot, s akkor már nem
hinni fogjuk, hanem tudni, hogy valóban létezik ken yér. Milyen
biztosabb bizonyítékot is akarhatnánk, ha már ettünk belőle?

Amíg nem ettünk abbó l, nem szükséges, még csak nem is igazán
hasznos hinni a kenyérben. Az a lényeges , hogy tudjuk, éhesek
vagyunk. Ez nem hiedelem, biztos tudás, amit csak hazugság lep
lezhet le. Akik az t hiszik, hogy létezik vagy egyszer létezni fog
földi eredetű táplálék, mindannyian haz udnak.

Az égi táplálék nem pusztán növeli a bennünk lévő jót, de a
rossza t is lerombolja, am i saját erőfeszítésünkből sohasem történ
het meg. A bennünk lévő rossz mennyisége csak egy tökéletesen
tiszta dologra tekint ve csökkenhet.

Bende József fordítása
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