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A megszentelt élet

"pazarlás"

A megszentelt élet 
avagy Betánia illata
Miért van a megszentelt élet? A kérdés nem új keletű, aktualitásából
azonban mit sem veszít. A szerzetesek tanúságtétele kérdőjel, amely
csodálatot vagy zavart kelt, tiszteletet, meg nem értést, sőt, üldöző

erőszakot. A 20. századi totalitárius rendszerek üldözték az egyhá
zat, és kiváltságos áldozataik a szerzetesek és az apácák voltak. A
megszentelt élet nem hagy közömbösen, II. János Pál pápa a Vita
Consecrata szinódus utáni apostoli buzdítás befejezésében a követ
kező kérdésekkel nézett szembe: "Miért kötelezik el magukat em
berek erre az életformára, amikor a felebaráti szeretet és az evan
gelizálás területén oly sok a szükséghelyzet, melyek megoldhatók
az Istennek szenteltség nélkül is? Vajon az Istennek szentelt élet
nem az emberi erők eltékozlása-e, melyeket a hatékonyság elvét
követve jobban lehetne hasznosítani az emberiség és az egyház ja
vára?" (VC 104).

Hogy meghalljuk a választ ezekre a kérdésekre, először is em
lékeznünk kell arra, hogy a megszentelt élet Isten adománya, Is
ten hívása, nem pedig emberi találmány. A megszentelt élet evan
géliumi eredetű és isteni alapítású: "Az evangéliumi tanácsokat,
az Istennek szentelt szegénységet, tisztaságot és engedelmességet
isteni ajándékként kapta Urától az egyház, hiszen az Úr szavain
és példáján alapulnak, az apostolok, az egyház tanítói és pászto
rai ajánlják, az isteni kegyelem is mindig megőrzi ezt az ajándé
kot" (LG 43).

Istennek ez az adománya, ami az evangéliumi tanácsok meg
vallásával a megszentelt élet, a Szentlélek egy karízrnája, amely
arra hív férfit és nőt, hogy abban az életformában kövesse Krisz
tust, amit Ö saját magának választott: "Az Ö tiszta, szegény és
engedelmes élete úgy jelenik meg, mint az evangélium legradiká
lisabb megvalósítása a földön, egy isteni életforma, mert az Isten
ember, az egyszülött Fiú vállalta magára, mint az Atyával és
Szentlélekkel való kapcsolatának kifejezését" (VC 18).

Ez az észrevétel olyan egyszerű, mint amilyen lényeges. Hogy
a legszorosabban kövessük Krisztust. Kezdeti kérdésünk: "Miért
van a megszentelt élet?" így alakul át: "Miért követjük Krisz
tust?"

Az igazság, ami szabaddá tesz bennünket arra, hogy válaszol
junk Isten hívására végtelenül szebb és egyszerűbb: azért követ
jük Krisztust, hogy Krisztust kövessük. Pont. Ennyi. Bármiféle
más indok kutatása az Isten hívására adott válasz igazolására
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A házasságról való
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helytelen és hiábavaló. Következésképp bizonyos értelemben véve
igaz, hogy az Istennek szentelt élet alapvetően "pazarlás", de ab
ban az értelemben, ahogy a betániai Mária által felajánlott drága
parfüm "pazarlás" an 12,3-7). A betániai megkenés e jelenetére
utalva a drága olaj pazarlása miatti szemrehányásról így ír II. Já
nos Pál pápa: "A drága kenet, melyet a tiszta szeretet aktusából
- s ezért minden »haszonelvű« meggondolástól függetlenül 
kiöntenek, az ingyenesség túláradásának jele, miként ez egy olyan
életben nyer kifejezést, amit odaadtak az Úr szerelméért, szelgála
táért, s hogy személyének és misztikus Testének szenteljék magu
kat" (VC 104).

A megszentelt élet egyre erősebb jel egy olyan technikai társa
dalom közegében, amelynek arra hajlik a kultúrája, hogy a hely
zeteket és az embereket "hasznosságuk" szerint becsülje meg. Ezt
nevezhetjük Iúdás-szindrómának, Júdás ugyanis a szegények in
dokát használta arra, hogy helytelenítse betániai Mária oly szép
gesztusát. A megszentelt élet ez a drága parfüm, amit az Ur nem
akart megvonni jegyesétől, az egyháztól: "Az az állapot tehát,
amelyik az evangéliumi tanácsok vállalásán alapszik, nem alkotó
eleme ugyan az egyház hierarchiájának, de elválaszthatatlanul
hozzátartozik az élő és szent egyházhoz" (LG 44).

A megszentelt élet természete olyan síkra helyez minket, amely
nem a hasznosságé és az adott szolgálaté, hanem a kiválasztásé
és az ingyenességé. Egy számítgatásoktól elsötétült tekintet szá
mára a megszentelt élet semmire sem jó. A szerzetesek által az
egyháznak és a világnak adott szolgálat, először és mindenekelőtt

maga a felajánlásuk, amit egész életük során, mint Krisztus hívá
sára adott választ élnek meg.

Ha egy ilyen életállapotot nem értenek meg, és nem néznek
vele szembe Isten országa tapasztalatának terűletén. akkor magá
nak Krisztus hívásának eltorzulása előtt találjuk magunkat. Krisz
tus hívása nélkül pedig a megszentelt élet elveszíti értelmét és
szépségét. A szegény, tiszta, és engedelmes Krisztus nem azért
jött az emberek közé, hogy értékeket hozzon, legyenek is azok a
legnemesebbek, hanem, hogy a Személyét hozza el, Ö aki az "Út
az Igazság és az Élet" an 14,6). Ha a megszentelt szüzesség nem
a Jegyes Krisztus személyére összpontosít, akkor elveszíti a lelkét.
Pszichológiai téren a házasságról való lemondás, identitásunk há
rom mély aspektusát érinti: férfiasságot (vagy nőiességet), azt a
szükséget, hogy valaki elismerjen bennünket (egy társ), és a túlé
lés mély vágyát (egy utódban). Minden megszentelt életű hivatott
arra, hogy szabadon és tudatosan válassza ezeket az alapvető le
mondásokat, egy természetfeletti hívás miatt. Márpedig megélni
valósan ezeket a lemondásokat alapvetőerr azt jelenti, hogy szem
beszállunk a halállal. Ezért spirituális szempontból a megszentelt
szüzességnek semmi értelme sincs, ha belülről nem az örök élet
be, vagyis Krisztus Szerétetének győzelmébe vetett erős remény-
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A megszentelt
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ség motiválja, építi, mozgatja. Az örök életbe vetett hit és re
ménység nélkül, tehát a feltámadt Krisztusba vetett hit nélkül a
megszentelt szüzesség abszurdum.

A megszentelt szüzesség csak azért élhető és termékeny, mert a
Szentlélek karizmája, ami radikálisan az Ország "még nem ittlé
te" felé fordít minket. A szüzesség nem a múlt felé fordul, a jövő

felé néz. A szeretet illata ez, mint a betániai parfüm, de annak a
reménységnek is az illata, amely nem csal meg "mert Isten szere
tete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által" (Róm 5,5). A megszen
telt szüzesség természetfeletti adomány, húsvéti és eszkatologikus
hivatás, amelyet így is kell fogadnunk nap mint nap keresve a
felülről való dolgokat (Kol 3,1-3).

Ennek az új évezrednek az elején - amire II. János Pál pápa
meghív minket - azt is jelenti, hogy higgyük: Istenünk, aki Jézus
Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, egyeseket az emberek fiai
közül arra a boldogságra hív, hogy csak Neki éljenek: akár reme
tékről. akár szüzekről, akár szerzetesekről vagy apácákról, akár
az apostoli élet társaságairól vagy új közösségekről legyen szó,
ahol virágzik a megszentelt élet. Arra a kérdésre, hogy "mire jó a
megszentelt élet?" maga Krisztus válaszol egy másik kérdéssel,
amelyet Avilai Teréznek tett fel, aki a korabeli szerzetesek csekély
lelki szigora miatt kesergett: "Mi lenne a világgal, ha nem lenné
nek szerzetesek?"

Versegi Beáta fordítása

435


