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ÉS KEGYELEM

Térdeplő, apja térdeit átfogó fiú és a rajta nyu g
vó, megbocsá tó kezek - ez a részlet kerü lt Rem
brandt A tékozló fiú hazat ér éseámű képéről André
Louf könyvének bori tójára . A könyv rnostan i,
második kiad ása nemcsak külsejében változott
az első kiad áshoz képest. A nagyon szép magyar
szöveg tovább finomodott az apró javítások kal,
komolyab b változ tatás pedig egy fejezetben tör
tént: az "accompag nement spi ritue l"-t lelkiveze
tés helyett új, André Louf koncepci ój ához hűsé

gese bb, az t nyelvileg is tud atosító kifejezéssel,
"s piri tuá lis k ís érés"-sel adja vissza a ford ító.

A kön yv sze líd és mégis határozott hangja
arra hív bennünket, hogy Istent kereső ember
ként újragondoljuk megszokott , olykor eltorzult
jelentésükben haszn ált sza vainkat, megr ögzött
vélekedéseinke t és illúzióinkat életünk értékei
ről és veszélyeiről. A megtérésre pé ldá u l átme
neti esemé nyként gondo lunk, ame ly a m últban,
ese tleg a jövőben tört én ik. Holott arra kapjuk
Istentől az időt, hogy minden pillanatban
döntést hozzunk mellette vagy ellene: a megté
rés mind ig a jelené és mindi g csak kezdődik. A
bálván yimád ást nem vesszük magu nkra. Azt
tartjuk, hogy ez a bűn csak Izrael népére vona t
kozik, akiknek könnyebb volt a szo mszédos né
pekéhez hason ló konkrét isteneket imádni,
mint a Kiszámíthatatlan t. Ped ig a bálván yim á
dásra va ló hajlam ot, akár egy betegség kóroko
zóját, mi is magunkban hordozzuk. Az aszké
zisnek sem találjuk helyes mód ját: gö rcsösen
erőltetjük, vagy ellenkezőleg, túl könnyen le
mondunk róla, mondv án, ez csak értelme tlen
emberi erőfeszítés. A hitről sem tudunk
könnyen másodl agos jelent ések nélkül beszélni :
a hívő szót kategóriaként használjuk, mintha
foglalkozást jelölnénk vele. Sokszor kapott do
lognak tekintjük, a kereszt séggel egy ütt jár ó
ajándé kna k, és elfeledkezünk arról, hogy mind
ez csak kezd et. Az ajánd ékk al azután élnü nk is
kell, úgy, hogy seg ítségével egész valónka t
érintő döntést hozunk. A sze retetet a kön yv
szerint túl zottan aktívan és szemé lytelenül mű

veljük. sokszor kihagyjuk belőle a bará tság , az
érintet tség mozzan atát. A valódi szeretet akkor
kezdőd ik, amikor úgy kötöd ünk a másikh oz,
hogy az nélkülözh etetlenné lesz számunkra.

A szerző fino m nyelvi leleménnyel foga l
mazza meg sze rze tesi életének tapasztalata it. A
világban vagy a kolosto rban lsten keresésére in-
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dulót úg y írja le, mint aki lelki kalandra vállal
kozik , isme retlen, buktatók kal teli és kiszámít
hatatl an útra lép, aho l mind ig más és másként
törté nik , mint ahogy elképzeljük. A spirituális
kis ér ő olyan ember lehet, aki nek tapasztalata
van erről a kiszámí thatatlanságokról, és meg
tudja lepn i Isten t, "amint a görbe vonalakon
egyenesen ír" .

Különl eges kön yv ez . And ré Louf olyan tük
röt tart elénk, ame lyben nem csak magunk lát
szunk, hanem az egész mai egyház, mégped ig
nem mindig a legelőnyösebb szögből. Ugyan
ak kor seg ít abban, hogy ezzel a tükörképpel
mélyebb békére jussunk, s ehhez magától érte
tődően használja a mod em pszichológiát: "So
hasem lehet világosan elk ülöniteni, hogy az
egyik lelki jelenség a pszichol ógia felségterül e
tére tartozik, a másik viszo nt a Szentlélektől

jön. C..) Minden lelki jelenség először pszich oló
giai, ugyanakkor harmóniában vagy ellentétben
áll a Szentl élekkel." A tökéletességre, sike rre,
erőre va ló törekvés helyett a gyöngeség, a seb
zettség, a kudarc integrálására hív. A farize us
és a vámos péld ájából a vámost állítja elénk, aki
imád ságában csak ennyit mond: "Uram , könyö
rülj rajtam, bűnösön . " Egészen odá ig megy,
hogy gyöngeségünk megtap asztalása, bűnünk
megismerése és összeroskadásu nk " talán az
egyetlen feltétele is annak, hogy megér intsen
bennün ket a kegyelem, és eszerint alakítsuk
életü nket" . Jézu s tudatosan bűnös embereket és
nem feddhetetlen farizeusoka t vá laszt segít őt á r

suI. A bűnre épít. Péter azzal vá lik ké pessé az
egyház veze tésé re, hogy megt ap asztalja a bűnt,

és a feltámadt Jézusban szembesülni tud önnön
bűnös voltával. A sze mbes ülés pillanatában,
amikor gyengeség és kegyelem találkozik, va la
mi új fogan. A tékozló fiúval is ugyan ez történik:
abban a pillanatban , hogy képes atyja lábai elé
vetni magát, és lehajtott fejjel átfogni térd eit, ma
gán érzi a kezek et, amelyek elfogadják bocsánat
kérését, és felemelik a földről, hogy új életet
kezdjen . (Bellcés Kiadó, Pannonhalm a, 2006)
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Rába Györgyöt bízvást nevezh etjük a mai ma
gya r líra klasszikusának . Többször jellemeztem
úg y, mint napjain k nagy k ö l t őj é t. s e vélemé
nyü nket igazolja legú jabb kötete is. A cím v á-


