
Csak néhány eseményt ragadtam ki e páratla-
nul értékes könyvből, amely nemcsak egy méltán
a szentek sorába emelt pápa életútját és küldeté-
sének teljesítését mondja el, hanem írójának szem-
léletváltozását is őszintén ábrázolja. (Az Agape ki-
adásában megjelent könyv Szabó Katalin szép for-
dításában olvasható és olvasandó.)

RÓNAY LÁSZLÓ

HENRI BOULAD SJ: 
ISTEN ŐRÜLTEN SZERET TÉGED!

Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes tanul-
mányában a Biblia alapján megállapítja: Isten
minden dolgot Igéje, szava által alkotott, de az em-
bert saját leheletével alkotta. Az ember kezdettől
fogva teljesen külön helyet foglal el a többi te-
remtményhez viszonyítva, megjelenése gyökeres
változást mutat minden előzményhez képest,
mert a Szentlélek jelét hordja magán. Az ember az
egyedüli lény, aki beszél Istenhez, akihez Isten szól.
P. Boulad szerint: „Aki nem imádkozik, megszűnt em-
bernek lenni. Elveszíti azt, ami megkülönbözteti őt a te-
remtés többi részétől.”

A kötet szerzője élete legnagyobb felfedezésé-
nek tartja, amikor egy napon felismerte, hogy Is-
ten szenvedélyesen szereti őt, és ez az „őrült, sze-
rel  mes szeretet” kivétel nélkül minden emberre ki-
terjed. „Úgy ért, mint egy villámcsapás, azonnal meg-
értettem, hogy Istennek mindene vagyok, egyetlen sze-
relme, lelkének egyetlen gondja, gondolata… Ez létezé-
sem alfája és ómegája, filozófiám, teológiám, szellemi-
ségem, misztikám alfája és ómegája: Isten számára
minden vagyok.” Henri Boulad nem kételkedik ab-
ban, hogy mindaz, amit Isten mond a Bibliában az
ember iránti szeretetéről és irgalmáról, azt személy
szerint önmagára vonatkoztathatja. „Isten számára
egyedülálló vagyok a világon. Ha én az övé vagyok,
minde ne megvan; ha engem elveszít, mindent elveszít.”
A kö tet szerzője elismeri, hogy mindez „szörnyűnek,
illetlennek, abszurdnak” hangzik, de a misztikusok
mindezt felfedezték és átélték. S bár elképzelhe-
tetlennek tűnik, hogy Istennek szüksége van az em-
berekre, mégis, „itt található meg a zsidó-keresztény
kinyilatkoztatás legmélye, szívének szíve”. Isten a ki-
nyilatkoztatással azt akarta feltárni, hogy számá-
ra az ember „végtelenül értékes, hogy én egyetlen, pó-
tolhatatlan vagyok a szemében, hogy engem az ő teljes-
ségévé, kizárólagosságává tett”. Természetesen nem
valamilyen szükségből, hanem mert teljes és fen-
séges szabadságában így döntött. Isten legtelje-
sebben szabad cselekedete az volt, hogy Jézus Krisz-
tus megtestesülésével „feladta szabadságát, alá-
 rendelte magát az embernek, vállalta a vele függő viszonyt,
összekötve az ember sorsát a sajátjával. Isten az embert
így saját sorsába illesztette.” Még ha ez őrültnek, ab-

szurdnak is látszik, „Isten éppen ezáltal emel föl ma-
gasabb rendű szellemiségébe, és lep meg bennünket. Nem
valamiféle nyomasztóan fölénk hajló mindenhatósággal”,
hanem a szeretet magasabbrendűségével. Krisz-
tusban Isten „nem végtelen nagyként mutatkozik
meg, hanem végtelenül kicsinyként; nem úgy, mint a Ma-
gasságos, hanem mint a legkisebb; nem Elsőként, ha nem
Utolsóként; nem mint a Mindenhatóság, hanem mint a
teljes tehetetlenség és törékenység; nem végtelenül gaz-
dagként, hanem végtelenül szegényként, koldusként”.

P. Boulad emlékeztet rá, hogy az Ószövetség-
ben villámlásra, mennydörgésre, a Sínai-hegyre
„és egy egész színpadi rendezésre” volt szükség ah-
hoz, hogy az emberek felfedezzék Istent. Azt hit-
ték, hogy Javhe csak bizonyos kiemelt helyeken
mutatkozik, amelyeket szent helyeknek neveztek
el. Jézus Krisztus óta azonban tudjuk, hogy
„nincs többé templom, nincs többé szentély, nincs töb-
bé szakrális hely, nincs Szentek Szentje az emberen kí-
vül… Isten megnyilatkozását ma az ember arcában kell
keresnünk.” A Lélek nem lakik többé kőbe épült
templomban, hanem az emberben. A hit egész fo-
lyamata abban áll, hogy felfedezzük Istent az
egyes személyben. Amikor ez bekövetkezik, „elju -
tunk az Evangélium és a hit legmélyére. Semmilyen hely
ezen a világon nem szentebb, mint az emberi arc.”

A szerző arra is kitér, hogy ma sokan elhagyják
az egyházat, hogy elkötelezzék magukat a huma-
nitárius tevékenységekben, törődnek a szegények -
kel, a betegekkel, a testi fogyatékosokkal, a leprá-
sokkal. Számára ez nem hátra-, hanem előrelépés.
Ez az elkötelezettség az ember szolgálatában, „ez
az Evangélium, túl minden egyéb vallásgyakorlaton és
szertartáson. Vajon a hit nem az isteni iránti érzékeny-
ség az ember szívében?” Így az alapkérdés valójában
nem az, hogy hiszünk-e Istenben, hanem az, hogy
hiszünk-e az emberben? „Az emberben hinni annyi,
mint felfedezni benne Isten dicsőségét, a dicsőséget, amely
beragyogja az arcát egy máshonnan érkező fénnyel.”

Isten arca pedig ott van mindenkiben, a legszá -
nalmasabbnak látszó emberben is, a legegyszerűbb
háziasszonyban, a legnincstelenebb koldusban.
Az emberi méltóság nem a származás, a társadal-
mi ranglétrán elfoglalt előkelő hely függvénye, ösz-
szehasonlíthatatlanul jelentősebb és fennköltebb az
eredete: „Isten Lelkének a jelenléte az, amely beragyogja
a leghétköznapibbnak vélt arcot is. Ennek a ténynek a tu-
datosítása elűzi minden kisebbségi érzésünket, és meg-
engedi, hogy emelt fővel járjunk.” Aki ugyanis tuda-
tában van annak, hogy Isten gyermeke, és Isten sze-
reti őt, úgy, mint a saját Fiát, az nem fél többé sem-
mitől. „A békét, a bizalmat, a ráhagyatkozást éli meg,
Tudja, hogy egy felsőbb nagyság hordozza őt. Egy fel-
sőbb nagyság szereti őt.” (Ford. Müntzberger Tom-
pa Mária; Szent Gellért Kiadó, Budapest, 2014)

BODNÁR DÁNIEL
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