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Bevezetés
„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.”1

Szent Pál

„Felajánljuk Istennek akaratunkat, értelmünket, belátásunkat, 
egész lényünket a Szent Szűz keze és szíve által. Bensőnk ily módon 
elnyeri azt a mindennél többet érő lelki békét, amelytől oly távol áll 
az aggodalmaskodás feszültsége, a szomorúság, depresszió, a kény-
szer, a kicsinyesség szelleme. Az önátadás tengerén fogunk hajózni, 
megszabadulva önmagunktól, hogy immár Hozzá, a Végtelenhez 
kötődjünk.”

Yvonne-Aimée de Malestroit anya2

Könyvünkben a keresztény élet egyik alapvető kérdésé-
ről, a belső szabadságról kívánunk elmélkedni. Célom 
egyszerű: alapvető fontosságúnak tartom, hogy minden 
keresztény tudatosítsa magában: akár a legmostohább 
körülmények között is megmarad a lelkében egy kis 
helye a szabadságnak, amelyet nem vehet el tőle senki, 
mert forrása és záloga maga Isten. Ha nem jutunk el 
eddig a felfedezésig, életünk szegényes marad, és soha-
sem fogjuk megízlelni a valódi boldogságot. Ha viszont 
kibontakozik bennünk a szabadság e belső tere, még ha 
lesznek is szenvedéseink, akkor sem tud bennünket iga-
zán lenyomni, elfojtani semmi.

Kiindulópontunk, amit majd ki szeretnénk fejteni, 
egyszerű, de a jelentősége annál nagyobb: az ember 
pontosan olyan mértékben képes szert tenni a belső 
szabadságra, ahogyan a hit, a remény és a szeretet meg-
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erősödnek benne. Konkrétan: rá fogunk világítani arra az 
igazságra, hogy a hagyományosan „isteni erényeknek” 
nevezett fogalmak dinamizmusa a lelki élet középpontja, 
egyúttal rámutatunk a reménység erényének benső nö-
vekedésünkben játszott kulcsszerepére is. A reménység 
ereje azonban csakis a szív szegénységével karöltve ké-
pes teljességében kibontakozni, amiből az következik, 
hogy munkánk az első boldogság kommentárjának is 
tekinthető: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék 
a mennyek országa”3.

A jobb elmélyítés érdekében vissza fogunk kanyarodni 
néhány olyan témához is, amelyeket korábbi könyveink-
ben már tárgyaltunk, így a benső békéhez, az imaélethez, 
illetve a Szentlélek vezetéséhez.4

Most, a harmadik évezred küszöbén, könyvünkkel 
segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik nyitottak 
arra a csodálatos benső megújulásra, amelyet a Szentlélek 
szeretne véghezvinni a szívekben, hogy ezáltal eljuthas-
sanak Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára5.
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ELSŐ RÉSZ

Szabadság és elfogadás

1. A szabadság nyomában
A szabadság fogalma olyan kivételes találkozási pont-
nak tűnik, ahol a modern kultúra összefonódik a ke-
reszténységgel. Ez utóbbi tulajdonképpen a szabadság, 
a szabadítás üzeneteként áll elénk; bizonyításképpen 
elég fellapozni az Újszövetséget, ahol a „szabad”, 
„szabadság”, „felszabadít” szavak igen sűrűn fordulnak 
elő. „Az igazság szabaddá tesz benneteket”6 – mondja 
Jézus Szent János evangéliumában. Szent Pál megerő-
síti: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság”7; vagy másutt: 
„A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok 
tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság 
igájába hajtsanak benneteket”8. Szent Jakab pedig „a 
szabadság törvényének”9 nevezi a kereszténység törvé-
nyét. Most már csak az a kérdés, hogy vajon mi ennek 
a szabadságnak a valódi természete – ezt próbáljuk a 
későbbiekben megérteni.

Ami korunk kultúráját illeti, valamennyien jól tudjuk, 
hogy az utóbbi századokra mennyire rányomta bélyegét 
a szabadság utáni forró vágy. Mindazonáltal közismert 
tény, hogy a szó többértelmű tartalmak hordozójává vált, 
ami végül iszonyatos őrültségekhez vezetett, több millió 
ember halálát okozva. A XX. század szomorú koronata-
núja lett mindennek. A szabadságvágy azonban tovább-
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ra is csillapíthatatlanul jelen van minden területen: a 
társadalom, a politika, a gazdaság vagy a pszichológia 
frontján. Kétségkívül épp azért jelentkezik ilyen erővel, 
mert az elért „eredmények” dacára mégis kielégítetlen 
maradt…

Erkölcsi értelemben véve, az a benyomásunk támad-
hat, hogy az egyetlen érték, amely némi egyetértést vált 
ki most, a harmadik évezred küszöbén, éppen a szabad-
ságé: többé-kevésbé mindenki egyetért abban, hogy a 
másik ember szabadságának tisztelete továbbra is alap-
vető erkölcsi norma marad. Ez azonban kétségkívül in-
kább elméleti, semmint gyakorlati megállapítás (lévén 
a nyugati liberalizmus a maga módján egyre inkább 
totalitárius beállítottságú), sőt, az is lehet, hogy pusztán 
egyszerű leképezése annak az alapvetően egocentrikus 
magatartásnak, ami a mai embert általában jellemzi. 
Számára a többiek szabadságának tisztelete nem any-
nyira az erkölcsi kényszer felismeréséből fakad, inkább 
individualista követelést tartalmaz, ilyenformán: senki 
ne próbáljon megakadályozni abban, hogy azt tegyem, 
amihez kedvem van!

Szabadság és boldogság

Meg kell jegyeznünk azonban azt is, hogy bár a mai 
embernek ez a buzgó szabadságvágya nem kis részben 
puszta illúzió, s olykor bizony rossz útra téved, azért 
vannak igen helyes és nemes oldalai is.
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Hiszen az ember nem szolgaságra született, hanem 
azért, hogy uralkodjék a teremtett világ felett. A Teremtés 
könyve mindezt világosan megfogalmazza.10 Nem fakó, 
csenevész, szűkös életet kell élnie, hanem „bőségben” 
valót11. A zárt terek elviselhetetlenek számára, aminek 
egyszerűen az az oka, hogy Isten képmására lett teremt-
ve, s hogy elfojthatatlan vágy él benne a tökéletes és a 
végtelen iránt. Ebben rejlik a nagysága, ám egyúttal a 
balszerencséje is.

Az emberi lét szintén hordozza ezt a fajta szomjúságot 
a szabadságra, mivel legfőbb törekvése a boldogságra 
irányul, s mert homályosan érzi, hogy boldogság nem 
létezhet szeretet nélkül, szeretet pedig szabadság nélkül. 
S ez tökéletesen így van. Az ember szeretetből, szeretetre 
lett teremtve, boldogságát ezért csakis a szeretet gyakor-
lásán és elfogadásán keresztül találhatja meg. Ahogyan 
Sziénai Szent Katalin mondja, az ember nem tud szeretet 
nélkül élni. A baj abból származik, hogy ez a szeretet 
gyakran eltorzul; egoista önszeretetbe csap át, s az ember 
végül becsapottnak érzi magát, hiszen egyedül a valódi 
szeretet képes betölteni a lelkét.

Ha pedig az utóbbi állítás igaz, akkor nem létezhet 
szeretet szabadság nélkül. Az olyan szeretet, amely 
kényszerből, érdekből, vagy egy szükséglet puszta kie-
légítéséből fakad, nem érdemli meg ezt a nevet. A szeretet 
nem kelleti magát, nem vásárolható meg. Valódi és ezáltal 
boldog szeretet csak azok között szövődhet, akik szabad 
döntésük alapján adják oda magukat egymásnak.
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Ily módon megízlelhetjük a szabadság rendkívüli 
erejét: ez adja a szeretet értékét, a szeretet maga pedig a 
boldogság feltétele. Kétségkívül az igazság megsejtése 
ez, még ha homályosan is, ami miatt ily nagy jelentőséget 
tulajdonítunk a szabadságnak, és ebben a tekintetben nem 
is találhatunk benne kivetnivalót.

De hogyan is közeledjünk ehhez, a szeretet kibonta-
kozását lehetővé tevő szabadsághoz? Úgy segíthetünk 
azoknak, akik ezt a célt tűzték ki maguk elé, ha először 
felidézünk néhány igen elterjedt tévedést, amelyektől 
senki sem mentes egészen, de amelyeket el kell hagy-
nunk, ha meg akarjuk szerezni a valódi szabadságot.

Szabadság: az önállóság követelése vagy a függőség 
elfogadása?

Bár a szabadság fogalma, amint mondottuk, a keresz-
ténység és a modern kultúra találkozási pontjának tűnik, 
ugyanakkor ez az a terület, ahol a kettő a legélesebben 
elkülönül egymástól. A mai ember számára a szabadság 
gyakran annak a képességét jelenti, hogy lerázza magáról 
a kényszer és a tekintély igáját: „nincs sem Istenem, sem 
uram”. A keresztények épp ellenkezőleg gondolják: a 
szabadságot szerintük csakis az Istennek való alávetett-
ségben, a „hitben való engedelmességben” találhatjuk 
meg, amiről Szent Pál is beszél.12 A valódi szabadság 
nem az ember szerzeménye, sokkal inkább Isten ingyenes 
adománya, a Szentlélek gyümölcse, amelyből olyan mér-
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tékben részesülünk, amennyire elfogadjuk a szeretetteljes 
függőségi kapcsolatot Teremtőnktől és Megváltónktól. Itt 
is az evangéliumi paradoxonra ismerhetünk rá: „Aki meg 
akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elve-
szíti, az megtalálja.”13 Más szóval: aki mindenáron meg 
akarja óvni, védeni a szabadságát, az elveszíti, aki vi-
szont elfogadja annak „elvesztését”, és bizalommal Isten 
kezébe helyezi, megtalálja azt. Visszakapott szabadsága 
pedig összehasonlíthatatlanul szebb és mélységesebb 
lesz, mert az az isteni gyöngédség csodálatos ajándéka. 
Amint látni fogjuk, szabadságunk egyenes arányban áll 
szeretetünkkel, illetve gyermeki bizalmunkkal, amely 
mennyei Atyánkhoz köt bennünket.

A szentek élő tapasztalata bátorságot önt belénk: ők 
fenntartás nélkül Istennek adták magukat, csakis az Ő 
akaratát követték, s cserébe fokozatosan érezni kezdték 
a végtelen szabadság birtoklásának örömét, amelyet a 
világon semmi el nem ragadhat tőlük, s amelyből ki-
mondhatatlan boldogság fakad. De hogyan lehetséges 
mindez? Megpróbáljuk lépésről lépésre megérteni.

Külső vagy belső szabadság?

A következő alapvető tévedés, amely a szabadság fog-
almához kötődik, az, hogy úgy tekintenek rá, mint a kö-
rülményektől függő külső valóságra, nem pedig úgy, mint 
ami elsősorban belső valóság14. Ezen a téren is, ahogy 
számos egyéb dologban, újra átéljük a Szent Ágoston 
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által végigküzdött tragédiát: „Íme, belül voltál, én pedig 
kívül, és kint kerestelek”15.

Hogyan kell ezt értenünk? A legtöbbször úgy érezzük, 
hogy szabadságunkat a külső körülmények korlátozzák: 
a társadalom szabta kényszer, a társaink által ránk terhelt 
kötelezettségek számos fajtája, a különféle korlátozások, 
melyeknek foglyai vagyunk fizikai vagy egészségi okok-
ból; stb. Szabadságunk megtalálásához tehát ezeket a 
kényszerítő, korlátozó tényezőket kellene csökkente-
nünk. Amikor úgy érezzük, hogy körülményeink bék-
lyójában fuldokolunk, intézményekre vagy személyekre 
próbálunk mutogatni, akik mindezért okolhatók. Mennyi 
neheztelést őrzünk magunkban így mindazok felé, akik 
nem a mi kényünk-kedvünk szerint élik életüket, s akad-
ályoznak bennünket abban, hogy úgy legyünk szabadok, 
ahogyan szeretnénk!

Ebben a látásmódban bizonyára van némi igazság, hisz 
néha olyan korlátozásokkal találjuk szembe magunkat, 
amelyeket meg kell szüntetnünk, olyan kényszerűségek-
kel, amelyeket le kell győznünk ahhoz, hogy elnyerhes-
sük szabadságunkat. Vannak azonban olyan tévedések is, 
méghozzá szép számmal, amelyeket nagyon fontos lenne 
leleplezni, hogy egyáltalán valaha is megízlelhessük a 
valódi szabadságot. Ha el is tűnne életünkből minden, 
amire úgy tekintünk, mint a szabadság akadályára, az 
sem jelentene semmiféle garanciát arra, hogy így meg-
találhatjuk azt a teljes szabadságot, amire vágyunk. Ha 
lebontjuk a korlátokat, kissé távolabb újabbakkal fog-
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unk szembesülni. Mindez azzal járhat, hogy – folytatva 
a fenti gondolatmenetet – beindul egy végtelen, örökös 
kielégületlenséget okozó folyamat. Szüntelenül fájdal-
mas béklyókba botlunk. Némelyiktől megszabadulhatunk 
ugyan, de csak hogy helyette még hajlíthatatlanabbra lel-
jünk: fizikai törvényszerűségekre, az emberi, társadalmi 
lét korlátjaira…

Felszabadítás vagy öngyilkosság?

A mai ember szívében lakozó szabadságvágy ily mó-
don gyakorta kétségbeesett kísérletbe torkollik, amely 
arra irányul, hogy lerombolja az őt állítólag fogva 
tartó korlátokat. Mindig messzebbre igyekszünk, egy-
re gyorsabban, s egyre nagyobb hatalmat szeretnénk, 
hogy átformálhassuk a valóságot. Ez a lét valamennyi 
tartományában megfigyelhető. Azt hisszük, hogy na-
gyobb lesz a szabadságunk, ha a biológia „eredményei” 
lehetővé teszik majd, hogy megválasszuk gyermekünk 
nemét. Úgy képzeljük, megtaláljuk a szabadságot, ha 
megpróbálunk egyre inkább túllépni a lehetőségeinken. 
Nem elégszünk meg a „normális” hegymászással, hanem 
annak „extrém” változatával kísérletezünk, mígnem egy 
napon túl messzire megyünk, s a szertelen kaland halál-
ugrással végződik. A szabadság keresésének ezt az ön-
gyilkossággal rokonítható formáját igen kifejező módon 
vetítik elénk A nagy kékség című film utolsó kockái: a 
főszereplő, elbűvölve a delfinek könnyedségétől és sza-
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badságától, ahogyan az óceánok mélyén úszkálnak, végül 
maga is a nyomukba szegődik. A film azonban elfeledke-
zik a nyilvánvaló igazságról: azt már nem mutatja meg, 
hogy a főhős ezzel a cselekedetével biztos halálra ítéli 
magát! Hány és hány fiatal életét oltotta ki gyorshajtás, 
kábítószer-túladagolás, éspedig a szabadságvágynak 
egy olyan formája miatt, ami nem talált megfelelő utat 
a megvalósulásához! Vajon nem puszta álomkép tehát 
ez is, melyet jobb lenne megtagadni, megelégedve egy 
fakó, középszerű élettel? Korántsem! Fel kell azonban 
fedeznünk az igazi szabadságot, önmagában véve és az 
Istennel való bensőséges kapcsolatunkban egyaránt.

A szívetekben rejlenek a korlátok

Most pedig megpróbáljuk leírni a belső szabadság termé-
szetét, amelynek mindannyiunk bensőjében helye van, 
s amelyet senki és semmi nem ragadhat el tőlünk, ezért 
elmesélem egyik, Kis Szent Terézzel kapcsolatos megta-
pasztalásomat, mely számomra is okulásul szolgált.

Kis Szent Terézzel hosszú évek óta jó barátságban 
vagyunk, iskolájában rengeteg dolgot megtanultam az 
egyszerűségről és az evangéliumi bizalomról. Két éve 
történt, hogy Lisieux-ben jártam, azokban az időkben, 
amikor Teréz ereklyéit kihozták a Kármelből, s egy olyan 
városba szállították, ahol szívesen várták őket (azt hi-
szem, Marseille lehetett). A kármelita nővérek megkértek 
néhány testvért a Nyolc Boldogság Közösségből, hogy 
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segítsenek feltenni a nehéz és értékes ereklyetartót a te-
herautóra, amelyik majd elszállítja az említett városba. 
Önként jelentkeztem erre a kedves feladatra, hisz így vá-
ratlanul alkalmam nyílott belépni a Lisieux-i Kármel kla-
uzúrájába, ahol örömmel és meghatottan fedezhettem fel 
ugyanazokat a helyeket, ahol Teréz is élt: a betegszobát, a 
kolostort, a mosókonyhát, a Kármel kertjét a gesztenyefa-
sorral, a helyeket, amelyeket már jól ismertem szentünk 
leírásaiból az Önéletrajzában. Egyvalami azonban meg-
döbbentett: minden sokkal kisebb volt, mint amilyennek 
képzeltem. Például élete vége felé Teréz humorosan ír a 
nővérekről, akik kaszálni indulván betértek hozzá egy kis 
beszélgetésre, csakhogy a hatalmas kaszáló, amit magam 
elé képzeltem, valójában lepedőnyi!

Ez a jelentéktelennek tűnő részlet, Teréz életterének 
szűkössége mélyen elgondolkodtatott. Megértettem, hogy 
emberi szempontból mennyire lekicsinyített világban is 
élt Teréz: kis, vidéki Kármel, építészetileg sem éppen jel-
entős; aprócska kert, kicsiny közösség, ahol a nővérek 
neveltetése, műveltsége, modora inkább szegényesnek 
volt mondható; olyan éghajlat, ahol a napsütés koránt-
sem uralkodó vonás… És ebben a kolostorban oly kevés 
időt töltött: csupán tíz évet! Ennek ellenére – és ez az 
ellentmondás döbbentett meg igazán –, amikor Teréz 
írásait olvassuk, egyáltalán nem keltik bennünk azt az 
érzést, mintha élete egy szűkös világban telt volna – épp 
ellenkezőleg. Ha eltekintünk a stilisztikai korlátoktól, ki-
fejezésmódja, szellemi érzékenysége csodálatos bőség, 



16 17

tágasság benyomását fogja kelteni bennünk. Teréz élete 
igen széles horizontokat ölelt fel: Isten végtelen irgalmát, 
s a határtalan szeretetvágyat. Királynőnek érezte magát, 
akinek az egész világ a lábai előtt hever, mert bármit el 
tud érni Istennél, és a szeretet által képes eljutni a világ 
végére is, ha egy misszionáriusnak az ő imáira és áldo-
zataira van szüksége.

Külön tanulmányt érdemelnének a kifejezések, ame-
lyeket Teréz a szellemi világ határtalanságának érzékel-
tetésére használ: „beláthatatlan horizontok”, „végtelen 
vágyak”, „a kegyelmek óceánja”, „a szeretet feneketlen 
mélysége”, „az irgalom áradata” és így tovább. Külö-
nösen a „B” jelű kézirat árulkodó, ahol elmeséli, hogyan 
találta meg hivatását az Egyház szívében. Természetesen 
jelen volt Teréz életében a szenvedés, az áldozathozatal 
egyhangúsága is, lelki életének intenzitása azonban 
mindezt felülmúlta és átlényegítette.

Miért van az, hogy Teréz emberi szemmel oly kicsiny 
és szűkös világa mégis azt a benyomást kelti, mintha tá-
gas és hatalmas lenne? Miért jelenik meg a kármelitáknak 
elmesélt élettörténetében oly élesen a szabadság képe?

Egyszerűen azért, mert Teréz szeretete nagyon inten-
zív. Lángra lobbantja Isten iránti szerelme, nővértársaival 
szemben érzett szeretete, anyai gyöngédséggel hordozza 
az Egyházat és az egész világot. Íme a titok: Teréz nem él 
szűkösen a kis kolostorban, mert szeret. A szeretet min-
dent átformál, és a legköznapibb dolgokra is a végtelen 
jelét rajzolja. A szentek mind ugyanazt tapasztalták meg: 
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„A szeretet misztériuma gyönyörűvé és Istennek tetszővé 
formál mindent, amit csak megérint. Isten szeretete sza-
baddá teszi a lelket. Olyan, mint egy királynő, aki nem 
ismeri a szolgaság béklyóit” – kiált fel Faustina nővér 
lelki naplójában.16

Amíg ezen gondolkodtam, eszembe jutott Szent Pál 
egyik, a korintusiakhoz intézett mondata: „Nem mi 
zárkóztunk el előletek, hanem ti nem nyitottátok ki a 
szíveteket”17.

Gyakran megesik, hogy szűkösnek érezzük helyzetün-
ket, családunkat, környezetünket, ám a valódi baj talán 
nem is ott van: szívünkben rejlenek a tényleges korlátok, 
ott van a szabadság hiányának fészke. Ha nagyobb lenne 
a szeretetünk, végtelen távlatokat nyitna az életünk előtt, 
s többé nem éreznénk ezt a bezártságot.

Nem azt akarom mondani, hogy néha ne fordulhat-
nának elő megváltoztatandó helyzetek, nyomasztó vagy 
fullasztó körülmények, amelyeket orvosolnunk kell, 
hogy szívünk valódi belső szabadságra juthasson, de azt 
hiszem, gyakran csupán illúziókba ringatjuk magunkat. 
Környezetünket vádoljuk, pedig az igazi kérdés másutt 
rejlik. Szabadságunk hiánya szeretetünk hiányosságából 
fakad: a kedvezőtlen körülmények áldozatainak hisszük 
magunkat, noha a valódi probléma (de a megoldás is!) 
bennünk magunkban van. Szívünk van bezárva az önzés 
és a félelmek börtönébe, neki kell megváltoznia, meg-
tanulnia szeretni, engedve, hogy a Szentlélek lassan 
átalakítsa; ez az egyetlen mód, hogy kilépjünk a lel-
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künket hatalmába kerítő bezártság érzéséből. Aki nem 
tud szeretni, mindig mellőzöttnek fogja érezni magát, 
és mindenütt korlátokba fog ütközni; aki viszont tud 
szeretni, az sehol sem érzi szűkösnek az őt körülvevő 
teret. Erre tanított tehát meg Kis Szent Teréz. Egy má-
sik, fontos dolgot is megértettem a segítségével, de ezt 
majd később fogom bővebben kifejteni: a szeretetre való 
képtelenségünk oka leggyakrabban hitünk és reményünk 
hiányosságaiban rejlik.

Egy századunknak szóló tanúságtétel: Etty Hillesum

Szeretnék pár szóban felidézni egy másik, jóval frissebb 
tanúságtételt is a belső szabadságról, amely egyszerre 
nagyon hasonló és nagyon eltérő Kis Szent Terézétől, 
engem azonban ugyanúgy megérintett. Etty Hillesumról, 
egy fiatal zsidó lányról van szó, aki 1943. novemberében 
halt meg Auschwitzban. Naplóját 1981-ben adták ki fran-
ciául.18 Ez az „egy lélek története”19 Hollandiában játszó-
dik, a náci zsidóüldözés megerősödésének pillanatában. 
Egy szintén zsidó pszichológus barátjának köszönhetően 
a szerző (anélkül, hogy kifejezetten a keresztény hitre 
tért volna) felfedezi a kereszténység központi értékeit: 
az imádságot, Isten jelenlétét a szívében, az evangéliu-
mi hívást a bizalomteljes önátadásra a Gondviselés felé. 
Felkavaró érzés látni, amint ez a bensőleg oly törékeny 
fiatal lány, aki mégis elemi erővel törekedett az igazság-
ra, amennyire tőle tellett, próbálta megélni ezeket az 
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értékeket, s ahogyan a külső szabadságtól fokozatosan 
megfosztották, úgy fedezte fel önmagában a boldogságot, 
valamint azt a benső szabadságot, amelyet többé már 
senki el nem vehetett tőle. Itt az alkalom, hogy idézzünk 
néhány mondatot az írásaiból, ahol igen kifejezően tudó-
sít lelki megtapasztalásáról:

„Ma reggel végig bicikliztem a Stadionkadén, élvez-
tem a tágas levegőeget a város szélén, belélegeztem a 
friss, nem kiporciózott levegőt. Mindenütt táblák, melyek 
a szabad természet útjait lezárják a zsidók elől. De a fölött 
az útszakasz fölött is, ami megmaradt még nekünk, ott 
a teljes égbolt. Nem tehetnek velünk semmit, valóban 
nem tehetnek velünk semmit. Egy kicsit megnehezíthetik 
az életünket, megfoszthatnak anyagi javainktól, külső 
mozgásszabadságunktól, de a legjobban mi fosztjuk meg 
magunkat, legjobb erőinktől fosztjuk meg önmagunkat 
helytelen magatartásunkkal. Azáltal, hogy üldözöttnek, 
megalázottnak és elnyomottnak érezzük magunkat. A 
gyűlöletünk által. A vakmerőségünk által, mely félelmet 
takar. Az ember persze olykor szomorú és levert mind 
a miatt, amit vele s a többiekkel tesznek, ez emberi, és 
érthető dolog. De mégis: a legnagyobb rablást mi magunk 
hajtjuk végre önmagunkkal szemben. Én szépnek találom 
az életet, és szabadnak érzem magam. A bennem feszülő 
égboltok éppoly tágasak, mint a fölöttem levő. Hiszek 
Istenben, és hiszek az emberekben, lassanként kimerem 
őszintén mondani, hamis szégyenkezés nélkül. (…) Én 
boldog ember vagyok, és dicsérem ezt az életet, igenis, az 
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Úr, és még mindig csak az Úr 1942. évében. De hányadik 
évében is a háborúnak?”20

A belső szabadság: a hit, a remény és a szeretet sza-
badsága

A Teréz, illetve Etty által megélteknél maradva szeretnék 
most kifejteni egy gondolatot: a valódi szabadság, az 
istenhívők tökéletes szabadsága abban áll, hogy a Szent-
lélek segítségével, aki „gyöngeségünkben segítségünkre 
siet”21, bármilyen körülmények között szabadon rend-
elkezhet a hittel, a reménnyel és a szeretettel. Ebben 
nem akadályozhatja meg senki. „Biztos vagyok ugyan-
is benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 
hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb 
teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, 
amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.”22

Nincs olyan körülmény a világon, ami valaha is meg-
tilthatná, hogy higgyek Istenben, hogy belé helyezzem 
minden bizalmamat, hogy teljes szívemből szeressem őt, 
és hogy szeressem felebarátomat. A hit, a remény és a 
szeretet szabadsága fölötte áll mindennek, mert ha elég 
erős gyökeret eresztenek a lelkünkben, akkor lesz erejük 
táplálkozni akár azzal is, ami szembehelyezkedik velük. 
Ha üldöznek, mert meg akarják tiltani, hogy szeressek, 
akkor is megmarad számomra a lehetőség, hogy meg-
bocsássak ellenségeimnek, s hogy az elnyomást még na-
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gyobb szeretetté formáljam át. Ha életemre törnek, mert 
ki akarják oltani a hitemet, halálom lesz az elképzelhető 
legszebb tanúságtétel a hitről! Egyedül a szeretet képes 
legyőzni jóval a rosszat, s jót hozni ki a rosszból.

Könyvünk további fejezetei ezt az oly értékes igazsá-
got fogják megvilágítani különböző nézőpontokból, mert 
aki ezt megérti és tettekre váltja, az elérhet a szabadság 
csúcsára. A hitben, a reményben és a szeretetben való 
növekedés az egyetlen út, amely a szabadsághoz vezet.

Mielőtt jobban belemerülnénk, vizsgáljunk meg egy 
fontos kérdést: konkrétan milyen módokon működhet a 
szabadság?

A cselekvő szabadság: választás vagy beleegyezés?

A fentebb ismertetett, téves szabadság-kép gyakran azt 
a gondolatot sugallja, hogy a szabadság egyetlen valódi 
lehetséges gyakorlata: kiválasztani a különböző lehetősé-
gek közül a legjobbnak tűnőt. Ezért úgy képzeljük, hogy 
minél nagyobb a választék, annál szabadabbak vagyunk. 
Szabadságunk mértéke egyenes arányban áll a választ-
ható dolgok skálájának szélességével.

Ez az elképzelés hamar zsákutcába, ellentmondásokba 
torkollik, tudat alatt mégis ott munkálkodik bennünk. 
Minden élethelyzetben szeretnénk választani. Választani 
a nyaralóhelyek, a szakmák között, megválasztani gyer-
mekeink számát, hovatovább a nemüket, netán a szemük 
színét is… Álmainkban az élet egy hatalmas áruházra 
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hasonlít, amelynek valamennyi kirakata a lehetőségek 
valóságos tárházát kínálja, s mindenki kedve szerint, 
feszélyezettség nélkül elveheti belőle azt, ami tetszik, 
a többit pedig otthagyhatja… Vagy egy másik, nagyon 
is időszerű hasonlattal élve, szeretnénk úgy kiválasztani 
az életünket, ahogyan a ruhákat szoktuk a csomagküldő 
szolgálatok vastag katalógusaiból.

Tény, hogy szabadságunk gyakorlása gyakran állít 
bennünket választás elé, és ez mindenképpen jó dolog. 
Mindent ebből a szemszögből nézni azonban teljesen 
irreális lenne. Életünk számos alapvető feltételét nem 
választhatjuk meg: a nemünket, a szüleinket, szemünk 
színét, jellemünket, anyanyelvünket. Létünk megvá-
lasztható elemei jóval kevésbé fontosak, mint a nem 
megválaszthatók.

Ráadásul, ha fiatal korunkban az élet úgy mutatkozott 
be előttünk, mint a választható lehetőségek szélesre tárt 
kapuja, előbb-utóbb rá kell döbbennünk, hogy az évek 
során ez a kapu bizony bezárul… Jól kell választanunk, 
mert ha egy választást egyszer meghozunk, akkor a 
megmaradó lehetőségek száma csökken. A házasság azt 
jelenti, hogy választunk magunknak egy társat, a többi-
eket pedig kizárjuk. (Zárójelben: itt feltehetjük magunk-
nak a kérdést, hogy vajon tényleg választjuk-e életünk 
párját, mert általában azzal házasodunk össze, akibe 
szerelmesek leszünk; csakhogy ez nem igazi választás, 
amit a „beleesni” kifejezés is jól mutat. És mégsem ez a 
legnagyobb baj…)
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Viccesen úgy is mondhatnám, hogy az Isten országáért 
vállalt szüzesség, illetve a keresztény házasság végered-
ményben nagyon is hasonló választások, hiszen amint a 
cölibátusban élő – választásának megfelelően – lemond 
a nőkről, úgy a házas ember szintén lemond róluk, ki-
véve egyet; ez pedig, a számot tekintve, nem túl nagy 
különbség!

Ahogy múlnak az évek, egyre kevesebb választási 
lehetőségünk marad: „Bizony, bizony, mondom neked: 
Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, aho-
va akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s 
más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod.”23 
De mi marad akkor a szabadságunkból, ha a fentebb 
ábrázolt, áruházas képet tartjuk hitelesnek róla?

Ez a szabadságról alkotott téves felfogás mélyreható 
következményekkel jár a mai fiatalok magatartására néz-
ve. A házassággal, illetve egyéb elköteleződési formákkal 
szembeni hozzáállásuk egyértelmű: egyre halogatják a 
végérvényes választásokat, mert úgy tekintenek rájuk, 
mint szabadságuk elvesztésének lépcsőfokaira. Az ered-
mény: nem mernek dönteni, így élni sem! Ezért aztán az 
élet fog választani helyettük, mert az idő múlik, meg-
állíthatatlanul…
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A szabadsághoz tartozik annak elfogadása is, amit nem 
mi választottunk

Kétségkívül megvan a jelentősége a szabadság gya-
korlásának a különböző lehetőségek közötti választás 
értelmében. Be kell azonban látnunk – még ha ezáltal 
fájdalmas csalódásnak tesszük is ki magunkat –, hogy 
létezik a szabadság gyakorlásának egy másik módja is, 
amely első látásra kevésbé lelkesítő, sokkal szegény-
esebb, alázatosabb, végeredményben azonban jóval 
gyakoribb, ugyanakkor emberi és lelki értelemben véve 
hihetetlenül termékeny: nem csupán választunk, de el 
kell fogadnunk azt is, amit nem választottunk.

Szeretnék rámutatni arra, hogy milyen nagy fontos-
sággal bír a szabadság gyakorlásának ezen formája. 
Az ember szabadságának legmagasabbrendű és leg-
termékenyebb megnyilvánulása inkább az elfogadásban 
áll, nem pedig az uralkodásban. Kifejezésre juttatja az 
emberi szabadság erejét akkor is, amikor megváltoztatja 
a valóságot, de még inkább akkor, amikor bizalommal 
elfogadja mindazt, ami nap nap után megadatik neki.

Természetes és könnyű elfogadni az olyan helyzeteket, 
amelyek – bár nem mi választottuk őket – életünk során 
kellemes és tetszetős megvilágításban jelentkeznek. Gon-
dot nyilván az okoz, ami nem tetszik, ami bosszant, ami 
szenvedést hoz. Márpedig valódi szabadságunk érdeké-
ben gyakran arra kapunk meghívást, hogy „válasszuk” 
azt, amit nem akartunk, sőt akár azt is, amit a világ kin-
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cséért sem akarnánk. Ebben rejlik a lét egyik ellentmon-
dásos törvénye: csak akkor válhatunk igazán szabaddá, 
ha elfogadjuk, hogy nem lehetünk mindig azok!

Ezt a rendkívül fontos gondolatot fogjuk most ki-
fejteni: aki el akar jutni a valódi belső szabadságra, 
annak békésen, és saját akaratából kell gyakorolnia az 
elfogadást azokban a dolgokban is, amelyek szabadsá-
gával ellentétesnek látszanak. El kell fogadni személyes 
korlátjait, törékenységét, képtelenségét, az életben adó-
dó ilyen-olyan helyzeteket stb. Nem könnyen tesszük 
meg ezt, mert ösztönösen irtózunk az olyan helyzetektől, 
amelyeket nem tudunk az ellenőrzésünk alá vonni. Az 
igazság azonban az, hogy épp azok a helyzetek szolgál-
ják valóban a növekedésünket, amelyeket nem tudunk az 
uralmunk alá vonni24. Állításunkat példákkal is alá fog-
juk támasztani.

Lázadás, beletörődés, elfogadás

Mielőtt azonban tovább lépnénk, nem árt pontosítani 
néhány szó használatát. Azzal a dologgal szemben, ami 
kellemetlenül érinti életünket, személyünket, helyzetün-
ket, vagyis negatív színben tűnik fel előttünk, háromféle 
hozzáállás lehetséges.

Az első a lázadás: ha például nem fogadom el maga-
mat olyannak, amilyen vagyok, fellázadok Isten ellen, 
amiért ilyennek alkotott, a sors ellen, amiért bizonyos 
eseményeket megengedett, a társadalom ellen, stb.25
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A lázadás gyakran a szenvedésre adott első, ösztönös 
válaszunk. A baj az, hogy soha semmit nem old meg, 
csupán másik bajjal tetézi a már meglevőt, kétségbee-
sést, erőszakot és neheztelést szül. A romantikus irodalom 
megpróbálkozott ugyan a lázadó apológiájának megírá-
sával, de egy kevéske józan ész is elég, hogy belássuk: 
a lázadás zászlaja alatt soha semmilyen nagyszerű vagy 
pozitív dolog nem született, csupán szaporítja és tovább 
növeli a bajt, amit éppenséggel orvosolni szeretne.

A lázadást általában a beletörődés követi: ha már 
számot vetettem azzal, hogy nem tudom megváltoztatni 
sem a helyzetemet, sem önmagamat, nem marad más, 
mint hogy beletörődöm. A beletörődés egyfajta előrelé-
pést jelenthet a lázadáshoz képest, amennyiben kevésbé 
agresszív, viszont jóval realistább hozzáálláshoz vezet. 
Ez azonban nem elég. A beletörődés lehet erény a filo-
zófiában, a kereszténységben azonban nem az, ugyanis 
hiányzik belőle a remény. A beletörődés nem több, mint 
képtelenségünk beismerése. Szükséges lépcsőfok lehet, 
de ha nem lépünk róla tovább, meddő marad.

Az elfogadás az a magatartás, amire törekednünk kell. 
Egészen másfajta belső hozzáállást eredményez, mint a 
beletörődés. „Igent” mondat velem az első pillantásra 
negatívnak tűnő tényre, azt sugallva, hogy még valami 
jó is kisülhet belőle. Ott van benne a reménység távlata. 
Például gyöngeségem ellenére igent tudok mondani arra, 
ami vagyok, mert tudom, hogy Isten szeret. Mert bízom 
abban, hogy az Úr a szegénységemből is képes ragyogó 
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dolgokat kihozni. Igent tudok mondani az emberi szem-
szögből nézve leggyatrább, legkiábrándítóbb döntésre, 
mert hiszem, hogy – Kis Szent Teréz szavaival élve – „a 
SZERETET oly hatalmas dolgokra képes, hogy hasznot 
tud húzni mindenből, amit csak bennem talál, jóból és 
rosszból egyaránt”26.

A beletörődés és az elfogadás közötti döntő különbség 
abból ered, hogy az utóbbi esetében, még ha a bennünket 
körülvevő objektív valóság ugyanaz is, a szívünk hoz-
záállása egészen más lesz. A hit, a remény és a szeretet 
erénye laknak benne, úgymond embrionális formában. 
Szegénységünk elfogadása például az Istenben való bi-
zalmunkból fakad, aki olyannak alkotott, amilyenek va-
gyunk. Az elfogadás cselekedetében benne rejlik tehát az 
Istenbe vetett hitünk, a beléje vetett reményünk, valamint 
a szeretetünk is, hiszen ha valakiben megbízunk, akkor 
már szeretjük is őt. A hit, a remény és a szeretet jelenlé-
te révén az elfogadás hatalmas értékre, jelentőségre és 
termékenységre tesz szert. Nem tudjuk ugyanis elégszer 
mondani, hogy ha egyszer megtelepedik valahol a hit, a 
remény és a szeretet, ott automatikusan megnyílik az út 
az isteni kegyelem előtt, befogadásra talál és előbb-utóbb 
kifejti pozitív hatásait. Ahol Isten kegyelme befogadásra 
talál, ott sohasem hever parlagon, hanem mérhetetlenül 
sok termést hoz.
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2. Az önelfogadás

Isten realista

Most pedig felidézzük életünk néhány olyan területét, 
ahol – ha botladozva is – ezt az utat kell bejárnunk, el-
jutva a lázadástól vagy a beletörődéstől az elfogadásig, 
hogy végeredményben „azt válasszuk, amit nem válasz-
tottunk”.

Logikusan saját magunkról beszélünk először, és szó-
lunk pár szót az önmagunk szeretetére irányuló lassú 
tanulási folyamatról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy 
teljességében elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek 
vagyunk.

Először is le kell szögeznünk: életünkben nem az a 
legfontosabb, hogy mennyi mindent tudunk megtenni, 
hanem hogy teret adjunk Isten működésének. A lelki 
termékenység és növekedés titka, hogy megtanuljuk 
hagyni Istent cselekedni. „Nélkülem semmit sem tehet-
tek”27 – mondja Jézus. Hiszen az isteni szeretet hatalma 
végtelenül nagyobb mindannál, amit a magunk bölcses-
ségéből vagy a magunk erejéből végre tudunk hajtani. 
Elengedhetetlenül fontos tehát ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük az isteni kegyelem működését életünkben, hogy 
igent mondjunk egyrészt arra, amik vagyunk, másrészt 
a helyzetre, amiben élünk.

Isten kétségkívül „realista”. Az isteni kegyelem nem a 
képzelet, az ideák, az álmok világában működik, hanem 
a valóságban, konkrét életünkben. Ha mindennapi életem 
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képsorait nem is látom túl dicsőségesnek, mégis ez az, 
ahol engedhetem, hogy megérintsen Isten kegyelme. Az, 
akit Isten atyai szeretettel szeret, akinek az életébe be 
akar lépni, akit szeretetével át akar formálni, nem az a 
személy, aki lenni szeretnék, vagy akinek lennem kéne. 
Egyszerűen az, aki vagyok. Isten nem eszményképeket, 
nem „virtuális” lényeket szeret, hanem valóságos, hús-
vér embereket. Nem a szentképek érdeklik őt, hanem 
a bűnösök, akik mi vagyunk. Olykor rengeteg időt 
vesztegetünk lelki életünkből a panaszkodásra, hogy 
nem vagyunk olyanok, mint ez vagy az, a hibáinkról 
és korlátainkról szóló siránkozásra, meg az arról való 
képzelgésre, hogy mi minden jót tehetnénk, ha nem azok 
volnánk, akik vagyunk, hanem kevésbé sebzettek, viszont 
tehetségesebbek, erényesebbek – és még sorolhatnánk. 
Mindez elvesztegetett idő és energia, ami csak hátráltatja 
a Szentlélek munkálkodását a szívünkben.

Az isteni kegyelem működését azonban legtöbbször 
nem a bűneink vagy a hibáink teszik lehetetlenné az 
életünkben, hanem gyengeségünk elfogadásának hiánya, 
valamint énünknek, illetve élethelyzetünknek a többé-
kevésbé tudatos visszautasítása. Hogy „felszabadítsuk” 
életünkben a kegyelmet, s hogy lehetővé tegyük benne 
a mélyreható, látványos változásokat, olykor elég igent 
(az Istenbe vetett bizalmunktól sugalmazott igent) mon-
dani létünk azon vonásaira, amelyekkel szemben a belső 
ellenállás pozíciójába helyezkedtünk. „Nem fogadom el 
ezt a fajta szegénységet, ezt a törékenységet, a múltbeli 
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események hagyta nyomokat a lelkemben, bűnbeesése-
met”, és így tovább. Észre sem veszem, és máris med-
dővé tettem a Szentlélek működését. Csak annyiban van 
ugyanis befolyása az életemre, amennyiben ezt lehetővé 
teszem számára: a Szentlélek sohasem lép működésbe a 
szabadságom közreműködése nélkül. Ha nem fogadom el 
magamat olyannak, amilyen vagyok, nem fogom engedni 
azt sem, hogy a Szentlélek jobbá tegyen!

Hasonlóképpen, ha nem fogadom el a többieket 
olyannak, amilyenek, hanem például bosszankodásra 
fecsérelem az időm, amiért nem felelnek meg az elvárá-
saimnak, akkor nem teszem lehetővé, hogy a Szentlélek 
pozitív hatást fejtsen ki a kapcsolatunkra, s ezáltal lehe-
tőséget teremtsen annak a megváltozására. De erre még 
visszatérünk.

Az imént leírt magatartásformák terméketlenek, vala-
miféleképpen a valóság előli menekülés jellemzi őket, 
amely az istenhit és a remény hiányában gyökerezik, s 
ezek hiánya a szeretet tökéletlenségét idézi elő. Együt-
tesen pedig elzárnak bennünket a kegyelemtől, megbén-
ítva Isten működését.

A változás vágya és önmagunk elfogadása

Elmondtuk, mennyire fontos szegénységünkkel és 
korlátainkkal együtt elfogadnunk önmagunkat. Valaki 
azonban a következő ellenvetést teheti: és ez vajon nem 
lustaság, passzivitás? Hol van itt a vágy a növekedésre, a 
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változásra, önmagunk felülmúlására, hogyan tudunk így 
jobbá lenni? Az Evangélium talán nem a megtérésre hív 
bennünket? „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei 
Atyátok tökéletes!”28

A vágy, hogy megjavuljunk, hogy szüntelenül töre-
kedjünk önmagunk meghaladására, növekedve a töké-
letességben, természetesen elengedhetetlen, eszünkbe 
sem jut megkérdőjelezni. Ahol nincs haladás, ott élet 
sincsen. Aki nem akar szentté válni, az nem is fog. Isten 
végeredményben azt adja nekünk, amire vágyunk; se 
többet, se kevesebbet. Csakhogy ahhoz, hogy szentté 
váljunk, el kell fogadnunk önmagunkat olyannak, ami-
lyenek vagyunk. A kétfajta hozzáállás között csupán 
látszólag feszül ellentmondás: mindkettőre szükség van, 
mert kiegészítik, kiegyenlítik egymást: meg kell élnünk 
határaink elfogadását, de nem szabad középszerűségbe 
süppednünk, vágyakoznunk kell a megváltozásra, de nem 
szabad (tudatosan vagy tudat alatt) menekülnünk korlá-
taink elől, nem szabad elutasítanunk önmagunkat.

A titok valójában nagyon egyszerű: meg kell értenünk, 
hogy csak akkor tudjuk termékenyítőleg átformálni a 
valóságot, ha előbb elfogadjuk. Szintén alázatra vall a 
felismerés, hogy saját erőnkből nem vagyunk képesek 
megváltozni, hiszen a fejlődés, az önmagunk felett aratott 
győzelem egészében az isteni kegyelem ajándéka. Nem 
lesz enyém ez az átformáló kegyelem, ha nem vágyom rá, 
de ugyanígy elengedhetetlenül szükséges, ha be akarom 
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fogadni az átformáló kegyelmet, hogy elfogadjam ön-
magamat olyannak, amilyen vagyok.

A másik tekintete mint közvetítő

Az önelfogadás persze jóval nehezebb feladat, mint 
amilyennek tűnik. A gőg, az elutasítástól való félelem, a 
kisebbrendűségi komplexusok túl mélyen gyökereznek 
bennünk. Elég arra gondolnunk, milyen kellemetlenül 
érintenek a bukásaink, hibáink, balsikereink, mennyire 
elcsüggesztenek, nyugtalanítanak, milyen mély bűntu-
datot támasztanak a lelkünkben.

Úgy hiszem, az igazi, tökéletes önelfogadásra csak-
is Isten tekintetében juthatunk el. Ahhoz, hogy szeretni 
tudjuk önmagunkat, közvetítőre van szükségünk, vala-
kinek a tekintetére, amely elmondja nekünk azt, amit az 
Úr mondott Izajás ajkain keresztül: „Mert drága vagy 
a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek.”29 
Általános emberi tapasztalat, hogy ha egy fiatal lány 
csúnyának tartja magát (ez érdekes módon igen csinos 
lányokkal is gyakran megesik), csakis akkor kezdi el-
hinni, hogy mégsem lehet annyira visszataszító, ha egy 
ifjú ember szerelemre lobban iránta, és a szerelmesek 
gyengéd tekintetével kémleli arcát.

Létfontosságú szerepet játszik a másik tekintetének 
közvetítő szerepe abban, hogy szeressük és elfogadjuk 
önmagunkat. Ez a tekintet lehet a szüleinké, a barátain-
ké, a lelki atyánké, leginkább azonban Atyánké, Istené. 
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Ez a legtisztább, a legigazabb, a leggyöngédebb, a leg-
szeretőbb, a legreménytelibb tekintet az egész világon. 
Hiszem, hogy a legnagyobb ajándék, amit csak kaphat 
az, aki állhatatos imában keresi Isten tekintetét, ha egy 
napon sikerül felfognia valamit ebből a reá szegezett iste-
ni tekintetből, s oly gyöngéd szeretet tölti el, hogy általa 
megkapja a legmélyebb önelfogadás kegyelmét.

Az elmondottakból egy fontos következtetés vonható 
le: ha az ember elvágja magát Istentől, szerencsétlen 
módon annak lehetőségét is teljes egészében elveszíti, 
hogy szeresse önmagát.30 Fordítva is igaz: aki nem szereti 
önmagát, az elvágja magát Istentől, amint fentebb kifej-
tettük. Bernanos művében, a Kármeliták párbeszédében 
az idős házfőnöknő a következő szavakat intézi a fiatal 
Blanche de la Force nővérhez: „Először is soha ne vesse 
meg saját magát! Nehéz úgy megvetni önmagunkat, hogy 
ne sértsük meg a bennünk élő Istent.”

Ezt a pontot egy rövid idézettel szeretném zárni Hen-
ri Nouwen gyönyörű könyvéből, A tékozló fiú hazatéré-
séből31:

„Hosszú ideig úgy tekintettem a negatív képre, amelyet 
magamról alkottam, mint valami erényre. Oly sokszor 
óvtak a gőgtől és a hiúságtól, hogy kezdtem azt hinni: 
jól teszem, ha becsmérelem magamat. Mára azonban be-
láttam, hogy a valódi bűn az, ha tagadom Isten irántam 
való, megelőlegezett szeretetét, ha nem veszek tudo-
mást a bennem lakozó eredendő jóságról. Mert ha nem 
támaszkodom erre a megelőlegezett szeretetre és erre 
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az eredendő jóságra, akkor megszakad a kapcsolatom a 
valódi énemmel, elpusztítom önmagamat.”

Szabad bűnösnek lenni, szabad szentté válni

Ha pedig az ember így lecsupaszítja magát Isten csodála-
tos tekintetének fényében, eljuthat a szabadság csúcsaira, 
mondhatni a kettős szabadságra: az egyik, hogy bűnös 
lehet, a másik, hogy szentté válhat.

A bűn szabadsága: természetesen nem azt akarom ez-
zel mondani, hogy szabadságunkban áll nyugodtan, kö-
vetkezmények nélkül vétkezni (ez nem szabadság, hanem 
felelőtlenség lenne), hanem azt, hogy nem nyom agyon 
bennünket bűnös voltunk, bizonyos mértékig „jogunkban 
áll” szegénynek lenni, olyannak, amilyenek vagyunk. Is-
ten ismeri gyengeségünket, tökéletlenségünket, de nem 
botránkozik meg rajta és nem ítél el. „Ahogy az apa 
megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt 
félik. Tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból 
származunk.”32 Ránk szegezett tekintetén keresztül Isten 
természetesen a szentségre hív bennünket, megtérésre 
és fejlődésre ösztökél, de sohasem kelt aggodalmat a 
szívünkben, hogy nem juthatunk el idáig. Nem gya-
korol ránk „nyomást”, amit embertársaink tekintetéből 
olykor bizony kiérezhetünk, ahogyan abból is, ahogyan 
magunkat megítéljük: sohasem vagyunk elég „jók”, elég-
gé ilyenek vagy olyanok, állandó elégedetlenséggel és 
folytonos bűntudattal figyeljük magunkat, amiért nem 
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felelünk meg az elvárásoknak, a szabályoknak. Szegény 
bűnösök vagyunk, de azért nem kell bocsánatot kérni, 
hogy élünk – ahogyan oly sokan teszik, többnyire nem 
is tudatosan. Isten ránk szegezett tekintete felhatalmaz, 
hogy egészen önmagunk legyünk, korlátainkkal és hi-
ányosságainkkal együtt, vele „jogunk van” hibázni is. 
Megszabadít a béklyóktól, a kötöttségektől, amelyeknek 
érzésünk szerint olykor rabjai vagyunk (ezek a kötöttsé-
gek nem Isten akaratában, hanem a mi sérült lelkünkben 
gyökereznek), s amelyek végső soron arra kényszeríte-
nek, hogy mások legyünk, mint amik vagyunk.

Társadalmi életünk során sokszor folyamatos nyomás 
alatt állunk, hogy meg tudjunk felelni a többiek elvárá-
sainak (vagy amit mi annak képzelünk!), s ez hosszú 
távon igen nyomasztó lehet. Világunk „evakuálta” a 
kereszténységet dogmáival és parancsolataival együtt, 
mondván, hogy ez a vallás bűntudatot kelt, miközben 
sohasem éltünk a bűntudatnak olyan fokán, mint ma-
napság: a lányok többé-kevésbé mind bűntudatosak, 
amiért nem olyan szépek, mint a legutóbbi felkapott 
topmodell, a férfiak pedig azért, mert nem olyan sike-
resek, mint Bill Gates. A mai kultúra által elénk állított 
példaképek jóval nehezebben, jóval fáradságosabban 
érhetők el, mint Jézus hívása a tökéletességre, aki az 
Evangéliumban így szól hozzánk: „Gyertek hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok 
– én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, 
és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, 
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s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és 
az én terhem könnyű.”33

Isten tekintete megszabadít attól a kényszertől, hogy 
mi legyünk a „legjobbak”, az örökös „nyerők”; kényel-
mesen ellazulhatunk, mert nem kell állandó erőfeszíté-
seket tennünk, hogy kedvező színben tüntessük fel ma-
gunkat, nem kell hihetetlen energiát pazarolnunk arra, 
hogy másnak látsszunk, mint amik vagyunk. Lehetünk 
egyszerűen önmagunk, se több, se kevesebb. Nincs jobb 
„relaxálás”, mint szegény kisgyermekként megpihenni 
Atyánk gyengéd ölelésében, aki olyannak szeret minket, 
amilyenek vagyunk.

Számos nehézség hátráltatja, hogy elfogadjuk sze-
génységünket, melyek abból az érzésünkből fakadnak, 
hogy ez teszi számunkra lehetetlenné a szeretetet, mivel 
különböző fogyatékosságaink miatt nem vagyunk rá 
érdemesek. Ha Isten tekintetében élünk, megértjük, 
hogy ez a gondolatmenet hamis. A szeretet ingyenes, 
nem kell kiérdemelni, szegénységünk pedig egyáltalán 
nem akadályozza meg Istent abban, hogy szeressen, épp 
ellenkezőleg! Megszabadultunk attól a szörnyű, kétség-
beejtő feladattól, hogy meg kell javulnunk a szeretet 
kiérdemléséhez.

Isten tekintete egyrészt maradéktalanul feljogosít arra, 
hogy szegény bűnös létünkre önmagunk legyünk, ám 
emellett lehetővé teszi a legnagyobb merészséget is a 
szentségre való törekvésünk során: jogunkban áll a csú-
csokra törni, a szentség legmagasabb fokára vágyni, mert 
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Isten mindezt meg akarja és meg is tudja adni nekünk. 
Sosem kell középszerűségünk foglyaivá válnunk, a ko-
mor rezignáltság sem fog megkötözni, hiszen minden-
kor miénk a remény, hogy előrehaladjunk a szeretetben. 
Isten képes szentet formálni a bűnösből, aki én vagyok, 
kegyelme végre tudja hajtani ezt a csodát, szeretetének 
hatalma végtelen nagyra tudja növelni a hitemet. Aki 
mindennap elesik, de feláll, és ezt mondja: „Uram, köszö-
nöm, hogy biztos lehetek abban, hogy te szentté formálsz 
engem!”, igen kedves Isten előtt, s előbb-utóbb meg is 
fogja kapni, amit kér tőle.

Istennel szemben tehát ez a követendő, helyes maga-
tartás: egyfelől szelíd, nyugodt elfogadása önmagunknak 
és gyengeségeinknek, amely ugyanakkor a szentségre 
való forró vággyal, a haladás erős elhatározásával páro-
sul, mindennek alapja pedig az isteni kegyelem erejébe 
vetett határtalan bizalom kell legyen. Ezt a kettősséget 
kiválóan példázza a következő, Szent Faustina nővér lelki 
naplójából származó idézet:

„Szeretnélek jobban szeretni, mint ahogy valaha bár-
ki is szeretett. Nyomorúságom és kicsinységem ellenére 
bizalmamat lehorgonyoztam irgalmad örvényének fene-
ketlen mélységében, Istenem, Teremtőm! Dacára nyo-
morúságomnak, nem félek semmitől, és nem veszítem 
el a reményt, hogy örökké dicsőíthesselek énekemmel. 
Egyetlen léleknek se legyen kétsége afelől, legyen bár a 
legnyomorultabb, hogy még életében nagy szentté válhat. 
Mert az isteni kegyelem ereje hatalmas”34.
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„Kisebbségi komplexusok” és tiltások

Az imént mondottak segítségével elkerülhetünk egy ha-
mis értelmezést önmagunk és szegénységünk elfogadása 
kapcsán. Nem arról van ugyanis szó (bár igen gyakran 
így történik), hogy bezárkózunk állítólagos korlátaink 
közé, amelyek a valóságban nem is olyanok, mint amilye-
neknek hisszük őket. Sebzettségünk, neveltetésünk (ha 
folyton azt hallottuk: nem vagy rá képes, soha semmit 
nem csinálsz jól, és így tovább), kudarcaink, valamint 
Istenbe vetett bizalmunk hiánya miatt erős hajlamunk van 
arra, hogy belénk vésődjön egy nagy adag „kisebbségi 
komplexus”, vagyis olyan meggyőződés, aminek semmi 
köze a valósághoz, viszont azt a meggyőződést sugallja, 
hogy sosem leszünk képesek megtenni valamit, szem-
benézni valamilyen helyzettel. Vég nélkül sorolhatnánk 
a példákat: „Nekem ez nem fog sikerülni; sosem fogok 
megszabadulni ettől; képtelen vagyok rá; ez már mindig 
így lesz..” Az ilyen állításoknak semmi közük korláta-
ink elfogadásához, amiről ebben a fejezetben beszéltünk; 
sebzett múltunk, félelmeink, önbizalomhiányunk és Is-
tenbe vetett bizalmunk hiányának gyümölcsei csupán, 
és éppenséggel kiirtani kell őket magunkból, nem pedig 
ragaszkodni hozzájuk. Az önelfogadás nem csupán sze-
génységünk, hanem gazdagságunk elfogadását is jelenti, 
lehetővé téve jó képességeink és meglévő tehetségünk 
kibontakoztatását. Tehát mielőtt azt mondanám: ezt nem 
tudom megtenni, megkülönböztetést kell tennem, hogy 
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ez az állítás vajon a szellemi értelemben vett egészséges 
realizmusom gyümölcse, avagy pusztán pszichés termé-
szetű meggyőződés, amelyből ki kellene gyógyulnom.

Hajlamunk van azonban arra is, hogy megtiltsunk ma-
gunknak egészséges törekvéseket, az önmegvalósítás, a 
boldogság bizonyos törvényes formáit, mert nem tuda-
tosított pszichológiai mechanizmusok arra kényszeríte-
nek, hogy bűnösnek gondolva magunkat, útjába álljunk 
saját boldogságunknak. Mindez olykor éppen az isteni 
akaratról alkotott hibás elképzelésnek tudható be, amely 
módszeresen azon dolgozik, hogy megfosszon bennün-
ket attól, ami csak jó az életben! Annyi bizonyos, hogy 
semmi köze a szellemi értelemben vett realizmushoz, 
illetve korlátaink elfogadásához, amiről most beszélünk. 
Előfordul, hogy Isten áldozatra és lemondásra hív, ezzel 
egyidejűleg azonban megszabadít félelmeink és alap-
talan bűntudatunk béklyóitól, visszahelyez bennünket a 
tökéletes elfogadás szabadságába, hogy bölcsességében 
megadhassa nekünk mindazt a nagyszerű ajándékot, 
amivel bátorságot öntve belénk kinyilváníthatja gyön-
gédségét.

Annyi azonban bizonyos, hogy ha létezik egyáltalán 
olyan állapot, amelyben semmi nem tilos, ez csakis a 
szentség lehet. Természetesen azzal a feltétellel, hogy 
nem keverjük össze a szentséget valami egészen mással: 
látszólagos tökéletességgel, hősiességgel, feddhetetlen-
séggel és hasonlókkal. Ha viszont a szentséget helyesen 
értelmezzük, vagyis az Isten és felebarátaink iránti 
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szeretetben való növekedés vég nélküli lehetőségeként, 
akkor nyugodtan meg lehetünk róla győződve, hogy 
ezen a téren nem lesz számunkra elérhetetlen cél. Elég, 
ha soha nem engedünk a csüggedésnek, és nem állunk 
ellen az isteni kegyelem működésének sem, hanem teljes 
bizalommal fordulunk felé.

Bár nincs mindnyájunknak tudóshoz vagy hőshöz illő 
öltözéke, az isteni kegyelem révén mindannyian rendel-
kezünk azzal az öltözékkel, amellyel a szentek: ez pedig a 
keresztelőruhánk, amelyet a szentség vételekor magunkra 
öltvén mind Isten gyermekeivé váltunk.

Fogadjuk el önmagunkat, hogy el tudjuk fogadni a 
többieket is!

Még egy megjegyzés: az önelfogadás és a többiek el-
fogadása között szoros és kétirányú kapcsolat áll fenn. 
Az egyik elősegíti a másikat.

Gyakran azért nem tudjuk elfogadni embertársainkat, 
mert lelkünk mélyén önmagunkat sem fogadjuk el. Aki 
nem él békességben önmagával, az szükségszerűen harc-
ban fog állni a többiekkel is. Az önelfogadás hiánya belső 
feszültséget, kielégületlenséget, frusztrációt okoz, amit 
általában embertársainkra vetítünk ki, bűnbakokká téve 
őket saját belső konfliktusainkban. Íme egy egyszerű 
példa: amikor rosszkedvűen szemléljük környezetün-
ket, többnyire önmagunkkal vagyunk elégedetlenek. De 
a többiek isszák meg a levét! Etty Hillesum írja: „Kez-
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dem felfogni, hogy ha valaki iránt ellenszenvet érzünk, 
akkor ennek gyökerét az önutálatunkban kell keresnünk: 
szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”35

Fordítva is igaz: aki bezárja szívét a többiek előtt, 
semmiféle erőfeszítést sem téve annak érdekében, hogy 
olyannak szeresse őket, amilyenek, aki képtelen meg-
békélni velük, az soha nem lesz képes befogadni az ön-
magával való mélységes kiengesztelődés kegyelmét sem, 
amelyre valamennyiünknek oly nagy szüksége van. Vé-
gül aztán ténylegesen a mások iránti szűkkeblűségünk, 
ítéleteink és ridegségünk áldozataivá válunk.36

3. A szenvedés elfogadása

A kellemetlenségek elfogadása

Az önelfogadás megtárgyalása után most az események 
elfogadására szeretnénk rátérni. Az „alapelv” ugyanaz: 
csak akkor tudjuk hatásosan megváltoztatni az életünket, 
ha először is maradéktalanul elfogadjuk, igent mondva a 
külső történésekre is, amelyekkel szembesülünk.

Természetesen nem nehéz igent mondani arra, amit 
jónak, megtisztelőnek, pozitívnak érzünk. Keményebb 
azonban a feladatunk, ha mindenféle nehézségekről, 
szenvedésről van szó. Most ezekről a negatívnak érzett 
jelenségekről fogunk beszélni, melyeket egyöntetűen a 
„kellemetlenség” szóval jelölünk.

A téma kissé kényes. Nem az a cél, hogy passzivitás-
ba süllyedve mindent válasz nélkül lenyeljünk, hanem 
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hogy valamennyien megtapasztaljuk: legyenek bármilyen 
szép terveink, álmaink, vannak helyzetek, amelyeket nem 
tudunk irányításunk alatt tartani, van számos esemény, 
amely nem felel meg a várakozásunknak, vágyunknak, 
kívánságunknak, mégis bekövetkeznek, mi pedig kény-
telenek vagyunk elfogadni őket.

A lényeg szerintem az, hogy ne érjük be morgolódós 
beletörődéssel, inkább valódi elfogadásra törekedjünk. 
Ne elszenvedjük ezeket, hanem bizonyos értelemben „vá-
lasszuk” (még ha ténylegesen nincs is szó választásról 
– mert ez benne az igazán bosszantó!). A választás ebben 
az esetben szabadságunk mozgósítását jelenti, amely nem 
egyszerűen beletörődésre, hanem a szóban forgó dolog 
pozitív elfogadására fog késztetni bennünket. Mindez 
persze nem könnyű, különösen akkor, ha fájdalmas meg-
próbáltatásoknak nézünk elébe, mégis ez az egyetlen jó 
módszer, tehát igyekeznünk kell a lehető legteljesebb 
mértékig élni vele, a hit és a remény segítségével. Ha elég 
mélyen hiszünk Istenben ahhoz, hogy elhiggyük: képes 
jót hozni ki mindabból, ami csak történik velünk, akkor 
ő meg is fogja tenni. „Legyen neked a te hited szerint” 
– mondja Jézus az Evangélium több helyén37.

Megdönthetetlen alapigazság ez: Isten mindenből 
képes előnyt kovácsolni, jóból és rosszból, pozitív és 
negatív dolgokból egyaránt. Éspedig azért, mert ő az 
Isten, ő a „mindenható Atya”, amint a Hiszekegyben 
megvalljuk. Jót hozni ki a jóból nem nehéz, bárki képes 
rá, ám egyedül a mindenható, szerető és bölcs Istennek 
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áll módjában az, hogy a rosszat jóra fordítsa. Hogy 
miképpen? Nem a mi dolgunk a bizonyítás vagy a rész-
letes magyarázat (mélységeiben még a filozófusok és a 
teológus-gondolkodók sem képesek rá), nekünk csupán 
hinnünk kell benne, ehhez pedig a Szentírás szavaira 
támaszkodhatunk, amelyek a bizalomra hívnak: „Akik 
Istent szeretik, azoknak minden javukra válik”38. És ha 
hiszünk benne, meg is fogjuk tapasztalni. Kis Szent Teréz 
mondta, amikor néhány nappal a halála előtt újraolvasta 
élettörténetét: „Minden kegyelem”.

Szeretnénk néhány gondolatot hozzáfűzni az imént 
mondottakhoz, amelyek abban próbálnak segíteni, hogy 
hittel és reménységgel tudjunk szembenézni a nehéz-
ségekkel.

Az a szenvedés okozza a legnagyobb fájdalmat, amit 
visszautasítunk

Egy valamit azonban tudatosítanunk kell: amikor vala-
milyen szenvedés sújt bennünket, akkor a legnagyobb 
fájdalmat nem is maga a szenvedés okozza, hanem a 
visszautasítás, amit vele szemben érzünk. Így tehát a 
fájdalmunkhoz újabb gyötrelem járul: a visszautasítás, 
a lázadás, a neheztelés, a szorongás érzése, amelyet a 
szenvedés kelt bennünk. Merevségünk, a szenvedés el 
nem fogadása feszültséget okoz, amely csak tovább 
növeli fájdalmunkat. Ha ezzel szemben megkapjuk a 
kegyelmet, hogy beleegyezéssel el tudjuk fogadni a 
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szenvedést, az egyszerre csak jóval elviselhetőbbé válik. 
„Egy békés szenvedés már nem is szenvedés” – mondta 
a Szent Ars-i plébános.

Amikor fájdalom ér bennünket, természetesen a lehe-
tő leggyorsabban orvosolni szeretnénk. Ha fáj a fejem, 
be kell vennem egy Aszpirint, és máris jobban leszek. 
Mindig lesznek azonban gyógyíthatatlan szenvedések, 
amelyeket meg kell próbálnunk békességgel elfogadni. 
Ez nem mazochizmus vagy dolorizmus, épp ellenkező-
leg: az elfogadás valójában jóval elviselhetőbbé teszi a 
szenvedést, mint az elutasítást kísérő idegesség. Mindez 
fizikai értelemben véve is igaz: aki bekeményít, megfe-
szíti magát, azt nagyobb ütés éri, mint azt, aki rugalmasan 
fogadja a találatot. Ha mindenáron ki akarunk küszöbölni 
egy bizonyos szenvedést, olykor további, még nehezeb-
ben elviselhető fájdalmakat okozhatunk. Megdöbbentő 
látni, hogy a mindennapi életben hányan és hányan te-
szik magukat boldogtalanná a társadalmunkban uralkodó 
hedonista szemléletmódot követve, amely mindenfajta 
szenvedést eleve rossznak és bármi áron elkerülendőnek 
tart. Akinek bevett szokása, hogy meneküljön a fájdalom 
minden formája elől, hogy csak azt fogadja el, ami kelle-
mes, kényelmes, a többit pedig elutasítsa, az előbb-utóbb 
jobban meg fogja terhelni magát, mint aki megpróbálja 
jó szívvel elfogadni a szenvedéseket, amelyeket reálisan 
hiába is akarna elkerülni.

A szenvedéshez azonban hozzákapcsolódik az erő is. 
Nemde a Szentírás is beszél a „könnyek kenyeréről”39? 
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Isten hűséges, és mindenkor megadja a szükséges erőt, 
hogy napról napra vállalni tudjuk az életünkben je-
lentkező nehézségeket. Etty Hillesum szavaival élve: 
„Mihelyt közel kerülök a megpróbáltatásokhoz, azok 
nyomban megszépülnek”40.

Ezzel szemben nem fogjuk megkapni ugyanezt a 
kegyelmet azon további szenvedések hordozásához, 
amelyeket mi okozunk saját magunknak azzal, hogy el-
utasítjuk a mindennapos megpróbáltatások elfogadását.

És még valami: nem a szenvedés az igazán rossz, 
hanem a szenvedéstől való félelem. Ha bizalommal és 
békességgel fogadjuk, a szenvedés gyarapít, nevel, meg-
tisztít, önzetlen szeretetre tanít bennünket, szegénnyé, 
alázatossá, szelíddé és együttérzővé tesz felebarátainkkal 
szemben. A szenvedéstől való félelem viszont megke-
ményít, állandó védekező állásba merevít, sőt, gyakran 
végzetes következményekkel járó, megmagyarázhatat-
lan döntésekre kényszerít. „A legsúlyosabb szenvedések 
azok, amelyeket visszautasítunk” – mondja Etty Hille-
sum.41 Nem az átélt szenvedés az igazán rossz, hanem 
az, amelyiket elképzeljük, mert képzeletünket hatalmába 
kerítve tévútra vezet bennünket. A gondot soha nem a 
valóság jelenti (ami alapjában véve, még a fájdalommal 
együtt is pozitív), hanem a valóságról alkotott elképze-
lésünk.
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A szenvedés elutasítása az élet elutasítását jelenti

A mai kor szelleme a reklámokon és a médián keresztül 
szünet nélkül sulykolja belénk „evangéliumát”: életelved 
legyen a fájdalom bármi áron való elkerülése, keresd 
mindig a gyönyört! Egy dolgot azonban elfelejt: semmi-
vel sem tehetjük magunkat biztosabban boldogtalanná, 
mint épp ennek az irányelvnek az alkalmazásával. Nem 
védeni próbálom a szenvedést: amennyire lehet, köny-
nyítsünk rajta. Azonban ez is része az életünknek, és ha 
gyökerestül ki szeretnénk irtani, akkor magát az életet 
töröljük el. A szenvedés elutasítása az élet elutasítását 
jelenti, végeredményben pedig mindannak a szépnek 
és jónak az elvetését, amit csak az élet hozhat nekünk. 
„Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban 
értem elveszíti, az megtalálja”42 – mondja Jézus, és 
ez az Evangélium jóval megbízhatóbb, mint a reklám. 
Persze semmi bajom az örömmel, hiszen jó dolog, és 
ez is része az életünknek. Ha nem létezne az öröm, nem 
tudnánk örömet szerezni sem, ami pedig a legtermésze-
tesebb módja szeretetünk kifejezésének.43 Sokak visel-
kedésében azonban döbbenten kell látnom, hogy milyen 
gyakran okoznak maguknak sokkal nagyobb szenvedést, 
amikor egy kisebbet akarnak elkerülni, olyat, ami egy-
ébként hétköznapi, felvállalható lenne. Láttam például 
szülőket, akik éveken át szomorkodtak egyszerűen azért, 
mert nem tudták elfogadni egyik gyermekük hivatását. 
Elutasították az elszakadás okozta szenvedést, egy olyan 
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döntés miatt, ami nem felelt meg a várakozásuknak, és 
ezáltal évekre szóló gyötrődéssel sújtották magukat. Vég 
nélkül sorolhatnánk a példákat, és mind azt támasztaná 
alá, hogy a szenvedés és a (természetesen törvényes) 
áldozat elfogadása nem mazochizmusból vagy öngyil-
kos hajlamokból fakad, hanem épp ellenkezőleg. Ha 
elfogadjuk az élet „kínálta” szenvedést, amelyet Isten a 
fejlődésünk és megtisztulásunk végett enged meg, meg-
kíméljük magunkat a nehezebbektől. Tisztán kell látnunk: 
egyszer és mindenkorra hagyjunk fel a fájdalom és küzd-
elem nélküli életről való álmodozással. Itt a földön nincs 
ilyen, csak a Paradicsomban. Krisztust követve napról 
napra, bátran fel kell vennünk a keresztünket, és a kese-
rűség előbb-utóbb olyan édes lesz, mint a méz.

Figyeljünk oda tehát belső beállítódásunkra, mert hosz-
szú távú következményei fontosabbak, mint gondolnánk. 
Ha mindennapi életünk során valamilyen nehézséggel 
szembesülünk, „a meleg és a nap terhével”, a fáradtság-
gal, meg kell próbálnunk nem állandóan bosszankodni, 
azt hajtogatva: „legyen már vége!”, nem folyton egy 
másik életről álmodozni, hanem mindenestül elfogadni 
azt, ami van. Az élet szép és jó úgy, ahogy van, beleértve 
a fájdalmak terhét is. Amikor Isten megteremtette a férfit 
és a nőt, az emberi élet egészét mérhetetlen áldásban ré-
szesítette, amelyet később sem vont vissza soha, dacára 
a bűnnek és a számos szenvedésnek, „Isten ugyanis nem 
bánja meg kegyelmi adományát és meghívását”44, főleg 
nem a legelső adományt és a legelső meghívást, amely 
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maga az élet. A lét minden formája, még ha szenvedésnek 
van is kitéve, végtelenül áldott és becses.

Ez a hozzáállás visszahelyez bennünket a valóságba, 
ráadásul rengeteg energiát is megtakarítunk vele, amit 
egyébként az önsajnálatra, a dolgok megváltozásának 
követelésére, a lehetetlenről való álmodozásra veszteget-
nénk. Ez annál is inkább fontos, mert mi, keresztények 
biztosra vesszük, hogy az örök boldogság vár ránk: „S 
örök boldogságot tükröz az arcuk”45, ezért aztán nincs 
megfelelő okunk, hogy a földi lét nehézségei miatt saj-
náljuk magunkat. Őrizzük inkább szívünkben Szent Pál 
apostol bátorító szavait: „A mostani pillanatnyi könnyű 
szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó 
mértékét szerzi meg nekünk”46.

Baj baj hátán: a kellemetlenségek pozitív oldala

El kell fogadnunk azt is, hogy a bosszúságoknak, bár-
milyen kellemetlenek is, nem csupán hátrányai, hanem 
bizony előnyei is szép számmal vannak.

Először is meggátolnak bennünket abban, hogy éle-
tünk, időnk felett szabadon rendelkezzünk. Megkímélnek 
attól, hogy hagyjuk magunkat bezárni programjaink, ter-
veink közé, egyéni bölcsességünk mögé. Valódi börtön-
ünk, ahonnét mindenképpen ki kell szabadulnunk, nem 
más, mint saját magunk: szűkkeblűségünk, szűklátókö-
rűségünk. „Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, 
annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én 
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gondolataim - a ti gondolataitoknál” – mondja a Szent-
írás.47 A legrosszabb, ami az életben történhet velünk, 
ha minden úgy megy, ahogy szeretnénk. Ez mindenfajta 
fejlődésnek a végét jelentené. Csak akkor léphetünk be 
lassacskán az isteni bölcsességbe, amely összehasonlít-
hatatlanul szebb, gazdagabb, termékenyebb, irgalmasabb 
a miénknél48, ha emberi bölcsességünk előbb komolyan 
összezavarodott. Nem azért, hogy megsemmisüljön, 
hanem hogy felemelkedjék és megtisztuljon, hogy ne 
maradjon bezárva korlátai börtönébe, mert bizonyos 
fokig mindenkor az önzés, a gőg, a hit és a szeretet töb-
bé-kevésbé tudatos hiánya fogja jellemezni. A bennünk 
lakozó szűkkeblűségnek és szűklátókörűségnek meg kell 
gyógyulnia, hogy apránként be tudjuk fogadni az isteni 
bölcsességet, hogy alapjainkban megújulhassunk, s hogy 
gondolkodásmódunk kibővülhessen. A bűn beszűkít, a 
szentség pedig kiszélesíti a szellemet, és megnagyobbítja 
a lelket.

A hatalomvágytól a ráhagyatkozásig: az értelem meg-
tisztulása

Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, a legnehezebb álta-
lában nem maga a szenvedés, hanem hogy nem tudjuk a 
miértjét. A fájdalom önmagában kevésbé embert próbáló, 
mint az a tény, hogy nem látjuk a lehetséges értelmét. A 
legkeményebb próbatétel az, amikor értelmünk válasz 
nélküli „miértekbe” ütközik. Ha viszont megkapja a fe-
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leletet, jóval könnyebb lesz elfogadni és elviselni magát 
a fájdalmat: ha az orvos a kezelés során netán fájdalmat 
okoz, akkor sem támadok rá, hisz jól tudom, hogy mind-
ezt a gyógyulásom érdekében teszi.

Itt érdemes néhány rövid megjegyzést tennünk az ér-
telemnek a lelki életben betöltött szerepéről.

Az Istentől kapott többi adottságunkhoz hasonlóan az 
értelem is alapvetően jó és hasznos. Az ember szomjazza 
az igazságot, szüksége van rá, hogy eszével felfoghassa 
a dolgokat –mindez része a méltóságának és nagyságá-
nak. Nem lenne igazságos semmibe venni az értelmet, 
annak lehetőségeit, illetve a mindennapi és a lelki életben 
betöltött szerepét.49 A hit nem tud meglenni az értelem 
nélkül, és nincs is szebb annál, mint hogy az embernek 
megadatott a lehetőség, hogy szabadsága, értelme és 
egyéb adottságai révén együttműködjön Isten művében. 
Nagyon is pozitívak életünknek azok a pillanatai, amikor 
értelmünkkel sikerül felfognunk, mit tesz Isten, mire hív 
bennünket, milyen pedagógiát alkalmaz a növekedésünk 
elősegítésére, mert lehetővé teszik számunkra, hogy teljes 
erőnkből együttműködjünk az isteni kegyelem munkájá-
val. Ez pedig minden bizonnyal beleillik Isten terveinek 
sorába, ő ugyanis nem bábfiguráknak alkotott bennünket, 
hanem szabad, felelős személyiségeknek, akiket arra hí-
vott, hogy értelmük révén beleegyezésüket adják szere-
tetéhez, szabadságuk révén pedig csatlakozzanak hozzá. 
Helyénvaló, sőt jogos igényünk tehát, hogy meg akarjuk 
ismerni az értelmét mindannak, amit megélünk.
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Be kell látnunk azonban azt is, hogy ez a bennünk élő 
oly sürgető igény a megismerésre kétélű dolog, ezért 
megtisztulásra van szüksége. A megértés vágyának töb-
bé-kevésbé tudatos mozgatórugói ugyanis nem mindig 
jogosak. Egyfelől szomjazunk az igazságra, hogy befo-
gadjuk, és hozzáigazítsuk az életünket, s ebben nincs is 
semmi kivetnivaló. Másfelől azonban benne rejlik a ha-
talomvágy is, amennyiben „megérteni” annyit tesz, mint 
uralkodni, megragadni, a helyzet urának lenni. Vagyis a 
bennünk élő uralomvágy, a birtoklás ösztöne tudtunkon 
kívül táplálójává válhat a megértés vágyának.

Ez utóbbi azonban eredhet más forrásból is, amely 
nem kevésbé tisztátalan: a biztonság bennünk tátongó 
mélységes hiányából. A megértés önmagunk megnyugta-
tása, bebiztosítása annak tudatában, hogy ha megértettük, 
akkor egyúttal urai is leszünk egy adott helyzetnek. Ámde 
ez pusztán emberi értelemben tekinthető biztonságnak, 
törékeny, csalóka, előbb-utóbb óhatatlanul kudarcba ful-
lad. Az életünk során megszerezhető egyedüli biztonság 
ugyanis nem abból fakad, hogy értelmünk segítségével 
képesek vagyunk úrrá lenni az eseményeken és felkészü-
lünk rájuk, hanem abból a bizonyosságból, hogy Isten 
hűséges, és hogy sohasem tudna elhagyni bennünket, 
mert atyai szeretete visszavonhatatlan.

Az a vágyunk, amely a megpróbáltatás idején a történ-
tek megértésére indít, gyakran csupán arra való képte-
lenségünknek a kifejeződése, hogy az emberi biztonság 
keresése helyett bizalommal Istenre hagyatkozzunk. 
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Maradéktalanul meg kell tehát tisztulnunk tőle. Csak az 
élvezheti a teljes belső szabadságot, aki megtapasztalva 
a Szentírás képének igazságát arról, hogy egyetlen „kő-
sziklája” Isten, fokozatosan képes kiszabadítani saját 
magát annak kényszere alól, hogy az emberi biztonság 
mankóira támaszkodjék.

Hogy értelmünk levetkőzhesse az imént leírt két fő hi-
bát (a hatalomvágyat és a ráhagyatkozás hiányából eredő 
kényszerű önbiztosítást), ehhez át kell jutnunk bizonyos 
életszakaszokon, éspedig a leginkább embert próbálókon, 
amikor akármilyen erősen gondolkodunk is, képtelenek 
leszünk megérteni a miértjét annak, ami velünk történik. 
Mindez nagyon fájdalmas, mivel – amint már mondot-
tam – könnyű elfogadni azokat a megpróbáltatásokat, 
amelyeknek belátjuk az értelmét, egész más ellenben a 
helyzet, amikor értelmünk csak a sötétben tapogatózik.

Életünknek vannak olyan szakaszai, amikor minden-
áron meg kell próbálnunk megkeresni az értelmét annak, 
ami velünk történik (elgondolkodva rajta, imában, vagy 
éppen kikérve a tapasztaltabbak tanácsát), mert ennek 
a világosságnak köszönhetően fejlődünk, amennyiben 
képesek vagyunk együttműködni azzal, amit megértet-
tünk. Vannak azonban olyan pillanatok is, amikor le kell 
mondanunk a megfejtésről, mert már nem a cselekvés 
ideje van itt, hanem az Istenre való ráhagyatkozás, a fel-
tétlen bizalom ideje. A megvilágosodás majd csak később 
jön el: „Most még nem érted, amit teszek, de később 
majd megérted” – mondta Jézus Péternek.50 Ha ilyenkor 
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mindenáron meg akarjuk érteni a miérteket, többet fog-
unk vele ártani magunknak, mint használni, fokozzuk a 
szenvedést ahelyett, hogy enyhítenénk, mert csak súly-
osbítjuk kétségeinket, bizonytalanságunkat, félelmeinket, 
kérdéseinket, de választ nem kapunk rájuk. Már nem az a 
cél, hogy egy válasz megtalálásával kielégítsük értelmün-
ket, hanem hogy a hit gyakorlása révén átadjuk magunkat 
Istennek. Csak egy valami hozhat nyugalmat számunkra: 
nem az, hogy választ találjunk a kérdéseinkre, hanem 
az alázatos, bizalommal teli imádság, az a magatartás, 
amiről Jeremiás próféta így ír: „Jó csendben várni az 
Úrra, mert ő megszabadít”51.

Isten akaratának megértése

Mivel kényszeresen próbáljuk magunkat bebiztosítani, 
szeretnénk mindig határozottan tudni, hogy Isten akaratát 
tesszük-e. Teljesen természetes, hogy vágyunk Isten aka-
ratának megismerésére, hogy alkalmazkodhassunk hozzá. 
Ha őszinte szívvel keressük, rendszerint megkapjuk azt a 
világosságot, ami által megérthetjük akaratát. Tudnunk 
kell azonban, hogy ez nincs mindig így. Még ha be is ve-
tettünk mindent, amire az adott helyzetben Isten akarat-
ának megértéséhez szükségünk lehet (ima, elmélkedés, 
lelkivezetés), akkor sem kapunk mindig érthető választ, 
legalábbis nem azonnal. Ennek két oka lehet. Az első, 
hogy Isten felnőttként kezel bennünket, és sokszor egy-
szerűen csak azt szeretné, hogy mi magunk hozzuk meg a 
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döntéseinket. A másik esetben a megtisztulásunk a cél: ha 
mindenkor biztosak lehetnénk abban, hogy Isten akarata 
szerint cselekszünk, és hogy igazunk van, akkor hamar 
elbíznánk magunkat, ami pedig igen veszélyessé válhat, 
mert könnyen elvezethet egyfajta szellemi gőghöz. Az a 
tény, hogy nem lehetünk mindig biztosak benne, vajon 
Isten akaratát tesszük-e, szegénységünk fájdalmas megta-
pasztalását jelenti, ám ezzel egy időben védelmet is nyújt: 
az állandó keresés során megőriz bennünket kicsinek és 
alázatosnak, megóv attól, hogy saját magunkra támasz-
kodjunk, és egyfajta hamis biztonságérzettel kivonjuk 
magunkat az önátadás alól.

Ezekben az isteni akarat szempontjából „homályos” 
helyzetekben nagyon fontos emlékeztetnünk magunkat 
arra, hogy bár az isteni akarat bizonyos szempontjai 
elkerülik a figyelmünket, mégis mindig vannak olyan 
részei, amelyeket bizton ismerhetünk, s amelyekbe a 
tévedés veszélye nélkül foghatunk bele, abban a tu-
datban, hogy befektetésünk gyümölcsöző lesz: aktuális 
élethelyzetünk feladatainak teljesítésébe, a keresztény 
hivatás mint olyan lényegi pontjainak megélésébe. Oly-
kor a következő hibába esünk, amelyet okvetlenül fel kell 
ismernünk és ki kell küszöbölnünk: mivel Isten akaratáról 
még a fontos kérdésekben is csupán homályos sejtéseink 
lehetnek (mint jövőbeni hivatásunk megválasztása vagy 
egy fontos döntés), minden időnket ezek boncolgatására 
fordítjuk. Vagy pedig erőt vesz rajtunk a csüggedés, ami-
nek eredményeképpen nem marad elég energiánk Isten 
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akaratának hétköznapokban történő megvalósítására: a 
hűséges imára, a kitartó bizalomra, a szeretetre azon 
embertársaink iránt, akikkel éppen találkozunk. Amikor 
nem találjuk a választ a jövőt érintő kérdéseinkre, úgy 
készülhetünk fel legjobban azok befogadására, ha meg-
próbáljuk teljességében megélni a mai napot.

Az életemet nem veszi el tőlem senki, én magam adom oda

Amint fentebb mondottuk, jól tesszük, ha nem csupán a 
kellemetlenségek elviselésében gyakoroljuk magunkat, 
hanem bizonyos értelemben elébük is megyünk. Ez per-
sze nem azt jelenti, hogy mindenáron problémákat gyárt-
sunk magunknak! Amikor viszont jelentkeznek, fogad-
juk jó szívvel, tegyünk pozitív lépéseket szabadságunk 
erejéből, hogy a lehető leggyorsabban túl tudjunk lépni 
első, többé-kevésbé heves indulatainkon, s eljuthassunk 
a bizalomból táplálkozó megnyugváshoz.

Kis Szent Teréz, mint ahogy mi sem, nem nagyon 
szerette, ha zavarták. Néha olyan feladatot bíztak rá, 
ami bizonyos szintű elmélyülést igényelt volna (festés, 
színdarab írása a közösség számára), ám a Kármel szoros 
napirendje mellett nem nagyon rendelkezhetett maga az 
idejével. Amikor végre lehetősége nyílott rá, hogy egy-
két órára a munkájával foglalkozzon, a következő módon 
állt ehhez hozzá: azt választom, hogy zavarjanak. Ha 
tehát az egyik jámbor nővér munka közben valamilyen 
szívességet kért tőle, a rideg visszautasítás helyett inkább 
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igyekezett jó szívvel fogadni, hiszen ő maga választotta 
ezt. Ha pedig éppen senki nem zavarta, azt a Jóisten 
becses ajándékának tekintette, és egész szívét eltöltötte 
a hála. Tehát bárhogy is történt, Teréz mindent békésen 
fogadott, és sohasem bosszankodott. Mindig megtalálta 
a módját, hogy véghezvigye az Atya akaratát, mert nem 
akart mást, mint mindent elfogadni.

Amikor ezen a területen folytatunk lelki küzdelmeket, 
sokat segíthet, ha Jézus szavairól elmélkedünk: „Az éle-
temet nem veszi el tőlem senki, én magam adom oda.”52 
Mondata paradox, hiszen Jézustól igenis elvették az 
életét: megkötözték, elítélték, megkínozták, végül ke-
resztre feszítették. Csakhogy – a liturgia kifejezésével 
élve – „önként átadta magát a szenvedésre”. Szívében 
ott volt az a mélységes elfogadás, az a csatlakozás az 
Atya akaratához, aminek köszönhetően halálában is 
tökéletesen szabad maradt, meghozva ezáltal a Szeretet 
áldozatát. Szabad és szeretetteljes beleegyezése révén az 
élet elvétele az élet odaadásává vált.

Jacques Fesch tanúságtétele ragyogó példáját adja az 
elmondottaknak. Letartóztatták egy rendőr meggyilko-
lásáért, amikor meg akarta valósítani kissé őrült álmát, 
hogy megváltoztassa az életét (kirabolt egy bankot, 
hogy a pénzből vehessen egy hajót, amivel majd átszeli 
az óceánt), s emiatt három évig ült börtönben, mígnem 
huszonhét éves korában, 1957. október 1-én kivégezték. 
Cellájában találkozott Krisztussal, és nagyszerű lelki utat 
járt végig. Halála előtt pár nappal a következő sorokat 
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vetette papírra: „Boldogok, akiket Isten a vértanúsággal 
tüntet ki. Kifolyó vérük mindenkor drága Isten szemében, 
különösen az a vér, amit szabadon ajánlanak fel neki. 
Én nem vagyok szabad, mégis, ha most a szabadságot 
ajánlanák nekem egy Istennel szemben elkövetett bűn 
fejében, elutasítanám, és inkább választanám a halált. 
Ezért együttműködöm a kivégzésemben, lelkem mélyé-
ből elfogadom, és felajánlom az Úrnak, s ily módon a 
halálom valamivel kevésbé lesz méltatlan.”53

Szabadságunk mindenkor rendelkezik azzal a cso-
dálatos hatalommal, hogy ha valamit elvesznek tőlünk 
(az élet, az események, embertársaink), azt felajánlássá 
alakíthatjuk. Kívülről nem látni a különbséget, belsőleg 
azonban átlényegül minden. A végzetből szabad döntés 
lesz, az erőszakból szeretet, a veszteségből termékeny-
ség. Az emberi szabadság hallatlanul nagy dolog! Sza-
badsága révén az embernek nincs ugyan hatalma maga 
körül mindent megváltoztatni, szabadságában áll viszont 
az (és ez még nagyobb dolog!), hogy értelmet adjon 
mindennek, annak is, aminek eredendően nincs értelme. 
Nem vagyunk mindig urai az életünk folyásának, annak 
viszont igen, hogy milyen értelmet adunk neki. Szabad-
ságunk által az életünknek nem lesz olyan eseménye, 
történjék bármi is, ami ne kaphatna pozitív jelentést, ne 
lehetne a szeretet kifejeződése, ne válhatna önátadássá, 
bizalommá, reménnyé, felajánlássá. Szabadságunk leg-
jelentősebb, leggyümölcsözőbb megnyilvánulásai nem 
azok, amelyekkel megváltoztatjuk a minket körülvevő 
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világot, hanem sokkal inkább azok, amelyek által saját 
belső hozzáállásunkat alakítjuk át, hogy pozitív értelmet 
tudjunk adni a dolgoknak,  a hit forrására támaszkodva, 
ahonnét tudjuk, hogy Isten kivétel nélkül mindent ké-
pes jóra fordítani. Kimeríthetetlen kincsesbánya, határ-
talan gazdagság vár itt ránk, amely életünkből minden 
negatívumot, minden közönségeset és közömböset kiirt 
azáltal, hogy mindennek értelmet adunk. A jó dolgok 
hálára és örömre fognak indítani, a rosszak pedig alkal-
mat teremtenek az önátadásra, a hitre és a felajánlásra: 
minden kegyelemmé válik. Végtelen hálával tartozunk 
Istennek a szabadság kincset érő ajándékáért.

Tehetetlenség a próbatételek közepette, avagy a te-
hetetlenség próbatétele: a hit, a remény és a szeretet 
szabadsága

Mindannyiunk életében be fog következni az a pillanat, 
amikor személyesen bennünket vagy a szeretteinket érin-
tő megpróbáltatások és nehézségek köszöntenek ránk, 
amelyek ellen semmit sem tudunk tenni. Hiába vizsgáljuk 
meg a helyzetet minden irányból, hiába gondolkodunk 
rajta éjjel-nappal, részünkről nem találunk rá megoldást. 
Szegénységünk, fegyvertelenségünk, gyámoltalanságunk 
tudata a legkeményebb próbatétel, különösen akkor, ha 
hozzánk közel álló személyről van szó. Szenvedni látni 
valakit, akit szeretünk, és sehogy sem tudni segíteni rajta, 
az életben ez az egyik legkínzóbb fájdalom. A szülők 
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találkoznak vele leggyakrabban. Amikor még kicsi a 
gyermekük, megvannak az eszközeik arra, hogy közbe-
lépjenek és megoldják a problémáit, ha baj van. De ha 
már felnőtt és önálló életet kezdett, nem hallgatva többé 
a tanácsaikra, szörnyű lehet látni a szülőknek, hogy a fiuk 
vagy a lányuk kábítószerezik vagy érzelmileg pusztító 
kalandokba veti magát, és hiába szeretnének minden 
erejükkel segíteni rajta, néha teljesen cselekvésképtele-
neknek érzik magukat. Legjobb, ha ilyenkor azt ismét-
elgetjük magunknak, hogy bár látszólag képtelenek 
vagyunk az események irányítására, és semmilyen 
konkrét eszköz nem áll rendelkezésünkre, amivel közbe-
léphetnénk, mindennek ellenére mégis megmarad a hit, 
a remény és a szeretet. A hit, hogy Isten nem hagyja el 
az illetőt, és hogy az érte elmondott imák gyümölcse 
kellő időben beérik majd. A remény, hogy az Úr hűsége 
és hatalma végtelen. A szeretet, amellyel továbbra is szí-
vünkben és imáinkban hordozzuk az illetőt, megbocsátva 
a hibáit, az ellenünk elkövetett rosszat, és a szeretetnek 
az adott helyzetben kifejezhető egyéb jelei. A szeretet, 
amely látható tettekre nem váltható, ám a bizalomban, a 
lemondásban és a megbocsátásban mégis kifejeződhet. 
A szeretet, amely annál tisztább és erősebb, minél sze-
gényebb. Ha tetteink tekintetében egészen tehetetlenek 
vagyunk is, a belső szabadságot ugyanúgy meg tudjuk 
őrizni az állhatatos szeretetben, amelyet még a legtragi-
kusabb esemény sem vehet el tőlünk.
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Szilárd, megszabadító és vigasztaló bizonyosság kell, 
hogy legyen számomra a tehetetlenség próbatételekor, 
hogy bár tenni nem tudok semmit, mégis a hit, a remény 
és a szeretet pillanataiban láthatatlanul történik valami, 
és előbb-utóbb, az isteni irgalom dimenziójában majd a 
gyümölcseit is leszedhetjük. A szeretet mindenkor ter-
mékeny, még ha szegénynek és gyámoltalannak látszik 
is. Nem lehet másmilyen, hiszen magából Isten létéből és 
életéből részesül. „A remény pedig nem csal meg, mert 
a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe 
az Isten szeretete.”54

4. A másik elfogadása

A mások által nekünk okozott szenvedés elfogadása

Fentebb már javasoltuk, hogy a bosszúságok hatására 
nem érdemes „bekeményítenünk”, hasznosabb, ha jó 
szívvel fogadjuk azokat. Most ezt a gondolatmenetet 
szeretnénk folytatni, a külső körülmények okozta bosz-
szúságok után azokról beszélve, amelyeket a többiek hi-
bái idéznek elő bennünk. Hogyan kezeljük tehát azokat 
a szenvedéseket, amelyeket a körülöttünk élők okoznak 
nekünk? Ugyanazzal a magatartással: törekednünk kell 
az elfogadásukra.

Nem passzivitásról van szó. Olykor arra van szükség, 
hogy felkeressük azt, akinek a viselkedése miatt szenve-
dünk, hogy segítsük tudatosítani és kijavítani a hibáját. 
Olykor az a feladatunk, hogy határozottan reagáljunk 
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néhány igazságtalan lépésre, és hogy megvédjük magun-
kat vagy másokat a pusztító befolyástól. De még így is 
tekintélyes számban marad bennünk olyan fájdalom, ami 
a környezetünkből ered, s amely nem kerülhető el és nem 
is orvosolható: csupán annyit tehetünk, hogy a reménység 
és megbocsátás lelkületével fogadjuk őket.

Az ilyesfajta szenvedés elfogadása nehezebb szá-
munkra, mint azé, amelyet a külső körülmények okoz-
nak. Kevésbé mérgelődünk, ha azért mulasztunk el egy 
találkozót, mert elromlik az autónk, mint ha a feleségünk 
miatt késünk, aki egy órája telefonálgat a barátnőjével. A 
többi ember által okozott kellemetlenségeket nehezebben 
fogadjuk el, mint a gyakorlati problémákat, mert azok 
benne vannak a pakliban, és az ember könnyen belátja, 
hogy a dolgok megváltozhatnak. Jobban haragszunk egy 
szabadsággal rendelkező személyre, ha bajt okoz nekünk, 
mint a személytelen körülményekre!

Ha nem is mindig könnyű, meg kell tudnunk bocsátani 
embertársainknak a nekünk okozott fájdalmakat, csaló-
dásokat, és egyenesen úgy kell fogadnunk a tőlük eredő 
gondjainkat, mint kegyelmet és jótéteményt. Az ilyen 
hozzáállás nem jön magától és nem is természetes, még-
is egyedül akkor járunk el helyesen, ha megpróbáljuk 
elérni a békességet és a belső szabadságot. Most követ-
kezzék néhány észrevétel, amelyek ebben segíthetnek 
bennünket.
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Vegyük számításba a lélektani különbségeket!

Először is gondoljunk arra, hogy a többi ember által oko-
zott szenvedésben nem szabad módszeresen a rosszin-
dulatot keresni a részükről (bár általában hajlamosak 
vagyunk erre). Az emberi kapcsolatokat érintő problémák 
legnagyobb része (amelyekből nyomban erkölcsi ta-
nulságot szoktunk levonni) többnyire egyszerűen kom-
munikációs nehézségekből, félreértésekből fakad. Külön-
bözőképpen fejezzük ki magunkat, különböznek a pszi-
chológiai szűrőink, ezért okoz olykor nehézséget, hogy 
észleljük a másik valódi szándékát vagy motivációját.

Mindannyiunknak más a lélektana, másra vagyunk 
érzékenyek, és másképp, akár ellentétesen látjuk a dol-
gokat. Jó, ha ezeket tisztán látjuk, és humorral próbáljuk 
elfogadni. Egyesek mindennél jobban szeretik a rendet, a 
legkisebb rendetlenség is bizonytalanságot kelt bennük. 
Másokat megfojt a túlontúl beszabályozott, behatárolt 
környezet. A rendszerető emberek személyes támadásnak 
veszik, ha valaki szanaszét hagy egy mégoly kis tárgyat 
is, míg az ellenkező természetűek kitolásnak érzik, ha 
valaki mindig tökéletes rendet vár el tőlük. És már le is 
vonjuk az erkölcsi következtetést, holott csupán pszi-
chológiai különbségekről van szó. Valamennyiünknek 
erős hajlama van arra, hogy a nekünk tetsző, vérmérsék-
letünknek megfelelő dolgokat jónak nevezzük, az attól 
eltérőeket pedig rossznak. Számtalan példát említhetünk. 
Ha nem figyelünk oda, családunk vagy közösségünk 
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könnyen állóháború színterévé változhat a rend illetve a 
szabadság védelmezői, a pontosság illetve a rugalmasság 
hívei, a nyugalom illetve a szertelenség szerelmesei, a 
korán kelők és a későn fekvők, a fecsegők és a hallgata-
gok között, és így tovább, a végtelenségig.

Tudatosan kell tehát törekednünk a többiek elfogadá-
sára úgy, ahogy vannak, belátva, hogy érzékenységük 
vagy az értékek, amelyekhez kötődnek, nem azonosak a 
mieinkkel, ezért nyitott szívvel és rugalmas gondolko-
dásmóddal közeledjünk hozzájuk.55

Mindez nem könnyű, hiszen be kell látnunk hozzá 
tudásunk viszonylagosságát, kicsivé és alázatossá kell 
válnunk, és le kell mondanunk arról a gőgről, hogy iga-
zunk van, mert ez általában megakadályoz bennünket 
abban, hogy a másik ember gondolatmenetébe belehe-
lyezkedjünk. Ezzel a lemondással meg kell halnunk ön-
magunk számára, ami elképesztően nehéz lehet.

De csak nyerhetünk rajta. Szerencse, hogy a többiek 
látásmódja eltér a miénktől, mert így megvan az esé-
lyünk arra, hogy korlátainkat átlépve nyissunk az idegen 
értékek felé. Huszonöt éve közösségben élek, és be kell 
látnom, hogy végeredményben talán többet kaptam 
azoktól az emberektől, akikkel sosem értettem meg jól 
magam, mint azoktól, akikkel igen. Az előbbiek ugyan-
is új horizontokat nyitottak meg előttem, más értékek 
felé vezettek, mint amilyenek közé bezáródtam volna, ha 
csak olyanokkal találkozom, akik ugyanarra érzékenyek, 
amire én.
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Néhány gondolat a megbocsátásról

Vannak ezenfelül olyan esetek is, amikor az embertár-
saink által okozott szenvedés kétséget kizáróan valami-
lyen létező hibájuknak tulajdonítható. Az ilyenkor velük 
szemben kialakítandó magatartás már nem egyszerűen a 
különbözőségük elfogadásában megnyilvánuló, megértő 
rugalmasság, amiről idáig beszéltünk, hanem a megbo-
csátás még rögösebb és igényesebb útja.

A modern kultúra (gondoljunk például a mozifilmekre) 
szinte semmit nem tesz a megbocsátás értékének növe-
léséért, ehelyett a haragot és a bosszút tünteti fel törvé-
nyesnek. Csoda-e ezek után, ha a világban egyre több a 
rossz? Egyre erősebben kell tehát bizonygatnunk, hogy 
az emberiséget sújtó szenvedés enyhítésének egyedüli 
módja a megbocsátás.

„Amikor az Egyház a megbocsátást és az ellenség sze-
retetét hirdeti, tudatában van annak, hogy az emberiség 
szellemi örökségébe a másikhoz való viszonyulásnak egy 
új módját vezeti be, egy kétségkívül fáradságos, de annál 
reménytelibb módot. Ennek megvalósításakor számíthat 
az Úr segítségére, mert Ő soha nem hagyja el azt, aki a 
nehéz pillanatokban segítségül hívja a nevét. „A szeretet 
nem rója fel a rosszat” (1 Kor 13,5). Szent Pál apostol 
a korintusiakhoz írt első levelének ezzel a gondolatával 
arra emlékeztet, hogy a megbocsátás a szeretet gyakor-
lásának egyik legmagasabbrendű formája.56



64 65

Itt azonban nem mennénk bele a megbocsátás alap-
vető kérdésének részletes tárgyalásába, tekintettel arra, 
hogy a téma túlságosan összetett. Célunk egyszerűen az, 
hogy újra meg újra elmondjuk: ha nem fogjuk fel a meg-
bocsátás jelentőségét, és nem építjük be a többi ember-
rel való kapcsolatunkba, akkor sohasem fogunk eljutni 
a belső szabadságra, hanem örökké az indulataink fog-
lyai maradunk.

Ha vonakodunk megbocsátani valamilyen rossz do-
logért, aminek az áldozatai lettünk, akkor csak tovább 
tetézzük a rosszat, ahelyett, hogy valamiféle megoldást 
találnánk. Csak tovább gyarapítjuk a világban fellelhető 
rosszat, pedig már így is épp elég van belőle. Ne váljunk 
a rossz terjesztőinek cinkosaivá. Ahogy Szent Pál kéri: 
„Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le 
a rosszat jóval.”57.

Ezért most szeretnénk néhány megjegyzést tenni arra vo-
natkozóan, hogyan segítsünk bizonyos, a megbocsátást ne-
hézzé, sőt, lehetetlenné tevő akadályok eltávolításában.

A megbocsátás nem a rosszért való kezeskedés

A megbocsátást elsősorban az a többé-kevésbé tudatos 
feltételezés teszi olykor nehézzé számunkra, hogy ha 
megbocsátunk annak, aki fájdalmat okozott nekünk, 
akkor úgy teszünk, mintha mi sem történt volna, vagyis 
egy rossz dolgot „jónak” tulajdonítunk, s méltánytalanul 
kezeskedünk érte. Ezt pedig nem fogadhatjuk el.
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Csakhogy a megbocsátás nem a rossz eltűrését jelenti, 
és nem is azt, hogy jogosnak tartsuk, ami nem az. Mert ez 
természetesen elfogadhatatlan lenne: az igazságból nem 
szabad gúnyt űzni. A megbocsátás valójában a következőt 
takarja: valaki rosszat tett velem, de én mégsem akarom 
őt elítélni vagy a hibájával azonosítani, és bíráskodni sem 
fogok felette. Istenre hagyom annak a gondját, hogy meg-
mérje tettének súlyát, és hogy Ő ítélkezzen felette, mert 
Ő az egyetlen, „aki a veséket és a szíveket vizsgálja”58 és 
„igazságosan ítél”59. Én nem szeretném a vállamra venni 
ezt a súlyos és kényes terhet, hiszen úgyis csak Istenre 
tartozik. Ráadásul nem is szeretném végérvényes és meg-
fellebbezhetetlen ítélettel sújtani azt, aki megsebzett, 
inkább próbálok reményteli tekintettel nézni rá, hiszem, 
hogy megváltozhat, hogy kibontakozhat benne valami, 
és továbbra is csak a javát akarom. És hiszek abban is, 
hogy Isten jóra tudja fordítani a rosszat, amit elkövetett 
ellenem, még ha emberi szemmel nézve jóvátehetetlen-
nek látszik is. Mindent összevetve a valódi megbocsátás 
csak azért lehetséges, mert Krisztus feltámadt a halottak 
közül, s ez a feltámadás a biztosítéka annak, hogy Isten 
minden rosszat meg tud gyógyítani.

A harag kötelékei

Jó, ha azt is tudatosítjuk, hogy amikor megbocsátunk va-
lakinek, akkor bizonyos értelemben (elengedve tartozását) 
vele is, de elsősorban saját magunkkal teszünk jót: vissza-
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találhatunk ugyanis ahhoz a szabadságunkhoz, amelyet a 
harag és a neheztelés miatt kis híján elveszítettünk.

Szabadságunk elidegeníthető a túlzottan erős érzelmi 
kötődések révén is, amennyiben függésbe kerülünk egy 
olyan személytől, akit a kelleténél jobban (és rosszul) 
szeretünk, s aki olyannyira nélkülözhetetlenné válik szá-
munkra, hogy már-már az önállóságunktól foszt meg ben-
nünket. Csakhogy amennyire az érzelmi függőség gúzsba 
köt, ugyanúgy, ha valakire haragszunk, a megbocsátani 
nem tudás is megfoszt bennünket a szabadságunktól. 
Azoktól, akiket ki nem állhatunk, ugyanolyan erősen 
függünk, mint azoktól, akiket túlságosan is szeretünk. 
Ha valakivel haragot tartunk, akkor folyamatosan rá 
gondolunk, negatív érzéseket táplálunk iránta, amelyek 
rengeteg energiánkat felemésztik; „bezáródunk” ebbe 
a kapcsolatba, ami lelkileg és szellemileg akadályoz 
bennünket abban is, hogy egyébként szabadon éljük 
az életünket. A harag felemészti a haragvó életerejét, és 
nem kevés bajt okoz neki. Ha valaki megsért bennün-
ket, önkéntelenül is gondosan ápolgatjuk magunkban a 
kiállt fájdalom emlékét, hogy majd a kellő pillanatban 
meglobogtassuk, mint valami számlát, s fizetésre, tar-
tozásának megadására kötelezzük őt. Azt azonban nem 
tudatosítjuk magunkban, hogy ezek a felgyülemlett szám-
lák végül megmérgezik az életünket. Bölcsebb dolog az 
Evangélium tanácsát követve elengedni mindenkinek az 
adósságát, és cserébe nekünk is elengednek mindent, a 
szívünk pedig felszabadul.
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Valamennyien megtapasztaltuk már, hogy ha valaki 
iránt haragot táplálunk, akkor képtelenek vagyunk tár-
gyilagosan tekinteni rá. Csak a rosszat látjuk benne, és 
nem tudunk többé nyitni arra a jóra, amit esetleg kap-
hatunk tőle annak ellenére, hogy valamivel megbántott 
bennünket.

Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd 
nektek is

Az Evangélium egyik legszebb részlete Lukács könyvé-
nek 6,35–38. verse, amely a megbocsátásra hív. Érdemes 
itt is idézni néhány sorát, mert a többiekhez való viszo-
nyulásunkhoz szolgáltat alapot.

„Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, ad-
jatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy 
jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, 
hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek 
hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok 
ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne 
ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bo-
csássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és 
akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló 
mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti 
mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

Igényes gondolatok, de ezt az igényességet úgy kell te-
kintenünk, mint Isten nekünk szánt nagyszerű ajándékát. 
Isten megadja azt, amit parancsol, vagyis ebben a szö-
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vegben halványan ott sejlik az ígéret, hogy Isten át tudja 
formálni a szívünket, képessé téve arra a tiszta, ingyenes, 
önzetlen szeretetre, ami az ő szeretetére hasonlít. Isten 
képessé akar tenni bennünket arra, hogy hozzá hasonlóan 
meg tudjunk bocsátani és ily módon hasonlóvá válhas-
sunk hozzá, mert istensége a megbocsátásban nyilvánul 
meg a legerőteljesebben.

Elmondhatjuk, hogy a Megváltás misztériuma Krisz-
tusban – megtestesülésén, halálán és feltámadásán 
keresztül – lényegében ezt a csodálatos cserét jelenti: 
Krisztus szívével Isten emberi módon szeretett bennün-
ket, éspedig azért, hogy emberi szívünket alkalmassá 
tegye az isteni szeretetre. Isten emberré lett, hogy az em-
ber megistenülhessen, vagyis hogy úgy tudjon szeretni, 
ahogyan egyedül Isten képes, tisztán, hevesen, erővel, 
gyöngéden, azzal a lankadatlan türelemmel, ami egyedül 
az isteni szeretet sajátja.60 Különleges reménységgel és 
mélységes vigasztalással tölthet el a tudat, hogy az isteni 
kegyelem működésének eredményeképpen (amennyiben 
mindig nyitott szívvel fogadjuk, és állhatatosak mara-
dunk a hitben, az imában és a szentségek vételében) a 
Szentlélek átformálja és kitágítja a szívünket, mígnem 
egy napon képesek leszünk vele úgy szeretni, ahogyan 
Isten szeret.

Érdemes megjegyeznünk, hogy a fentebb idézett evan-
géliumi részlet befejező mondata a lelki élet (és sűrítve 
az emberi élet) egyik alapszabályát foglalja össze: „Mert 
amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nek-
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tek is.” Felületesen így értelmezhetjük: Isten bőkezűen 
megjutalmazza azokat, akik nagylelkűek a szeretetben és 
megbocsátásban, viszont fukar kezekkel méri a jutalmat 
azok számára, akik szűkmarkúak embertársaikkal szem-
ben. Ennek a versnek van azonban egy mélyebb értelme 
is annál, mint hogy Isten viselkedésünk függvényében 
büntet vagy jutalmaz bennünket. Isten valójában nem is 
büntet; az ember bünteti saját magát. Ez a mondat egysze-
rűen az emberi lét egyik állandó „törvényét” fogalmazza 
meg: aki vonakodik megbocsátani, vonakodik szeretni, 
az előbb-utóbb maga válik önnön szeretetképtelensége 
szerencsétlen áldozatává. Ha valakivel rosszat teszünk, 
vagy ha rosszat akarunk neki, a végén úgyis visszaszáll 
ránk. Ha szűkkeblűek vagyunk felebarátunkkal, mi ma-
gunk leszünk szűkkeblűségünk áldozatai. Ha a másikat 
ítélet, megvetés, elutasítás, harag falai mögé zárjuk, ön-
magunkat börtönözzük fullasztó verembe. A tökéletesre, 
a végtelenre irányuló legbensőbb vágyaink áthághatatlan 
korlátokba ütköznek, és nem juthatnak el a megvaló-
sulásig. Ha hiányzik belőlem a másik iránti irgalom, 
bezáródom a magam szűk kis világába, ahol a számítás 
és az érdek az úr, s ahol csak magamat fojtom meg. Nem 
kell hozzá nagy éleslátás és sok ész, hogy megállapítsuk 
a kérlelhetetlen törvényt: „nem szabadulsz ki, amíg az 
utolsó fillért is meg nem fizeted”61.

A megbocsátás segít kilépnünk ebből az átokból: az 
összes tartozás elengedése révén (mert tulajdonképpen 
ezt jelenti), újból lehetővé válik számunkra a másik em-
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berrel egy ingyenességen alapuló kapcsolat, ami nélkü-
lözhetetlen az igazi szeretet kialakulásához, ha viszont 
ezt elutasítjuk, akkor sosem lesz valódi életünk.

Amikor szívünk a másikkal szemben összeszűkül, 
többnyire a következő ok állhat a háttérben: szűkkeblűen 
viszonyulunk embertársunkhoz, megtagadva tőle szere-
tetünket és a megbocsátás nagylelkűségét. A nagylelkű 
szeretet és megbocsátás, a jóindulatú ítéletalkotás és az 
irgalom ezzel szemben „a Magasságbeli fiaivá” tesznek 
bennünket, segítségükkel hajónk az érdeknélküliség uni-
verzumában, a szeretet és az isteni élet parttalan óceánjá-
nak habjait szelheti, ahol szívünk legbensőbb vágyai egy 
napon beteljesülést nyernek. Ha szereted felebarátodat, 
mondja Izajás, „akkor majd felragyog világosságod, mint 
a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged… olyan 
leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek 
vize nem apad el soha”62.

Fordítsuk a javunkra a többiek hibáit!

Hozzátartozóink hibáit és fogyatékosságait illetően, 
amint az egyéb bosszúságok kapcsán is, nem árt tudato-
sítanunk, hogy „nincs csupán rossz a rossz hátán”: a kör-
nyezetünkben élő, nekünk szenvedést okozó személyek 
vitatható megnyilvánulásaiban nem csak a negatívumot 
kell észrevennünk. Előnyünk is származhat belőlük.

Erősen belénk ívódott a hajlam, hogy a többi emberrel 
való kapcsolatainkban azt keressük, ami pótolja a – legin-
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kább gyermekkorunkból eredeztethető – hiányosságain-
kat. Mások hiányosságai, az általuk okozott csalódások 
rákényszerítenek bennünket arra, hogy megpróbáljunk 
valódi szeretettel fordulni feléjük, hogy olyan kapcsolatot 
alakítsunk ki velük, amely nem zár minket saját szük-
ségleteink kielégítésére irányuló ösztönös törekvéseink 
falai közé, hanem tisztává és önzetlenné tesz, amilyen az 
isteni szeretet: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei 
Atyátok tökéletes!”63

Mindamellett abban is segítenek, hogy ne a másik 
embertől várjuk a boldogságot, a beteljesülést, a tökéle-
tességet, hiszen ezeket egyedül Istenben találhatjuk meg, 
illetve arra indítanak, hogy Őbenne „verjünk gyökeret”. 
Olykor éppen egy-egy olyan személlyel szemben megélt 
csalódásnak köszönhetjük, akitől nagyon (vagy inkább 
túl) sokat vártunk, hogy megtanulunk az imába, az Isten-
kapcsolatunkba temetkezni, s Tőle várjuk azt a betel-
jesülést, azt a békességet és azt a biztonságot, amelyet 
egyedül az Ő végtelen szeretete képes megadni nekünk. 
A csalódások segítségével tudunk átlépni a másikat bál-
ványozó (tőle túl sokat váró) szeretetből egy realista, 
szabad, és végeredményben boldog szeretetkapcsolatba. 
A romantikus szerelmet mindig fenyegetni fogja a csa-
lódás veszélye, ellentétben a szeretettel, mert ez utóbbi 
„nem keresi a maga javát”64.
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A másik bűnéből nem származik károm

A megbocsátás gyakorlásakor gyakran okoz nehézséget a 
következő tény: egy-egy fájdalmas megpróbáltatás után, 
illetve egy-egy, az életünkben fontos szerepet betöltő sze-
mély negatív viselkedése kapcsán olyan érzésünk támad-
hat, mintha valami fontos, sőt, életfontosságú dologtól 
fosztottak volna meg. Sokszor épp ez a bizonytalan érzés, 
hogy a másik hibája miatt fontos dolgoktól lettünk meg-
fosztva, táplálja a haragunkat. Legyen szó akár anyagi, 
érzelmi vagy erkölcsi értékekről (nem kaptam meg azt 
a szeretetet, amelyre jogom vagy érzésem szerint szük-
ségem lett volna), esetleg szellemi javakról (elöljáróm 
viselkedése miatt nem tud kibontakozni a lelki életem).

Hogy a megbocsátás szellemében, békésen és nehezte-
lés nélkül tudjunk élni akkor is, amikor a környezetünk-
ben élők csalódást okozó viselkedése miatt szenvedünk, 
le kell szögeznünk egy fontos megállapítást: a frusztráció 
fentebb ismertetett érzését egészében felül kell vizsgál-
nunk, mert nem felel meg a valóságnak. Gondolkodásmó-
dunknak és ítélőképességünknek meg kell újulnia ahhoz, 
hogy beláthassuk, mik a valódi javak, és tudatosítsuk 
magunkban: a többiek bűne, a tőlük jövő rossz igazság 
szerint nem foszt meg bennünket semmitől. Nincs tehát 
elfogadható okunk ezért haragudni rájuk.

Az emberek természetesen sok mindent el tudnak 
venni tőlünk, legalábbis anyagi és emberi értelemben. 
A lényegtől, az egyetlen valódi és végső jótól, vagyis a 
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szeretettől, amelyet Isten irántam érez, s amelyet én érez-
hetek Őiránta, valamint e szeretet gyümölcseitől azonban 
nem tudnak megfosztani. Soha senki nem foszthat meg 
a lehetőségtől, hogy higgyek Istenben, hogy reméljek 
Benne és hogy szeressem Őt, bárhol és bármilyen körül-
mények között legyek is. Soha senki nem foszthat meg 
ettől az igazi és lényegi jótól, és senki nem tilthatja meg, 
hogy kibontakozzon bennem ez a mélységes és végleges 
valóság. Mert az ember lényegében a hit, a remény és 
a szeretet gyakorlása révén épül fel, minden más csak 
mellékes és relatív, és ha elveszítjük őket, akkor sem 
származik belőle feltétlenül bajunk. Van bennünk valami 
elpusztíthatatlan, amire Isten hűsége és szeretete a bizto-
síték. „Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt… 
Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te 
velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad.”65

Ahelyett, hogy az időnket és az energiánkat vádasko-
dásra pazarolnánk, a többieket hibáztatva azért, ami az 
életünkben nem sikerül, és felhánytorgatva nekik mind-
azt, amiről azt hisszük, hogy ők vették el tőlünk, inkább 
a lelki önállóság megszerzésére kellene törekednünk, 
elmélyítve a kapcsolatunkat Istennel, minden jó egyet-
len és kiapadhatatlan forrásával, s ezáltal növekedve a 
hitben, a reményben és az önzetlen szeretetben. Egyszer 
és mindenkorra meg kell győznünk magunkat arról, hogy 
a többiek bűnös volta minket nem téríthet el a szentség 
útjáról, hogy senki nem vehet el tőlünk semmit, s hogy 
életünk alkonyán, Isten színe előtt (aki sohasem engedi, 
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hogy hiányt szenvedjünk abban, ami a lelki és emberi 
értelemben vett előrehaladásunkhoz szükséges) gyere-
kes dolog lenne a többieket vádolni lelki fejlődésünk 
elmaradásáért.

Az egyhelyben maradás csapdája

A küzdelmek azon időszakában, amikor a szokottnál 
is jobban aggódunk azokért a dolgokért, melyek nem 
működnek a közösségünkben, családunkban, egyházköz-
ségünkben, s ami miatt hajlamosak vagyunk elkedvetle-
nedni és feladni a küzdelmet, ismételgessük magunkban 
a következő gondolatot: történjék bármi, kövessenek el a 
környezetemben mégoly súlyos tévedéseket vagy hibákat, 
ettől én még egy hajszállal sem leszek kevesebb. Tegyük 
fel, hogy olyan emberek között élek, akik reggeltől estig 
halálos bűnöket követnek el: engem ez sem akadályozhat 
meg abban, hogy szeressem az Urat és szolgáljam feleba-
rátomat, ez sem foszthat meg a szellemi javaktól, ez sem 
gátolhat a szeretet teljességére való törekvésemben. Ha 
az egész világ összeomlik is körülöttem, akkor is meg-
marad a lehetőségem az imádságra, arra, hogy Istenbe 
helyezzem minden reménységemet, és a szeretetre.

Nem arra gondolok, hogy zárkózzunk be a magunk 
elefántcsonttornyába, vagyis szemléljük megingathatat-
lan közönnyel azt, ami körülöttünk történik, vagy hogy 
legyünk mindig passzívak. Ha környezetünkben prob-
lémákkal szembesülünk, természetesen vágynunk kell 
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arra, hogy megoldódjanak, és meg kell különböztetnünk, 
hogy Isten mit vár tőlünk, hogy közbeavatkozzunk-e. 
Van-e reális és konkrét lehetőségünk arra, hogy tegyünk 
valamit? Amennyiben a válasz igen, akkor a mulasztás 
bűnébe esünk, ha mégsem tesszük meg.

Arról beszélek, hogy ha látszólag minden rosszul is 
megy körülöttünk, akkor is feltétlenül meg kell őriznünk 
a szabadságunkat, hogy továbbra is reméljünk Istenben, 
és örömmel és odaadással szolgáljuk őt. A Gonosz foly-
ton az elkedvetlenítésünkre, a megbénításunkra törekszik, 
meg akar fosztani az Úr szolgálatának örömétől, s egyik 
legkedvesebb eszköze minderre éppen az, hogy aggódást 
kelt bennünk a sikertelenségeink miatt. Ha például egy 
közösségben élünk, a Gonosz úgy próbálja megtörni a 
lendületünket és a szellemi energiáinkat, hogy figyel-
münket a közösség negatívumaira irányítja, a vezetők 
vagy a testvérek elfogultságára, tévedéseire, buzgóságuk 
lankadására, többé-kevésbé súlyos hibáikra. Emiatt aztán 
ránk szakad a nyugtalanság, a bizonytalanság, a szomo-
rúság, a csüggedés, és lelki életünk lassacskán elveszíti a 
lendületét: miért is tegyek erőfeszítéseket az imádságra, 
a nagylelkűségre, amikor a közösségemben ilyen álla-
potok uralkodnak? És már el is süllyedtünk a langyos 
állóvízben. Fel kell tehát ismernünk ezt a kísértést, és 
válaszolnunk kell rá: történjék bármi, nekünk nincs vesz-
tenivalónk, nem lankadhat a buzgóságunk, továbbra is 
szeretnünk kell Istent, folytatnunk kell a szívből jövő 
imát, szeretnünk kell a körülöttünk élő embereket, még 



76 77

ha nem is tudjuk, mit hoz a jövő. Nem időpocsékolás 
vagy önáltatás, ha nap mint nap törekszünk a szeretetre, 
hiszen törekvésünk sosem hiábavaló. „Ahol nincs szere-
tet, oda szeretetet vigyetek, és szeretetet fogtok aratni” 
– mondta Keresztes Szent János.66

Ha viszont elszomorodunk, ha kedvünket veszítjük a 
körülöttünk mutatkozó nehézségek miatt, nem oldunk 
meg semmit, csak tovább tetézzük a bajt. Ha a bűn, 
amellyel találkozom, nyugtalanságba, kétségbeesésbe 
sodor, akkor csak a rossz terjedését fogom meggyor-
sítani. Csakis a jóval győzhetjük le a rosszat, csakis a 
buzgóság, az öröm és a reménység által fékezhetjük 
meg a bűn terjedését, ha a magunk részéről, itt és most 
megtesszük a jót, és nem azzal törődünk, hogy vajon mit 
hoz a holnap.

A valódi rossz nem rajtunk kívül található, hanem 
bennünk

Arról sem szabad megfeledkeznünk a küzdelmek ide-
jén, hogy nem a másik megtérésével kell foglalkoznunk, 
hanem a sajátunkkal. Nincs esélyünk észrevenni fele-
barátunk megtérését, ha nem dolgozunk előbb minden 
erőnkkel a magunkén. Ez a nézőpont sokkal realistább 
és biztatóbb: igen kicsi a befolyásunk a többiekre, a 
megváltoztatásukra irányuló törekvéseink is csak ritkán 
vezetnek eredményre. Annál is inkább, mivel legtöbbször 
azt szeretnénk, ha a többiek inkább a mi emberi szempon-
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tunk kritériumainak és követelményeinek megfelelően 
változnának meg, nem pedig Isten szándéka szerint. Ha 
viszont elsősorban a saját személyes megtérésemmel fog-
lalkozom, több joggal reménykedhetek a dolgok pozitív 
alakulásában. Jobb, ha először a saját szívünket próbáljuk 
megváltoztatni, nem pedig a világot vagy az Egyházat. 
Ez mindenki számára hasznosabb lenne.

Hogy bátorítsam az olvasót a fenti magatartás követé-
sében, tennék még egy megjegyzést a következő kérdés 
kapcsán: a körülöttem fellelhető rossz milyen mértékben 
érinthet engem? Előre is elnézést kérek, ha valakit meg-
botránkoztatok, de ki kell jelentenem: a körülöttem lévő 
rossz (a többi ember, az Egyház vagy a társadalom bűne) 
nem ér el hozzám, nem érint személyesen, ha nem válok 
benne úgymond bűnrészessé, vagyis ha nem engedem, 
hogy a szívemig hatoljon.

Természetes, hogy szenvedünk a minket körülvevő 
rossztól: nem kell felvérteznünk magunkat ellene, nem 
szabad közönyössé válnunk. Épp ellenkezőleg. Minél to-
vább haladunk a szentség útján, annál jobban fog fájni 
nekünk a világban fellelhető sok rossz és bűn. Csakhogy 
a rajtunk kívül álló rossz csak annyiban árthat nekünk, 
amennyiben rosszul reagálunk rá: félelemmel, aggo-
dalommal, csüggedéssel, szomorúsággal, megadással, 
elsietett félmegoldások keresésével, ítélkezéssel, kese-
rűséget és haragot táplálva a szívünkben, vagy elzár-
kózva a megbocsátástól. Ahogyan Jézus mondja Szent 
Márk Evangéliumában: „Semmi, ami kívülről megy az 
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emberbe, nem teheti őt tisztátalanná, hanem ami az em-
berből kijön, az szennyezi be az embert.”67 A rossz nem 
a külső körülményekből ered, hanem abból a módból, 
ahogyan magunkban reagálunk rá. „Lelkünket nem az 
teszi tönkre, ami kívüle történik, hanem a visszhang, 
amit ez a történés bennünk ébreszt.”68 Bizton állíthatjuk 
tehát, hogy a rossz, amit a többiek okoznak nekünk, nem 
tőlük származik, hanem saját magunktól. Mindenkor mi 
magunk sebezzük meg saját magunkat, ahogyan az egy-
házatyák is mondták.

Bűnrészességünk felerősíti a rosszat

Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy világosítsa meg előt-
tünk, ha bármikor, tudtunkon kívül bűnrészessé válunk 
bármi rosszban (különösen szóban), s ezáltal ahelyett, 
hogy megoldanánk, csak tovább éltetjük azt.

Ha túl sok figyelmet fordítunk arra, ami nem megy, ha 
állandó beszédtémánkká válik, ha a problémáink miatt 
kesergünk és aggodalmaskodunk, végül nagyobb jelen-
tőséget fogunk tulajdonítani a rossznak, mint amennyit 
valójában megérdemel. Van a sajnálkozásnak egy olyan 
módja, ami inkább a baj megerősítésének tekinthető. 
Nemrég hallottam egy paptól: „Nem fogom azzal tölte-
ni az életemet, hogy leleplezzem a bűnt – csak túlzottan 
megtisztelném vele. Inkább a jót próbálom erősíteni, mint 
hogy elítéljem a rosszat.” És azt hiszem, nem tévedett. 
Nem struccpolitikát kell folytatni, homokba dugva a 
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fejünket a valóság elől, nem a passzivitásba kell mene-
külni, hanem az önzetlen szeretet optimizmusával, a jó 
érdekében kell mozgósítanunk minden energiánkat: „A 
szeretet nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem 
örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében 
leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, min-
dent elvisel.”69

Mindez érvényes az önmagunkkal való kapcsolatunkra 
is: biztosabb és hatékonyabb az előrehaladásunk, ha arra 
törekszünk, hogy a jón munkálkodjunk, amennyire tőlünk 
telik, s ne folyton csak a gyengeségünkön keseregjünk. 
Ugyanígy mások megtérését és fejlődését is könnyebb 
elősegíteni akkor, ha abban támogatjuk őket, amit jól 
csinálnak, mint ha minden rossz lépésüket kipécéznénk. 
A jó mindig megfoghatóbb és valóságosabb, mint a rossz; 
ha a jónak sikerül kibontakoznia, győzedelmeskedni tud 
a rossz felett.

Ennél is veszedelmesebb az a rosszízű elégedettség, 
amelyet olyan esetekben érezhetünk, amikor sikerül fel-
derítenünk és lelepleznünk a rosszat, mintegy haragunk 
és keserűségünk igazolásaként. Egyszerű módja ez annak, 
hogy a körülöttünk élők szemében tisztára mossuk ma-
gunkat, pedig a harag és keserűség valódi oka a bennünk 
található lelki üresség, s a belőle fakadó elégedetlenség. 
Gyakran megfigyeltem, hogy a legkritikusabb emberek 
éppen azok, akiknek a lelkében mélységes űr tátong. Az 
emberben ezek után felmerül a kérdés, hogy egyesek (így 
például a marxista ideológia követői) számára vajon nem 
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létszükséglet-e, hogy belső ürességük ellensúlyozásaként 
ellenségeket gyártsanak maguknak.

A rossz be akarja tölteni az ürességet

Jézus alámerült a rossz, a gyűlölet, az erőszak, a hazugság 
tengerébe. Szívét összetörték, átszúrták, többet szenve-
dett, mint valaha bárki, és mégsem tudta megérinteni őt a 
rossz, mégsem tudott beléhatolni, mert a szíve telve volt 
az Atya iránti bizalommal, odaadással, szeretetteljes ön-
feláldozással. Nekünk „követnünk kell a nyomdokait… 
Mert amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; 
amikor fenyegették, nem fenyegetőzött”70. Vagy gondol-
junk Szűz Máriára a kereszt lábánál. Fenékig ürítette a 
fájdalom kelyhét, szíve mégis tiszta maradt: nem volt 
benne félelem, lázadás, gyűlölet, kétségbeesés, csupán 
elfogadás, megbocsátás és remény.

A rossz akkor tud behatolni a szívünkbe, ha talál ott 
egy kis helyet, ahol szállást vehet: ez pedig a bűnrészes-
ség. Ha a szenvedés keserűvé és rosszindulatúvá tud 
tenni bennünket, annak a szívünk üressége az oka, mert 
hiányzik belőle a hit, a remény és a szeretet. Ha viszont 
a szívünkben az Istenbe helyezett töretlen bizalom vett 
lakást, ha mindent az Ő jóságától és hűségétől várunk, ha 
életünk célja nem önmagunk keresése, hanem az, hogy 
megtegyük Isten akaratát, szeressük Őt teljes szívünkből, 
és úgy szeressük felebarátunkat, ahogy saját magunkat, 
akkor a rossz egy szikrányit sem fog tudni beléhatolni. A 
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szenvedés igen, de a rossz nem. Kolbe atya éhen halt az 
Auschwitz-i bunkerban, szíve mégis tiszta és érintetlen 
tudott maradni ebben a pokolban is, mert a Szeplőtelen 
Szűzre való gyermeki ráhagyatkozása révén nem volt 
benne harag hóhérai iránt, hanem elfogadta, hogy sze-
retetből odaadja az életét. Társaival együtt a Magnificat 
éneklése közben halt meg. Győzedelmeskedtek a rossz 
fölött, a jó segítségével.

A szabadságra való képességet a bűnnel összefüg-
gésben természetesen nem érhetjük el egyik napról a 
másikra: hosszú küzdelem, különösképpen a kegyelem 
kitartó munkájának gyümölcse, amelynek segítségével 
növekedhetünk az isteni erények gyakorlásában. Ez a 
lelki érettség egyik mércéje, és kétségkívül inkább te-
kinthető Isten ajándékának, mint saját erőfeszítéseink 
gyümölcsének. Vagyis annál biztosabban és gyorsabban 
juthatunk hozzá, minél jobban törekszünk és vágyunk rá, 
s próbáljuk bevetni érte a fentebb vázolt gyakorlatokat. 
Ha a hit és az imádság révén gyökeret eresztünk Istenben, 
ha többé nem a környezetünket illetjük szemrehányá-
sokkal mindazért, ami az életünkben nem jól működik, 
ha nem úgy tekintünk magunkra, mint a többiek vagy 
a körülmények áldozatára, ha határozottan vállaljuk a 
felelősséget önmagunkért és elfogadjuk az életünket 
olyannak, amilyen, ha minden pillanatban mozgósítjuk 
tartalékainkat a hitre, a reményre és a szeretetre, ha el-
döntjük, hogy megszerezzük a szóban forgó szabadságot, 
akkor az fokozatosan a miénk lesz.



82 83

Isten gyermekeinek királyi szabadsága

A keresztség szertartásának része az illatos olajjal való 
megkenés, amely az új életállapot jele: Krisztussal egye-
sülve a keresztény immár Pap, Próféta és Király. Mi az 
értelme ennek a ráruházott királyi hatalomnak? Király, 
amennyiben a Menny és a Föld Urának fia és örököse lett. 
De király abban az értelemben is, hogy ő nincs alávetve 
semminek, neki azonban alá van vetve minden, s ez is 
a királyok sajátja. Reméljük, a fent elmondottak alapján 
kiderül, hogy ez arra vonatkozik, aki engedi, hogy kibon-
takozzon benne a keresztség kegyelme, más szóval, aki 
Isten gyermekeként él a hitben, a reményben és a szere-
tetben. Őt is éri bánat és fájdalom, de többé már nincs 
alávetve semminek, nem függ a jó vagy rossz körülmé-
nyektől, számára nem léteznek már negatív események, 
mert ami csak történik a világban, mind az ő szolgálatába 
áll, hogy növekedjen a szeretetben és istengyermekség-
ben. A különböző események, ilyen-olyan részletek, a 
másik viselkedése nem érintik többé érzékenyen, hiszen 
immár ezek is csak az ő javát szolgálják, amennyiben őt 
szeretetre indítják.

A királyi szabadság érzését, az Atya ölébe bújóknak ezt 
az előjogát Szent Pál így írja le: „minden a tietek.” Ezt 
követően persze hozzáfűzi: „Ti azonban Krisztuséi vagy-
tok, Krisztus pedig az Istené.”71 Szépen beszél ugyan-
erről Keresztes Szent János is A Szeretettől lángoló lélek 
imájában: „Miért húzódozol? Mire vársz? Hiszen akár 
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ettől a pillanattól kezdve szeretheted Istent a szívedben. 
Enyém a menny és enyém a föld, enyémek az emberek, 
enyémek az igazak, és enyémek a bűnösök; enyémek 
az angyalok, az Istenanya, és enyém minden, és enyém 
maga Isten is és érettem van, mert Krisztus az enyém és 
érettem van egészen. Mit kérdezel és mit keresel még, ó 
lelkem, amikor mindez a tiéd és éretted van”72.
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MÁSODIK RÉSZ

A jelen pillanata

1. Szabadság és a jelen pillanata
A belső szabadság megélésének egyik legfontosabb 
feltétele, hogy a jelen pillanatban éljünk. Ezt az alap-
vetően fontos témát szeretnénk a következő sorokban 
kifejteni.

Első megállapításként azt mondhatjuk, hogy szabadsá-
gunkat kizárólag a jelen pillanatban élhetjük meg. Nincs 
hatalmunk a múlt felett, egy jottányit sem változtathatunk 
rajta. Hiába is írnánk képzeletben forgatókönyvet múlt-
beli eseményekről, melyeken sajnálkozunk és amelyekre 
kudarcként tekintünk (ezt kellett volna tennem, azt kellett 
volna mondanom…), nem élhetjük át őket újra, hiszen 
az idő kerekét nem lehet visszafordítani. Az egyetlen do-
log, amit múltunkkal szemben szabadon megtehetünk az, 
hogy elfogadjuk olyannak amilyen, és ezzel egyidőben 
Istenre bízzuk.

A jövő felett is kevés a hatalmunk. Jól tudjuk, bár-
mennyire is előrelátók vagyunk, bármilyen terveink, 
biztosítékaink vannak, elég egy kis változás, és minden 
másként történik. Az életet valójában nem lehet előre 
beprogramozni, csupán annyit tehetünk, hogy mindig 
elfogadjuk az adott pillanatot.

Mindent egybevéve, az egyetlen dolog, ami a miénk, a 
jelen pillanata. Ez az egyetlen hely, ahol cselekedeteink-
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ben valóban szabadok vagyunk. Egyedül a jelen pillanata 
az, ahol tényleges kapcsolatban állunk a valósággal.

Tragikusan is felfoghatjuk a jelen pillanat mulandó 
voltát, és azt a tényt, hogy sem a múlt, sem a jelen nem 
igazán a miénk. De ha a hit, remény és szeretet perspek-
tívájába helyezkedünk, akkor a jelen pillanat hatalmas 
kegyelem és vigasz tárházaként tárul fel előttünk.

A jelen pillanat elsősorban Isten jelenlétét jelenti. „És 
íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig”73. Isten 
mindig jelen van. Biztosak lehetünk abban, hogy minden 
pillanat, hordozzon bármit is, telve van Isten jelenlétével 
és a Vele való egyesülés lehetőségével. Istennel sem a 
múltban, sem a jövőben nem egyesülhetünk, kizárólag 
akkor, ha minden egyes pillanatot úgy fogadunk be, 
mint az Ő jelenlétének helyét, ahol önmagát adja ne-
künk. Minden másodperc az örökkévalósággal történő 
egyesülés ideje, bizonyos értelemben az örökkévalóságot 
hordozza. Ahelyett, hogy állandóan a múltba vagy a jö-
vőbe képzelnénk magunkat, meg kellene tanulnunk úgy 
megélni az adott pillanatot, mint ami önmagában elég, 
mint a lét teljességét, mert Isten ott van benne, és ha Isten 
benne van, akkor nincsen hiányom semmiben. Üresség-
érzetünk, frusztrációnk, az a benyomásunk, hogy ez vagy 
az a dolog hiányzik az életünkből, gyakran egyszerűen 
arra vezethető vissza, hogy a múltban (sajnálkozásaink, 
csalódásaink révén) vagy a jövőben élünk (a félelmek, 
hiábavaló várakozások révén) ahelyett, hogy minden 
egyes másodpercet „belaknánk” és befogadnánk úgy, 
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ahogy megadatik, Isten jelenlétével gazdagon. Ha pedig 
ehhez a jelenléthez hittel közeledünk, akkor Isten meg-
erősít bennünket és táplál, ahogy a 145. zsoltár is mondja: 
„Mindeneknek szemei tebenned bíznak, Úristen, mert te 
adsz nekik eledelt alkalmas időben; megnyitod kezedet, 
és betöltesz minden élőt áldásoddal.”

Keresztény szempontból a jelen pillanat kegyelemének 
ebben a felfogásában van valami igen felszabadító. Ha 
múltam mégoly kudarcokkal teli is, ha jövőm mégoly ki-
látástalan is, most felépíthetem magamat a hit, a bizalom, 
a ráhagyatkozás, az Istennel való egyesülés által. Azzal az 
Istennel, aki mindig jelen van, mindig fiatal, mindig új, 
akihez múltam és jövőm tartozik, és aki képes mindent 
megbocsátani, teljesen megtisztítani, egészen megújíta-
ni. „Szeretete által megújít téged”74. A jelen pillanatában 
végtelenül irgalmas szeretete által, mellyel az Atya szeret 
engem, mindig meg lesz a lehetőségem arra, hogy elöl-
ről kezdjem anélkül, hogy a múltam, legyen bár még-
oly siralmas is, megakadályozna ebben, vagy a jövőm, 
legyen bár mégoly homályos, nyugtalansággal töltene 
el. Múltam az isteni Irgalom kezeiben van, aki mindent, 
jót és rosszat egyaránt jóra tud fordítani, jövőmet pedig 
arra a Gondviselésre bízom, aki soha nem felejtkezik el 
rólam. Nagyon becses a hitnek ez a lépése, mert megóv 
attól, hogy úgy éljünk, mint a legtöbb ember: állandó 
elégedetlenségben, a nyomasztó múlt és a nyugtalanító 
jövő közé préselve. Ezzel szemben a jelen pillanatának 
megélése kitágítja a szívünket.
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2. A „szeretni” ige kizárólag jelen időben ragozható

A lelki élettel foglalkozó könyvekben olvashatunk a lel-
ki élet különböző szintjeiről: az erények, a tökéletesség 
lépcsőfokairól, amelyek hol három, hol hét, hol tizenkét 
fokból állnak, de más szerzőknél megint más számokkal 
találkozunk. Természetesen sokat lehet tanulni ezekből 
a megfigyelésekből, legyen az akár a lélek hét lakhelye 
Avilai Szt. Teréznél, vagy az alázat tizenkét foka Szent 
Benedek regulájában.

A tapasztalat azonban azt is megmutatta számomra, 
hogy a dolgokat másként is szemlélhetjük. Gyakran mon-
dogatom kicsit viccelődve, hogy a tökéletességhez vezető 
hágcsó nem több, mint egyetlen lépcsőfok, mégpedig az, 
amelyiket ma kell meglépnem. Anélkül, hogy aggodal-
maskodnék a múltam vagy jövőm felett, ma elhatározom, 
hogy hiszek, ma elhatározom, hogy minden bizalmamat 
Istenbe vetem, ma azt választom, hogy szeretni fogom 
Istent és felebarátomat. És jó szándékaim végződjenek 
bár jól vagy rosszul, a következő nap az isteni türelem 
által megadatott új „ma” lesz, melyen mindent újra kezd-
hetek. Így kell történjék ez nap mint nap, fáradságot nem 
ismerve, anélkül, hogy keresném, mennyit fejlődtem, hol 
tartok, anélkül, hogy visszaeséseim miatt elbátortalanod-
nék, vagy sikereimmel kérkednék, nem saját erőmben, 
hanem egyedül az Úr hűségében bízva.

A lelki élet ezen alapvető beállítódásáról Szent Pál így 
ír: „elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, 
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ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás 
jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban… amit 
már elértünk, abban tartsunk ki”75. Ez a monasztikus 
lelkiség szemléletmódja. A sivatagi atya Egyiptomi Szent 
Antal (105 évesen halt meg, és 100 évesen a következőket 
mondta: Még nem kezdtem el megtérni!) Szent Pálnak 
a fentebb idézett mondatát ismételgette szüntelenül, írja 
Szent Atanáz az életrajzában, és hozzáteszi: „Illés próféta 
szavát is szívében őrizte: „Az Úr, aki előtt ma állok, él”. 
Kiemelte, hogy azáltal, hogy Illés kimondta a ma szót, 
azt jelezte, hogy nem tartotta számon a múltat. Mivel 
tehát minden nap a kezdetet élte meg, minden nap arra 
törekedett, hogy eljusson arra a szintre, ahogyan majd 
az Úr előtt kell megállnia: tiszta szívvel, készen a neki 
való engedelmességre, egyedül neki, és senki másnak”76. 
Minden szent ezt igyekezett megvalósítani az életében. 
Ragyogó példája ennek Kis Szent Teréz, aki a következő-
ket mondja: „Semmim sincs, csak a ma, hogy szeresselek 
téged, ó Jézus…”77

3. Csak egy pillanatig vagyunk képesek szenvedni

Különösen a szenvedés idején nyeri el fontosságát az az 
erőfeszítés, hogy minden pillanatot a maga teljességében 
éljünk meg úgy, ahogy megadatott, múltunkat és jövőnket 
– Bernanos kifejezésével élve – Isten kegyes és szelíd 
kezébe helyezve. Lisieux-i Szent Teréz a következőket 
mondta betegsége idején: „Szenvedésem csak egy pilla-
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natig tart”78. Csupán azért bátortalanodunk, csüggedünk 
el, mert a múltra és a jövőre gondolunk. Nem lehet egy 
egész életen át szenvedni, csak pillanatról pillanatra. 
Senki nem képes tíz, húsz évig szenvedni. De meg-
kapom a kegyelmet ahhoz, hogy ma hordozzam azt a 
szenvedésemet, ami most az enyém. Lenyom bennün-
ket a jövő előrevetítése. De ez nem maga a szenvedés, 
csupán annak képe. „Mindig a kép jelenti az akadályt, 
nem pedig a valóság. A valóságot teljes szenvedéssel 
vesszük magunkra, minden velejáró nehézségével együtt, 
felvállaljuk, vállunkon hordozzuk, és ezáltal növekszünk 
kitartásban. A szenvedés képét azonban – mely nem a 
szenvedés, mert az termékeny és értékes életet adhat 
számunkra – össze kell törni. Ha összetörjük a szenve-
dés képét, mely börtönbe zárja életünket, akkor minden 
erejével felszabadul az igazi élet, és képessé válunk arra, 
hogy a valódi életben, és az emberiség valós életében 
hordozzuk a valós szenvedést”79.

4. Elég a mának a maga baja

Az Evangélium egyik legbölcsebb mondata a következő: 
„A mának elég a maga baja.”80 Igyekezzünk befogadni 
Jézusnak ezt az alapvető tanítását, és ne súlyosbítsuk az 
adott nap baját, mely már önmagában is elég, a tegnap 
és a holnap problémáival. Gyakran panaszkodunk, hogy 
mennyit szenvedünk, ahelyett, hogy számot vetnénk vele, 
hogy időnként bizony mazochisták vagyunk: mintha nem 
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lenne elég a mai nap baja, hozzátesszük múltunk feletti 
sajnálkozásunkat, és jövőnk feletti aggodalmunkat! Nem 
meglepő, hogy túl vagyunk terhelve… Hogy elviselhető 
legyen az életünk, elengedhetetlenül fontos gyakorolnunk 
a mai nap nehézségeinek egyedüli hordozását, múltunkat 
az isteni Irgalomra, jövőnket pedig az isteni Gondvise-
lésre bízva.

Minden alkalommal, amikor régi hibánk miatt mardos 
a lelkiismeretünk, amikor bánatainkon és kudarcainkon 
rágódunk, amikor hiába gondoljuk át újra meg újra teg-
napi döntéseinket, mintha azokon változtatni lehetne, 
ilyenkor lehetővé tesszük, hogy a múlt rátelepedjen jele-
nünkre. Természetesen bocsánatot kell kérnünk Istentől 
a hibáinkért, levonva belőlük a tanulságot, de anélkül, 
hogy állandóan visszatérnénk rá. Ha egyszer komolyan 
bocsánatot kértünk, az elegendő. Amikor lehetőség van 
rá, rendbe kell hoznunk az általunk elrontott dolgokat, de 
legtöbbször vissza kell helyeznünk Isten kezébe, bízva 
abban, hogy Ő mindent rendbe hoz, és még a tévedése-
inket is jóra fordítja. Természetesen nem arról van szó, 
hogy közömbössé váljunk elkövetett bűneinkkel szem-
ben. Ne legyünk felszínesek, felelőtlenek, de tiltsuk le 
teljesen azokat a viselkedési formákat vagy gondolatokat, 
melyek megakadályoznak bennünket abban, hogy a jelen 
pillanatot éljük meg pozitív módon, bizalomban. Azok-
ról a helyzetekről beszélünk, amikor múltban elkövetett 
hibáink miatt mardossuk magunkat, bűntudatot érzünk, 
kudarcainkon rágódunk, és elbátortalanodunk.
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Időnként úgy érezzük, hogy életünkben sok időt el-
vesztegettünk, elfecséreltük azokat az alkalmakat, amikor 
szerethettünk volna, növekedhettünk volna. Helyénvaló, 
ha ez az érzés bűnbánatot ébreszt bennünk, és arra indít, 
hogy bátran, bizalommal kezdjük újra, Istentől kérve a 
kegyelmet, hogy új lendülettel tehessük jóvá az elvesz-
tegetett időt. Azonban nem szabad elfogadnunk azt az 
érzést, mely lever, mely azt sugallja, hogy életünk hely-
rehozhatatlanul el van rontva, és mostantól kezdve min-
den jó és szép dologtól el vagyunk tiltva. Nincs jogunk 
a múltba zárni magunkat, hiszen az azt jelentené, hogy 
bűneinkhez csupán újabb bűnt csatolunk, méghozzá az 
isteni irgalomba és végtelen hatalomba vetett bizalom 
hiányát. Isten szeret minket, és mindig új lehetőséget 
kínál, hogy szentségében teljesen betöltsön minket, még 
akkor is, ha múltunk sebzett. Ha a múltunkat, eddig meg-
tett rövid utunkat szemlélve egyszer csak megkísért a 
csüggedés, lépnünk kell egyet a hitben és a reményben: 
Istenem, köszönöm egész múltamat. Szilárdan hiszem, 
hogy mindabból, amit megéltem, jót hozol ki, semmit 
nem akarok sajnálni, és ma elhatározom, hogy mindent 
újrakezdek a nulláról, ugyanazzal a bizalommal, mintha 
egész múltam nem állt volna másból, mint hűségből és 
szentségből. Semmi nem okoz nagyobb örömet Istennek, 
mint az ilyen hozzáállás!
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5. A holnap majd aggódik magáért

Hiba, ha a mai nap terhéhez hozzátesszük a múlt terhét, 
amiről az imént beszéltünk, de még inkább a jövő terhét. 
Ennek a viselkedési formának a gyógyszere a Gondvi-
selésre való ráhagyatkozásról szóló evangéliumi tanítás 
feletti elmélkedés (és Isten kegyelmének kérése, hogy 
meg is tudjuk élni): „Ne aggódjatok az életetekért, hogy 
mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. 
Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruházatnál? 
Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, csű-
rökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja 
őket. Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel 
is, ha aggodalmaskodik?… Ne aggodalmaskodjatok hát, 
és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk?”81

Nem arról van szó, hogy könnyelműek vagy felelőt-
lenek legyünk; szükség van arra, hogy előre tervezzünk, 
és a holnapra is gondoljunk. Nem szabad azonban nyug-
talankodnunk, mert a gondok felemésztik a lelket, de 
nem oldanak meg semmit, és megakadályozzák, hogy 
mindeközben a jelen pillanatban éljük. „A jelen napba 
kapaszkodva kell megőrizni magunkat, mint megannyi 
súly, a szorongást csak a jövő sugallja.”82 A szív nem 
képes egyszerre befogadni a holnap gondját és a jelen 
pillanat kegyelmét. Vagy az egyiket, vagy a másikat. 
Keressük tehát az „Isten országát”, vagyis egyesüljünk 
Isten jelenlétével, amely adott itt és most, a mára vo-
natkozó akaratának szerető, bizalommal teli keresésé-
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ben, „és ezeket megkapjátok hozzá”. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy a jövőben nem érnek bennünket 
megpróbáltatások, nehézségek, de ahogy megjelennek, 
fokozatosan megkapjuk a kegyelmet is ahhoz, hogy meg-
birkózzunk velük.

Tudnunk kell azonban, hogy a kegyelem olyan, mint 
a pusztai manna, mellyel a zsidó nép táplálkozott. Soha 
nincs „tartalék”. Nem lehet belőle elraktározni, csak 
pillanatról pillanatra fogadható be. Ez is hozzátartozik a 
„mindennapi kenyérhez”, amiért a Miatyánkban imád-
kozunk. Ha ma olyan gyengének érzem magam, hogy 
még egy oltástól is elájulok, ez nem azt jelenti, hogy ne 
kaphatnám meg egyszer majd a vértanúság kegyelmét, 
ha arra kapok hívást.

Hogy mind a jövővel, mind a múlttal szemben szaba-
dok legyünk, feltétlenül „újra kell tanulnunk” pszicholó-
giánkat. Néhány kézenfekvő észrevétel segíthet ebben.

A dolgok igen ritkán történnek elképzeléseink szerint. 
Mindannyian megtapasztaltuk már, hogy félelmeink, 
felismeréseink jórészt képzeletbeliek. Vannak dolgok, 
melyeket nehéznek várunk, pedig igen egyszerűek; s 
fordítva: előállhatnak olyan nehézségek, melyekre nem 
gondoltunk előre. A jövőbeni eseményekről alkotott el-
képzeléseink és a valóság között oly kevés a közös vonás, 
hogy kidolgozott elképzeléseinkkel szemben komoly tá-
volságot célszerű tartanunk. Jobb lenne, ha a dolgokat 
úgy fogadnánk be, ahogy egymás után következnek, 
bízva abban, hogy az adott pillanatban megkapjuk hoz-
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zájuk a szükséges kegyelmet, mint leforgatni számtalan 
előzetes jelenetet, hogy így védekezzünk a lehetséges 
jövővel szemben, mely a legtöbb esetben mégis várat-
lanul ér. A legjobb módja annak, hogy felkészüljünk a 
jövőre nem az, ha szüntelenül rágondolunk, hanem ha 
teljes figyelemmel a jelen pillanat felé fordulunk. Amikor 
Jézus azt mondja az Evangéliumban tanítványainak, hogy 
majd bíróság elé hurcolják őket, hozzáfűzi „Véssétek hát 
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. 
Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy 
egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmon-
dani nektek”83.

A képzelet alkotta jövő előrevetítése eltávolít ben-
nünket a valóságtól, és végeredményben megakadályoz 
abban, hogy azt a jó irányba tereljük. Kiszívja energi-
ánk legjavát. Idézzünk még egy részletet Etty Hillesum 
naplójából. „Amikor aggodalommal képzeljük el a jövő 
minden egyes dolgát, akkor megakadályozzuk azok 
természetes fejlődését. Hatalmas bizalom van bennem, 
de nem azért, mintha azt látnám, hogy a világ dolgai 
számomra jóra fordulnak majd, hanem azért, mert elfo-
gadom életemet, és azt még a legrosszabb pillanatokban 
is jónak találom”84.

A szenvedéstől való félelem több szenvedést okoz, 
mint maga a szenvedés, ahogy ezt már az egyik meg-
előző fejezetben említettük. Törekedni kell arra, hogy a 
következők szerint éljünk: „Az embernek naponta irta-
nia kell őket, akár a bolhákat, az eljövendő napok miatt 
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érzett sok kis gondot, melyek legjobb alkotóerőit falják 
fel. Az ember gondolatban megpróbálja szabályozni 
elkövetkezendő napjait – de minden másképp alakul, 
egészen másképp. Elég minden napnak a maga baja. A 
dolgokat, amiket meg kell tenni, végezze el az ember, a 
továbbiakban pedig ne hagyja magát megfertőzni a sok 
apró félelemtől, gondtól, ez mind megannyi Isten elleni 
bizalmatlansági indítvány. Végül minden elrendeződik… 
Tulajdonképpen egyetlen morális feladatunk: hatalmas 
békeföldeket megművelni önmagunkban, egyre több 
nyugalmat érlelni rajtuk, amit aztán továbbsugározhatunk 
másokra. És minél több nyugalom van az emberekben, 
annál több lesz ezen a zaklatott világon is”85.

6. Éljünk, ne csak várjunk az életre

Jobb tehát, ha nem vetítjük előre magunkat a jövőbe, 
hanem „belakunk” minden pillanatot, begyűjtjük sajátos 
kegyelmét, pozitívan tekintve minden gyümölcsére, még 
azokra is, melyek nem tetszenek. Ez a legjobb módja 
annak, hogy előkészítsük a következő lépést. A mostani 
életünk mindenkor jó, mert a Teremtő áldását adta rá, s 
azt soha nem vonja vissza, még akkor sem, ha az em-
beri bűn összezavarja a dolgokat. „Isten látta, hogy ez 
jó” – mondja a Teremtés könyve. Isten részéről ez nem 
csupán egyszerű megállapítás, hanem olyan kijelentés, 
ami megvalósítja önmagát. A lét e mély szépségére maga 
Jézus is utal a Gondviselésre hagyatkozásról szóló be-
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szédében, melyet fentebb idéztünk: „Nem több az élet 
az ételnél, a test pedig a ruházatnál?”86

De nem mindig aggodalmunkat vetítjük előre a jövő-
be. Olykor éppen egy boldog eseményt várunk. Például 
előfordulhat, hogy nemsokára találkozunk egy szeretett 
személlyel, hazatérünk egy hosszú, fárasztó útról… 
Olyan várakozás is eltölthet bennünket, melynek nincs 
konkrét tárgya, csupán megfoghatatlan, testtelen várako-
zás: bizonytalanul várjuk azt a pillanatot, amikor majd 
jobb lesz, vagy amikor a körülmények majd megváltoz-
nak, és lehetővé válik, hogy érdekesebb dolgokat éljünk 
meg. Jelenleg csak takaréklángon élünk, de egyszer majd 
(ugyan mikor?) „ténylegesen is élni fogunk”. Az ilyen 
várakozások, vonatkozzanak bár konkrét vagy általános 
dolgokra, lehetnek természetesen jogosak, azonban olyan 
veszélyeket tartogathatnak, melyekre oda kell figyelnünk. 
Úgy is végigélhetünk egy életet, hogy nem élünk, csak 
várunk az életre! Ami tehát ezt a magatartást illeti, egy-
általán nem mindegy, hogy „korrigáljuk-e az célirányt”, 
mert elszakadhatunk a valóságtól, a jelentől: nem elégít 
ki az, ahogyan most élek, és abba vetem reményem, hogy 
néhány nap vagy hónap múlva sokkal kellemesebbet fo-
gok megélni, ezért már előre is vetítem magam oda, és 
várom, hogy az idő minél gyorsabban elmúljon, és ott 
lehessek az annyira vágyott jövőbeni állapotban. Csak-
hogy fennáll a veszélye, hogy elszakadok a valóságtól, és 
képtelen vagyok elfogadni az adott helyzetemet. Először 
is ki biztosít arról, hogy amikor eljön a várt pillanat, 
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nem fogok csalódni? De ha csak várok a jövőre, amikor 
majd „ténylegesen is élni fogok”, leginkább azt kockáz-
tatom, hogy elmegyek azon dolgok mellett, melyeket 
most kellene megélnem. Nem fektetek elegendő ener-
giát a mába, és elmegyek bizonyos kegyelmek mellett. 
Minden pillanatot a maga teljességében kell megélni, 
befogadva percről percre azt, amit kapunk anélkül, hogy 
azzal lennénk elfoglalva, hogy az idő túl lassan, vagy túl 
gyorsan halad.

Hogy helyesen tudjuk megélni a hétköznapokat, ne fel-
ejtsük el, hogy Isten egyszerre csak egy dolgot kér tőlünk. 
Soha nem egyszerre kettőt. Mindemellett lényegtelen, 
hogy az a munka, amit el kell végeznem, másodrangúnak 
(kiseperni a konyhát), vagy fontosnak tűnik-e (előadást 
tartani négyezer ember előtt). Egyszerűségben, nyuga-
lomban kell jelen lennem, nem akarva egyszerre több 
problémát megoldani, legyen szó bármilyen kis munkáról 
is. Mert ezt is hiba lenne összecsapni, gondolván, hogy 
kár az időt pazarolni rá ahelyett, hogy a lehető leggyor-
sabban valami fontosabbnak tűnő munkát végezhessek. 
A legkisebb, legbanálisabb dolog is szükséges az adott 
pillanatban, és része az életnek. Megérdemli, hogy ön-
magáért tegyük meg, vagyis hogy teljesen jelen legyünk 
benne.
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7. Álljunk a többiek rendelkezésére

Minden emberi kapcsolatunkban alapvetően fontos, hogy 
egymás rendelkezésére álljunk. Minden egyes találkozás-
kor, bármennyi időt is vegyen igénybe, azt az érzést kell 
keltenem a másikban, hogy az adott pillanatban száz szá-
zalékig rendelkezésére állok, nincs semmi más dolgom 
és gondom, mint hogy vele legyek, és megéljem azt, amit 
meg kell vele élnem, annyi ideig, ameddig szükséges. 
És nem csupán udvariasságból, hanem szívünk valódi 
odaszánásával. Ez bizony sokba kerül, hiszen hajlamosak 
vagyunk arra, hogy birtokolni akarjuk az időt, és meg-
lehetősen bizonytalanul érezzük magunkat, ha azt nem 
oszthatjuk be saját tetszésünk szerint. Az igazi szeretet-
nek azonban ez az ára. Ha Jézus azt kéri tőlünk, hogy 
tegyünk le minden gondot, akkor azt nagy együttérzéssel 
és gyengédséggel mondja, és legfőképpen azért, hogy 
kapcsolataink minőségét megőrizhessük. Nem képes a 
másik rendelkezésére állni az a szív, melyben nyugta-
lanság és aggodalom lakik, a találkozásokat nem tudja 
az egység valódi pillanatává varázsolni, ahonnét a szív 
megnyugodva távozhat. A szülőknek sem szabad meg-
feledkezniük arról, hogy a gyermekük meg tud lenni az 
ő jelenlétük nélkül is, nem követeli őket szüntelenül, ha 
vannak olyan pillanatok, amikor viszont megtapasztalja, 
hogy a papának és a mamának más gondja sincs, mint 
hogy vele legyenek. Ha hagyjuk, hogy a nyugtalanság 
tönkretegyen ahelyett, hogy mindent Isten kezébe helyez-
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nénk, akkor nem leszünk képesek megadni a másiknak 
ezt a fajta jelenlétet. A gyermek a felé irányuló szeretetet 
illetően bizonytalanságban marad, hiába halmozzák el 
értékes ajándékokkal.

8. Pszichológiai idő és belső idő

Ha mindent elkövetünk, hogy eszerint éljünk, és elmélyít-
jük Istennel való kapcsolatunkat, imaéletünket, észrevéve 
bennünk való jelenlétét, és lehetőleg mindent ennek a je-
lenlétnek a közösségében élve meg, akkor végül gyönyö-
rű felfedezésre juthatunk. Felfedezhetjük a belső időt, a 
kegyelem e ritmusát, mely életünk legmélyebb szintjeire 
vezet bennünket.

Végeredményben kétféle idő létezik: a fej, illetve a 
szív ideje. Az első a pszichológiai idő, az agyi idő, amit 
ki tudunk mutatni, amivel számolunk, amelyet felosztunk 
órákra, napokra, amit megpróbálunk irányítani, megszer-
vezni. Ez az az idő, amelyből mindig kevés van, ami 
soha nem elég, az az idő, ami túl gyorsan vagy épp túl 
lassan halad. De létezik egy másik idő is, melyet egy-egy 
boldog, kegyelemmel teli pillanatban megtapasztalunk, 
jóllehet, a mélyben mindig jelen van, s amelyhez las-
sacskán meg kellene tanulnunk folyamatosan igazodni. 
Ez Isten ideje, az életünkben megnyilvánuló kegyelem 
rejtett ritmusa. Ez az idő nincs felosztva, szétvagdalva, 
hanem harmonikusan és nyugodtan összekapcsolódó 
pillanatok egymásutánjából áll. Minden egyes pillanat 
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önálló egész, magában hordozza a teljességet, amely 
kitölti és hiánytalanná, önmagában elegendővé teszi, 
mert úgy teljes, ahogy van. Teljes, mert az isteni akarat-
tal egyesülve, a Szentléleknek való engedelmességben 
megteszem benne, amit meg kell tennem. Teljes Isten 
jelenlétével, a mi Istenben vagy a másik emberben 
való jelenlétünkkel, akivel találkozunk, beszélgetünk, 
megosztjuk életünket, vagy abban a munkában való je-
lenlétünkkel, melyet nyugodtan elvégzünk, odafordítva 
minden figyelmünket, egész szívünket. Ez az idő az 
örökkévalósággal való egyesülés ideje. Nem olyan idő, 
amelyet megszervezhetünk (ellenkezőleg, ezt a belső 
időt csak úgy tudjuk megélni, ha szabadok maradunk, 
ha leszakadunk a napi programjainkról), sokkal inkább 
olyan idő, amelyet befogadhatunk.

Ha mindig ebben az időben élnénk, sokkal ritkábban 
válnánk a rossz foglyaivá! A Gonosz az üres vagy rosz-
szul megélt időbe szivárog be, amikor visszautasítjuk 
ezt vagy azt a dolgot, hogy helyette mohón keressünk 
valami mást…

Úgy vélem, a szentek felismerték ezt a belső időt, és 
sikerült alkalmazkodniuk hozzá. Ehhez nagy fokú sza-
badság kell, a programoktól, a személyes akarattól való 
teljes függetlenedés. Késznek kell lennünk arra, hogy 
a következő másodpercben épp az ellenkezőjét tegyük 
annak, amit elterveztünk. Teljes önátadásban kell élnünk, 
nyugtalanság és félelem nélkül, nem ismerve más gondot, 
mint hogy teljesítsük Isten akaratát, hogy készek legyünk 
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az események, személyek befogadására. A belső imában 
meg kell tapasztalnunk a bennünk lévő isteni jelenléttel 
való egyesülést és a Szentlélek szavát a szívünkben, hogy 
követhessük indíttatásait.

Amikor eszerint a belső idő szerint élünk, megtapasz-
taljuk azt a gyönyörű élményt, hogy semmi sem véletlen. 
Ha gyakran sötétben és ismeretlenben járunk, akkor is 
megérezzük és bizonyosságot szerzünk arról, hogy éle-
tünk olyan ritmusban halad, amely meghalad bennünket, 
amelyet nem irányíthatunk, de amelyre oly jó ráhagyat-
kozni, amely önmagunkon túlra vezet, s amelyben min-
den eseményt valami végtelen bölcsesség rendez el.
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HARMADIK RÉSZ

A hit, a remény 
és a szeretet dinamizmusa

1. Az isteni erények
Az előző fejezetekben többször utaltuk a hit, a remény, 
és a szeretet fontosságára, melyeket hagyományosan 
„isteni erényeknek” hívnak, vagyis olyan erények ezek, 
melyek Istenhez kapcsolnak bennünket. Könyvünk 
alapvető megállapítása a következőképpen foglalható 
össze: kizárólag abban a mértékben juthatunk el a bel-
ső szabadságra, amilyen mértékben ezeket az erényeket 
gyakoroljuk.

Sajnos a mai nyelvben az „erény” szó sokat veszített 
értékéből. Hogy helyesen értsük a szót, meg kell vizs-
gálnunk annak etimológiáját: a „virtus” latinul „erőt” 
jelent. A hit mint isteni erény számunkra egyfajta erőt 
jelent. A Rómaiakhoz írt levél Ábrahámmal kapcsolat-
ban a következőket írja: „Isten ígéretével szemben nem 
engedett a kételyeknek, hanem megerősödött hitében, s 
dicsőítette Istent abban a teljes meggyőződésben, hogy 
amit ígért, azt van hatalma megtenni is”87.

A remény isteni erényéről hasonlóképpen azt mond-
hatjuk, hogy nem egy bizonytalan, távoli, hiú reményt 
fejez ki, hanem az Isten hűségében való bizonyosságot, 
aki beteljesíti minden ígéretét: olyan bizonyosság, mely 
erőt ad. A szeretet isteni erényéről pedig azt mondhatjuk, 
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hogy egyfajta bátorság ahhoz, hogy szeressük Istent és 
felebarátunkat.

Lényegében ez a három isteni erény a keresztény élet 
mozgatórugója. Szerepük pontos megértése alapvetően 
fontos, egyértelművé kell tenni és az egész lelki élet 
középpontjába kell állítani őket, így elkerülve azt, amit 
időnként megfigyelhetünk, hogy helyükbe másodlagos 
szempontokat helyezzünk. A keresztény ember érettsé-
gét az mutatja, hogy mennyire képes hitből, reményből 
és szeretetből élni. Nem az a keresztény, aki elsajátít 
ilyen-olyan gyakorlatokat, aki alkalmazkodik ehhez 
vagy ahhoz a parancsolat- vagy feladatlistához, hanem 
az, aki elsősorban hisz Istenben, remél Benne, és teljes 
szívéből szeretni akarja Őt és felebarátját. A keresztény 
élet valamennyi előírása, az ima, a szentségek, minden 
egyes Istentől kapott kegyelem (beleértve a legnagy-
szerűbb misztikus tapasztalatokat is) egyetlen cél felé 
mutat: hogy a hitet, a reményt és a szeretetet növeljék. 
Ha nem hozzák meg ezt az eredményt, akkor nem valók 
semmire.

Az Újszövetség, elsősorban Szent Pál levelei, nyilván-
valóvá teszik a hit, a remény és a szeretet mozgatóerejét 
mint a keresztény élet lelkét A Tesszalonikaiaknak írt 
levélben mondja az apostol: „Szüntelenül gondolunk 
Istenünk és Atyánk előtt, a mi Urunk Jézus Krisztusban 
való hitetek gyümölcseire, fáradozó szeretetetekre és 
türelmes reménységetekre”88. A lelki küzdelemben (ami 
Szent Pálnak is kedvelt témája) a keresztény fegyverei 
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lényegében ugyanezek az isteni erények: „öltsük fel a hit 
és a szeretet páncélját, sisak gyanánt pedig az üdvösség 
reményét”89.

Meg kell jegyeznünk, hogy az isteni erényeknek kulcs-
szerepe van a lelki életben, amennyiben ezek a mi sza-
badságunk és az isteni kegyelem közötti együttműködés 
kiváltságos helyei. Minden jó dolog, mely életünket jel-
lemzi, az isteni kegyelemből származik, a Szentlélek 
szívünkben végbemenő, ki nem érdemelt és ingyenes 
működéséből. „Nélkületek alkottalak benneteket, de üd-
vözíteni nem nélkületek foglak” – mondta az Úr Sziénai 
Szent Katalinnak.

Az isteni erények tehát titokzatos, de valóságos módon 
egyszerre Isten adományai és emberi erőfeszítések. A 
Tesszalonikaiaknak írt levél néhány sorral fentebb idé-
zett szakasza mindezt világosan mutatja be. A hit Isten 
ingyenes ajándéka: senki nem mondhatja a Szentlélek ke-
gyelme nélkül, hogy „Jézus az Úr”. Mindemellett emberi 
döntés is, önkéntes csatlakozás az igazsághoz, melyet 
a Szentírás és az egyházi hagyomány kínál számunkra. 
Ezek az önkéntes döntések természetesen nagyobb hang-
súlyt kapnak a kísértések, kétségek pillanataiban: „Azt 
hiszem, amit hinni akarok” – mondta élete utolsó, nehéz 
napjaiban Kis Szent Teréz, és szívére helyezte a Hiszek-
egyet, melyet saját vérével írt le. Vannak pillanatok, ami-
kor a hit magától jön, de nem szabad elfelejteni, hogy 
a hit tett, szabad akaratunk Isten igéjéhez történő ön-
kéntes csatlakozása, mely olykor nagy erőfeszítést kíván 
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tőlünk. A hit nem mindig megy magától, olykor eltökélt 
bátorságot igényel, hogy szakítsunk az ingadozásokkal, 
kétségekkel, és arról sem szabad közben megfeledkez-
nünk, hogy kizárólag akkor vagyunk képesek hitben 
cselekedni, ha „gyöngeségünkben segítségünkre siet a 
Szentlélek”90.

Hasonlóképpen választás eredménye a remény is, mely 
gyakran kíván tőlünk erőfeszítéseket. Sokkal egyszerűbb 
aggodalmaskodni, elcsüggedni, félni, mint remélni. Re-
mélni annyit jelent, mint bizalommal fordulni valami felé, 
ami jól kifejezi, hogy a reményben nem maradhatunk 
passzívak, hanem cselekednünk kell.

Ami a szeretetet illeti, szintén döntés kérdése: időnként 
magától megy, amikor hajt bennünket a vágy, de a szere-
tet többnyire választást, elhatározást jelent. Máskülönben 
a szeretet csupán érzelem, felszínesség, sőt önzés marad, 
nem pedig az, ami a legbensőbb lényege: szabadságunk 
mozgósítója.

Vagyis a hit, a remény és a szeretet mindig csak Isten 
(látható vagy észrevehetetlen) működésétől függően 
lehetségesek.91 Az isteni erények, a Szentlélek munkál-
kodása és tanítása révén, az emberi szívben ébrednek és 
növekednek. Időnként azonban ez a tanítás meglehető-
sen félreérthető lehet. Most néhány szóban illusztrálni 
szeretnénk, hogyan cselekszik bennünk a Szentlélek, arra 
buzdítva, hogy működjünk együtt a kegyelemmel.
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2. A Szentlélek háromféle kiáradása

Természetesen nem lehet tökéletesen átlátni a Szentlélek 
működését életünk során, törvényszerűségeket sem lehet 
felállítani, még kevésbé valamiféle menetrendet: „A szél 
ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan 
jön, és hová megy”92.

Mindazonáltal abban, ahogy a Szentlélek vezet egy 
életet, ahogy segíti növekedni hitben, reményben, és 
szeretetben (mert mindig ez a célja munkálkodásának), 
felismerhető valamiféle nagy állandóság. Ennek bemuta-
tására vállalkozunk most, a Rózsafüzér titkain való el-
mélkedésből kiindulva.

Örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkaival a Rózsa-
füzér nagyon szép ima, mely által a Szent Szűzre bízzuk 
magunkat, hogy egyesülhessünk Krisztus életének ese-
ményeivel, melyek mindig élő és éltető titkok maradnak. 
Mindamellett az egész keresztény élet szimbóluma is. 
Marthe Robin mondta: „az egész élet egy mise”; hason-
ló módon mondhatnánk azt is, hogy az egész élet egy 
Rózsafüzér. Ezt persze csak a legvégén vesszük észre, 
amikor már teljesen szétmorzsoltuk, és létünk megtalálta 
végleges alakját, harmóniáját, azon túlmenően, amilyen 
kaotikusnak tűnhet látható lefolyásában.

Amint a Rózsafüzér örvendetes, fájdalmas és végül 
dicsőséges titkokat tartalmaz, ugyanígy a Szentlélek 
életünkben végzett munkálkodásáról is elmondhatjuk, 
hogy vannak benne örvendetes, fájdalmas és dicsőséges 
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„kiáradások”. Ez a fontossági sorrend, jóllehet, az életben 
ezek az események inkább ciklikusan, mintsem lineárisan 
követik egymást.

A Szentlélek kiáradásai időnként megvilágítanak, 
feltárnak valamit, máskor kifosztanak, leszegényítenek, 
ismét máskor bizonyossá tesznek, megerősítenek. Mind-
három fontos: az első fajta arra szolgál, hogy megszüles-
sen bennünk a hit, a második a reményre tanít, a harmadik 
pedig a szeretetre bátorít.

Vegyük Szent Péter életének példáját, akinek alakját 
igen jól ismerjük az Evangéliumból, és akinek útja 
annyira kifejező. A megújulási mozgalmakban, ahol 
oly gyakran beszélek a Szentlélek kiáradásáról, arra a 
kérdésre, hogy „Mikor élte meg Szent Péter a Szentlélek 
kiáradását?”, általában azt válaszolják, hogy Pünkösdkor. 
Ez természetesen igaz, de hozzá kell tenni, hogy nem ez 
az egyetlen alkalom, és szerintem Péter már az Apostolok 
cselekedeteiben leírt esemény előtt átélte a Lélek kiáradá-
sait. Legalább két erre utaló helyet meg is említenék.

3. A hivatás és a hit ajándéka

Szent Péternek a Szentlélek kiáradásáról szerzett első ta-
pasztalata kétségkívül életének az a pillanata volt, amikor 
megkapta hivatását, amikor érezte a sürgető kényszert, 
hogy hagyjon el mindent, munkát, hálót, bárkát, családot, 
és kövesse Jézust. Pétert mélységesen megérintette az 
Úr üzenete, és főként személye: „Ember így még nem 
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beszélt, ahogy ő beszél”. Pétert egészen magával ragad-
ta és fellelkesítette a galileai próféta. Érezte, hogy ezek 
az igék az örök élet igéi. Jézus hozzá intézett hívására 
– „kövess engem” – adott válaszával egyidejűleg meg-
sejti azt is, hogy élete teljesen új fordulatot fog venni, 
és ettől kezdve egy rendkívüli tervnek lesz szentelve. A 
Szentlélek egyszerre tárja fel előtte, hogy kicsoda Jézus, 
és hogy mi lesz saját életenek új értelme, miközben öröm 
és hatalmas boldogság tölti el. Olyan nagyszerű szellemi 
kaland veszi kezdetét ekkor Péter életében, amitől egy 
kissé megrészegül.

A Szentlélek „örvendetes kiáradását” tapasztalta meg, 
amely megnyitja a szívet és a látóhatárt, mely feltárja 
Krisztus titkainak szépségét és hivatásunkat. A Szentlélek 
Krisztus új jelenlétével gazdagítja létünket, életünk ért-
elmét pedig új megvilágításba helyezi. A Lélek ekkor 
leginkább a megvilágosító szerepet tölti be, és válaszra 
ébreszti az emberi szívet, mely nem más, mint a hit el-
fogadása.

4. Péter könnyei és a remény ajándéka

A Szentlélek azonban nem mindig gazdagít, olykor ép-
penséggel leszegényít. Nem mindig csak tágítja az ember 
látókörét, szívét, hanem olykor igen keskeny kapukon át 
vezet… Ezt Péter főként élete legszörnyűbb pillanatában 
tapasztalta meg: akkor, amikor megtagadta Jézust. Ta-
gadása az isteni irgalomnak köszönhetően alkalmat ad a 
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Szentlélek mélységes kiáradására, mely a könnyekben ölt 
testet. Olyan könnyek ezek, amelyeken keresztül az apos-
tolok vezére megtapasztalhatja egész nyomorát, bűnét, de 
egyúttal befogadhatja a megbocsátás reményét is.

Péter számára ez a tagadás szörnyű zuhanás volt. Né-
hány órával korábban mindenki előtt kijelentette, hogy 
mindvégig követni fogja Jézust, egészen a börtönig, sőt 
a halálig. Ő volt az apostolok vezetője; és mint ilyen, 
tudatában volt különleges feladatának, hogy össze kell 
tartania a közösséget, és jó példával kell járnia előttük. 
Jézus erre választotta ki, és bizonyosan nem tévedett, 
mikor őt választotta! Péter egész lényével ennek a kül-
detésnek szentelte magát. De íme, néhány másodperc 
alatt összedőltek a többiekkel szembeni felelősségről 
szóló hangzatos szavai és éleslátása. Elég volt, hogy a 
főpap udvarában egy jelentéktelen szolgáló feltegyen 
neki egy kérdést – „Nem vagy-e te is ennek az embernek 
a tanítványai közül való?” –, és Péter háromszor tagad-
ta meg mesterét, esküdözve, hogy semmi dolga vele… 
Micsoda bukás! Az elsőből utolsó lett! De a Szentlélek, a 
szegények Atyja, ezt a siralmas bukást használja fel, hogy 
újra mélyen megérintse az apostol szívét: Péter tekintete 
keresztezi Jézus tekintetét, és beléhasít árulása minden 
borzalma, látja egész nyomorát, de egyúttal megérzi azt 
is, hogy nem ítélték el, hogy sokkal gyengédebben szere-
tik, mint valaha, és hogy elérhető számára a felemelkedés 
és az üdvösség reménye. Ekkor Péter könnyekben tör 
ki, és ezek a könnyek máris megtisztítják a szívét. Péter 
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esélye az volt, hogy elfogadta a találkozást Jézus tekinte-
tével… Júdás, te miért menekültél e tekintet elől, hagy-
va, hogy magába zárjon a reménytelenség? Számodra 
is mindvégig megmaradt az üdvösség és a megbocsátás 
reménye! Bűnöd nem volt nagyobb Péter bűnénél…

A Mester tekintetében Péter a Szentlélek kiáradását élte 
meg. Egy ilyen fájdalmas kiáradás leszegényít és teljesen 
kifoszt bennünket, végül azonban óriási nyereménnyel 
zárul, hisz feltárja előttünk saját tehetetlenségünket, vég-
telen nyomorúságunkat, tökéletes ürességünket, és arra 
kötelez, hogy többé ne a saját erőnkre, állítólagos jó tulaj-
donságainkra, feltételezett erényeinkre hagyatkozzunk, 
hanem egyedül Isten irgalmára és hűségére számítsunk, 
belépve ezáltal az igazi szabadságba.

A sivatagi atyák nem féltek kimondani: „Aki látja saját 
bűnét, nagyobb, mint az, aki halottakat támaszt föl.” A 
Szentlélek kibillentette Pétert az egyensúlyából: a saját 
magába vetett bizalomból átlépett az Istenbe vetett biza-
lomba, az elbizakodottságból a reménybe. Elmondhatjuk, 
hogy a tagadáskor Péter minden korábban gyakorolt vagy 
magáénak hitt erényét levetkőzte: a Mester iránti lángo-
lását, hűségét, bátorságát, stb. Néhány másodperc alatt 
mindez szilánkokra tört. Ezzel szemben, életében először 
elkezdett gyakorolni egy másik erényt, amelyet addig 
nem is ismert: a reménység erényét. Amennyiben önma-
gamra, a saját erőmre számítok, amennyiben nem vagyok 
teljesen szegény, nem gyakorolhatom igazán a reményt. 
Mert a remény az az erény, melyet csak az gyakorol, 



112 113

aki tudja magáról, hogy végtelenül gyenge és törékeny, 
aki egyáltalán nem támaszkodik a saját erejére, hanem 
kizárólag Istenre számít, és végtelen ráhagyatkozásában 
mindent egyedül tőle vár. Amikor Péter tekintete talál-
kozott Jézuséval, és könnyekig meghatódott, életében 
először tett egy igazi lépést a reményben: amit magamtól 
nem vagyok képes megtenni, Tőled várom, Istenem, nem 
érdemeim miatt, hiszen egyáltalán nem vagyok rá méltó, 
hanem egyedül a te irgalmadért.

Péter életének ez az epizódja alapvető tanítást hor-
doz: a valódi, isteni remény (ami igazán Istenhez köt) 
kizárólag a természetünkben rejlő szegénység megta-
pasztalásából származhat. Ameddig gazdagok vagyunk, 
saját erőnkre hagyatkozunk; nem történhet másként, 
túlságosan belénk ivódott. Hogy megtanuljunk remélni, 
mely nem áll másból, mint az Istenbe vetett bizalomból, 
gyökeresen át kell élnünk az elszegényedést. Ez az el-
szegényedés azonban hatalmas boldogság forrása lesz, 
elengedhetetlen lépcsőfoka annak, hogy megtapasztaljuk 
Isten rendkívüli jóságát, hűségét és hatalmát. „Boldogok 
a lélekben szegények – a Lélektől kifosztottaknak is for-
díthatnánk –, mert övék a Mennyek országa”93.

5. A Pünkösd és a szeretet ajándéka

Hogy a Rózsafüzér szimbólumrendszerét folytassuk, és 
végre a dicsőséges titkokhoz érjünk, azt kell mondanom, 
hogy a Pünkösd Péter és a többi tanítvány számára a 
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Szentlélek „dicsőséges kiáradása” volt, amely az embert 
betölti Isten jelenlétével, szorosan Krisztushoz kapcsol-
ja, s amelynek legszebb gyümölcse a szeretetben való 
bátorság. Az utolsó vacsorán Péter Jézus ígérete szerint 
fentről jövő erőt kap94. Ez az erő a szeretet ereje, a szeretet 
tüze, a bátorság, hogy Istent mindennél jobban szeressük, 
hogy merjük merészen megvallani őt az emberek előtt, és 
hogy egész életünket mások szolgálatának szenteljük az 
Evangélium hirdetése által. Attól fogva, hogy szívében 
fellobbant ez a Szentlélektől áradó szeretet, Péter fárad-
hatatlan apostollá lett, aki attól boldog, ha Jézus nevéért 
szenvedhet95, aki egész lényét testvérei szolgálatának 
szenteli: „Legeltessétek Isten nyáját… buzgóságból”96.

6. A tűz, mely megvilágosít, éget és átformál

Érdekes párhuzamot vonhatunk a lelki élet e három as-
pektusa (a Szentlélek örvendetes, fájdalmas és dicsőséges 
kiáradása) és a tűz meg a tűzre dobott fahasáb Keresztes 
Szent Jánosnál használatos szimbóluma között, mely 
lelkiéletünk egyes eseményeit hivatott szemléltetni. Meg-
érthetjük belőle, hogy teljesen mindegy, boldog vagy 
szomorú, fényes vagy sötét pillanatokat él-e meg lelkünk, 
mindig ugyanaz a szeretet munkálkodik benne, ugyanaz 
a világosság öleli körül97.

Amikor a lángnyelvek nyaldosni kezdik a fahasábot, 
lassan megvilágítják, kifényesítik, felmelegítik azt: ez az 
örvendetes titoknak felel meg. Megvilágosodtunk, meg-
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melegedtünk az isteni szeretettől, mely feltárult előttünk. 
Ahogy a tűz egyre erősebben belekap a fába, eleinte el-
lentétesnek tűnő folyamatok játszódnak le: mihelyt meg-
égeti a fát a tűz, az feketedni, füstölögni, büdösödni kezd, 
kátrányt és más gusztustalan anyagokat vet ki magából. 
Ez a Szentlélek fájdalmas kiáradása: ahogy a kíméletlen 
isteni világosság egyre mélyebbre hatol a lélekben, az 
egyre fájóbban és alaposabban tapasztalni fogja nyomo-
rát, bűnét, mélységes tisztátalanságát. Ez a fájdalmas 
időszak addig tart, amíg szükséges, amíg a tisztító tűz el 
nem végzi munkáját, és a lélek teljességét meg nem vi-
lágítja, fel nem hevíti, át nem alakítja a szeretet tüzévé, 
mint a lángba borult fahasábot, amely maga is tűzzé lesz. 
Ez a dicsőséges kiáradás, melynek során a lélek megerő-
södik a szeretetben, abban a tűzben, amelyet Jézus gyúj-
tott lángra a földön.

Engem igen nagy optimizmussal tölt el ennek a képnek 
a legfőbb tanítása: nem kell félnünk azoktól a pillana-
toktól, amikor nyomorunk megtapasztalása már-már 
megsemmisít bennünket, nem szabad csüggednünk, 
hanem továbbra is bizalommal kell rábízni magunkat 
Istenre, azzal a bizonyossággal, hogy ez a nyomorúság 
előbb-utóbb lángoló szeretetté alakul majd. Ezzel kap-
csolatban írja Kis Szent Teréz Szent Szívről nevezett 
Mária nővérének: „Maradjunk távol mindattól, ami ra-
gyog, szeressük kicsinységünket… mert akkor lélekben 
szegények leszünk, és Jézus eljön értünk, hogy megke-
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ressen. Legyünk bármilyen messze, ő a szeretet lángjai-
vá formál bennünket”98.

7. Az isteni erények dinamizmusa és a remény kulcs-
szerepe

Szárovi Szent Szerafim megerősíti, hogy a keresztény 
élet célja a Szentlélek megszerzése. Állítását kiegészít-
hetjük azzal, ami Szent Péter életének fentebb tárgyalt 
pillanataiból is egyértelműen kiderül, hogy a Szentlélek 
munkájának célja az életünkben nem más, mint hogy fel-
ébredjenek és növekedjenek bennünk az isteni erények: 
a hit, a remény és szeretet. Elmondhatjuk, hogy ez az Ő 
„főszerepe”, és minden egyéb karizma, adomány vagy 
a kegyelem működései csupán eszközök a hit, a remény, 
és a szeretet növekedéséhez.

Az isteni erényeket nem lehet szétválasztani. Egyik 
sem létezhet a másik kettő nélkül. Csupán néhány gon-
dolatot szeretnénk még hozzáfűzni arról, hogy miképpen 
kapcsolódnak össze. Amit most mondani fogunk, annak 
a lelki életre vonatkozólag igen súlyos következményei 
vannak.

A három közül a legjelentősebb természetesen a szere-
tet. „Az élet alkonyán szeretetünkről fognak majd meg-
ítélni” – mondta Keresztes Szent János. Olvassuk el újra 
a gyönyörűséges „Szeretethimnuszt” a Korintusiaknak írt 
első levélből, amelyben Szent Pál nagyszerűen megvilá-
gítja a szeretetnek ezt az elsődleges szerepét: „Hitemmel 
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elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit 
sem érek”99. Pár sorral lejjebb hozzáfűzi: „Addig megma-
rad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a 
legnagyobb a szeretet”100. A hit és a remény átmenetiek, 
csupán a földi létre szólnak, ezt követően pedig elmúlnak: 
a Mennyben a hitet felváltja majd a látás, a reményt pedig 
a birtoklás, egyedül a „szeretet nem múlik el soha”: a 
szeretetet semmi nem fogja helyettesíteni, mert az maga 
a végcél. Ez annyit jelent, hogy ezen a földön a szeretet 
részesül a legteljesebben a mennyei létből, a hit és re-
mény pedig a szeretet szolgálatában állnak, mely egyedül 
rendelkezik végleges formájával.

Vagyis nagyon fontos megérteni azt, hogy itt lent a 
földön, a szeretet nem létezhet „szolgálói”, a hit és a 
remény nélkül, feltétlenül szüksége van rájuk ahhoz, 
hogy növekedjen és kibontakozzon. Magyarázzuk meg, 
hogy miért.

8. A szeretetnek szüksége van a reményre, a remény 
pedig a hiten alapszik

Remény nélkül nincs szeretet. Amennyiben a szeretet az 
isteni élet végső gyümölcse, akkor kizárólag kedvező 
körülmények között fejlődhet. A szeretetnek szüksége 
van térre, ahol kibontakozhat, növekedhet; a szeretet 
csodálatos valóság, ugyanakkor igen törékeny, hiszen ha 
nincs meg számára ez az „éltető tér”, akkor könnyű el-
fojtani, összepréselni, terméketlenné tenni. A különleges 
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„környezetet”, amelyre a szeretetnek kibontakozásához 
szüksége van, épp a remény alkotja. Ha figyelünk arra, 
ami történik bennünk, akkor észrevehetjük, hogy ha a 
szeretet nem növekszik vagy kihűl, akkor az pontosan 
azért van, mert a gondok, félelmek, aggodalmak, csüg-
gedések elfojtják101.

A szeretet valamiféleképpen természetes, hiszen az 
ember szeretetre lett teremtve, s mély indíttatást érez arra, 
hogy odaadja önmagát.102 Ahogy az egyik evangéliumi 
példabeszéd is kifejti: a szeretet képes a szívben magától 
úgy növekedni, mint a búzaszem, amit egyszer elvetettek, 
aztán magától kihajt, akár ébren van a magvető, akár al-
szik.103 Csakhogy a szeretet gyakran nem tud növekedni. 
Valami akadályozza a fejlődésben. Ez lehet az önzés, a 
gőg, „a világ gondjai és a csalóka gazdagság”104, ahogy 
az Evangélium írja, vagy más egyéb korlátok. A legtöbb 
esetben azonban a baj gyökerét a remény hiányában 
kereshetjük.

A remény hiánya miatt nem hiszünk igazán abban, 
hogy Isten képes minket boldoggá tenni, ezért saját bol-
dogságot építünk magunknak, saját recept szerint, ami 
nem más, mint az önző birtoklási vágy. Nem Istentől 
várjuk, hogy teljességben éljünk, inkább egy mesterséges 
identitást építünk ki magunknak: ez pedig gőg. Esetleg 
– és a jó szándékú emberek körében leggyakrabban ez 
történik – szeretnénk szeretni, nagyvonalúak lenni a sze-
retetben és az önátadásban, de megkötnek a félelmek, a 
bizonytalanságérzés, az aggodalmak. A remény hiánya, 
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a bizalmatlanság azzal szemben, amit az isteni kegyelem 
az életünkben véghez tudna vinni, vagy amire a segítség-
ével képesek lennénk, kivédhetetlen következményekkel 
jár: szívünk összezsugorodik, szeretetünk csökken. A bi-
zalom ellenben, ahogy Lisieux-i Szent Teréz mondja, a 
szeretetre vezet.

Gyakran azért fordul elő, hogy valaki elveszíti lelkese-
dését, lendületét, Isten és a felebarátai iránt érzett nagy-
lelkű szeretetét, mert elcsügged, sőt a mélyben reményét 
veszti, ami beszivárog a szívébe, és tehetetlenné teszi. 
A megélt kudarcok, csalódások, nehézségek, nyomo-
rúságának megtapasztalása és az emésztő aggodalmak 
következtében erőnket veszítjük és elhagyjuk magunkat. 
A megfelelő gyógyszer, szeretetünk felébresztésének 
eszköze nem az, ha akaratlagos erőfeszítéseket teszünk, 
hanem ha felélesztjük magunkban a reményt, ha újra 
bízni tudunk abban, amit Isten képes megtenni értünk 
(bármekkora is legyen nyomorunk), és abban, amit ke-
gyelmének segítségével elkezdhetünk.

Lelkivezetői tapasztalattal a hátam mögött hiszem, 
hogy a szeretet, a lelkesedés, nagylelkűség hiánya a 
legtöbb esetben a többé-kevésbé tudatos csüggedésből 
származik. „A csüggedés veszíti el a lelkeket” – mondta 
Libermann atya. A megfelelő terápia tehát az, ha megta-
láljuk a csüggedés gyökerét, azt a bizonyos reménytelen 
pontot, és ezt kezdjük különleges gyógyszerrel kezelni, 
vagyis megpróbáljuk az adott élethelyzetet újra a remény 
szemüvegén át nézni.



118 119

Mindez megfelel egy egészen egyszerű, de annál fon-
tosabb pszichológiai valóságnak105: hogy akaratunk erős 
és vállalkozó szellemű lehessen, a vágynak kell hajtania. 
A vágy pedig csak akkor lehet erős, ha tárgya elérhe-
tőnek, lehetségesnek tűnik. Ha valamit elérhetetlennek 
képzelünk, megszűnünk vágyni rá és erősen akarni. Nem 
tudunk hatékonyan akarni valamit, ha pszichológiailag 
képtelennek érezzük magunkat arra, hogy megvalósítsuk. 
Ha hiányzik az akaratunk, fel kell ébresztenünk azáltal, 
hogy új képet alakítunk ki elképzelésünkről, mely lehe-
tővé teszi, hogy újból elérhetőnek és kívánatosnak lássuk 
azt, amit szeretnénk.

Ezt az új képet a reménység erénye formálja meg: 
benne gyökerezik az a tudat, hogy teljes bizonyossággal 
várhatok mindent Istentől. „Mindenre képes vagyok ab-
ban, aki nekem erőt ad” – mondja Szent Pál106. A remény 
kigyógyít a félelemből, a csüggedésből, kitágítja a szí-
vet, megadva ezáltal a szeretet számára a kibontakozás 
lehetőségét.

De a reménynek is biztos alapra van szüksége ahhoz, 
hogy igazi erőt adhasson, olyan igazságra, melyre tá-
maszkodhat. Ezt az alapot pedig a hit adja: képes vagyok 
a remény ellenére is reménykedni107, „mert tudom kinek 
hittem”108. A hit eljuttat a Szentírás igazságára, amely 
szüntelenül Isten jóságát, irgalmát, ígéreteihez való tö-
kéletes hűségét hirdeti. A Zsidókhoz írt levél azt mondja, 
hogy Isten Igéje által „erős támaszt kaptunk, mi, akik arra 
törekszünk, hogy az előttünk levő reményt megragadjuk. 
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Ez a mi lelkünk biztos és szilárd horgonya, amely elér 
a kárpit belsejéig, ahová, mint a mi elöljárónk, értünk 
lépett be Jézus”109.

A Szentírás Isten feltétel nélküli, visszavonhatatlan 
szeretetét nyilatkoztatja ki gyermekeinek, amely Krisz-
tusban nyilvánult meg, aki a világra született, kereszt-
halált halt és feltámadott érettünk. „Szeretett engem, és 
önmagát adta értem”110. A hit által a szív eljut erre az 
igazságra, és óriási, le nem rombolható reményt talál 
benne. „A hit a szeretet és a remény szülőanyja, de a 
bizalom, a biztonság szülőanyja is.”111

9. A remény kulcsszerepe

A fenti megállapítások rámutattak a remény kulcssze-
repére a keresztény életben. Elmondhatjuk, hogy ha a 
három isteni erény közül a legnagyobb önmagában a sze-
retet, akkor a gyakorlati életben a remény a legfontosabb. 
Ha van remény, akkor kibontakozhat a szeretet is. Ha a 
remény kialszik, a szeretet kihűl. Egy remény nélküli 
világ hamar válik szeretet nélküli világgá. Azonban a 
reménynek is szüksége van a hitre, amelynek ő a valódi 
kifejeződése. Nem létezhet élő hit gyümölcsök nélkül, és 
a hit legelső gyümölcse éppen a remény. Lajtorjás Szent 
János, VII. századi hitvalló mondja: „a hit javunkra for-
dítja azt, ami reménytelennek tűnt”, és hozzáteszi: „Nem 
az a hívő, aki elhiszi, hogy Isten mindenre képes, hanem 
az, aki hiszi, hogy mindent megkaphat Istentől.”
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Állandóan elmélkednünk kellene Keresztes Szent Já-
nos szavain, amelyek Lisieux-i Terézt is döntően támo-
gatták „a bizalom és szeretet kis útján”. Ezt mondta: 
„Annyit kapunk Istentől, amennyit remélünk”112. Isten 
nem a tulajdonságaink vagy érdemeink szerint ad, hanem 
reményünk szerint. Ez az igazság különlegesen felsza-
badító: ha minden emberi és lelki erőforrásunk csődbe 
megy, a remény akkor is megmarad legyőzhetetlenül.

A remény azonban, ahogy azt korábban mondtuk, csak 
a szegénységben születhet meg. Ebből is láthatjuk, hogy 
mennyire kulcsfontosságú minden, szeretetben való igazi 
növekedés során, a lelki szegénység. „Boldogok a lélek-
ben szegények, mert övék a mennyek országa”113.

10. A bűn és a kegyelem dinamizmusa

Az imént tehát bemutattuk azt a dinamizmust, mely a 
három isteni erény jellemzője: a hit szüli a reményt, a 
remény pedig lehetővé teszi és segíti a szeretet kibon-
takozását. Ez a dinamizmus a kegyelem gyümölcse, a 
Szentlélek műve, de természetesen megkívánja a mi 
akaratunk együttműködését is. Ez a pozitív dinamizmus 
lépésről lépésre szembehelyezkedik a bűn negatív dina-
mizmusával:

Hit ⇒ remény ⇒ szeretet

Kétség ⇒ bizalmatlanság ⇒ bűn
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Amikor a bűn mibenlétét boncolgatjuk, hogy mikép-
pen hajtja uralma alá az emberi szívet, – főleg az Ádám és 
Éva bűnbeeséséről szóló elbeszélést olvasva a Teremtés 
könyve 2. fejezetében –, akkor megfigyelhetjük, hogy 
a bűn gyökerénél ott bujkál a kétség, Isten gyanúsítása: 
Isten valóban olyan jó, mint ahogy mondja? Lehet bízni 
a szavában? Valóban Atya? Ebből a kételyből születik a 
bizalmatlanság: nem feltételezzük Istenről, hogy be tud 
tölteni, boldoggá tud tenni minket. Tehát az engedelmes-
séget félredobva megpróbálunk magunk boldogulni, és 
így születik az önzés, bírvágy, féltékenység, félelem, 
konfliktus, erőszak és a bajok hosszú sora.

Ebből érthetővé válik, hogy mennyire alapvető fontos-
ságú a hit: gyógyulásunk, szabadulásunk gyökere; belőle 
fakad az élet, amely meggyógyítja a bűnből fogant halált. 
Ezért áll ki annyira Jézus a hit mellett. „Ha csak akko-
ra hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok 
ennek a hegynek, »menj innen oda«, elmegy”114. „A hit 
pedig a biztosítéka annak, amit remélünk”115 – olvasható 
a Zsidókhoz írt levélben.

11. A remény és a szív tisztasága

Elmélkedéseink rávilágítanak a remény életünkben 
betöltött kulcsszerepére: mivel a hiten alapul, lehető-
vé teszi, hogy a szeretet növekedjen, kibontakozzon. 
Elmondhatjuk, hogy a remény a keresztény erények 
igazi példája. A keresztény küzdelem lényege, hogy a 
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hit kegyelmének segítségével minden helyzetben, ön-
magunk, mások, az Egyház és az egész világ irányában 
megőrizzük a reményt, amely lehetővé teszi, hogy 
minden helyzetre szeretetettel válaszoljunk. Ellenkező 
esetben, ha a remény csökken, a szeretet automatikusan 
kihűl, és visszavonulunk félelemmel teli, önző hadál-
lásaink mögé. A reménynek köszönhető, hogy minden 
napot újra kezdhetünk, döntést hozva a szeretet mellett. 
Olyan forrás ez, mely szüntelenül megújítja és megtisz-
títja a szívet, és a fáradságon, kimerültségen túllépve új 
fiatalságot ad neki a szeretetre.

Az Evangélium egyik legszebb ígérete az a mondat, 
miszerint „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják 
Istent”116. Nagyon megfogott az a párhuzam, amit Szent 
János állít fel első levelében a remény és a szív tisztasága 
között. A harmadik fejezet első két versében gyönyörűen 
összefoglalja a keresztény remény lényegét: „Nézzétek, 
mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten 
gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! Azért nem 
ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most 
Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, 
hogy mik leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor meg 
fog jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, 
amint van.” És az apostol így folytatja: „És mindenki, aki 
így remél benne, megtisztul, ahogyan tiszta ő is.” Úgy 
tűnik, azt mondja, hogy a remény képes megtisztítani a 
szívet.
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Ez a meglepő megállapítás tulajdonképpen megfelel 
az Ószövetség profetikus hagyományának, amely szerint 
tiszta szíve nem annak van, aki minden bűntől, sebtől 
mentes, hanem annak, aki minden reményét Istenbe he-
lyezi, aki biztos abban, hogy Isten beteljesíti ígéreteit. 
Tiszta szívű az, aki nem saját erejére hagyatkozik, sem 
különféle trükkökre vagy emberi számításokra, hanem 
teljes bizalommal Istentől vár mindent, Istenben, és ki-
zárólag Őbenne remél. A szív tisztátalansága kettősséget 
jelent, – amint a próféták is gyakran rámutattak –, az 
ember nem bízik teljesen Istenben, ezért a bálványokhoz 
is odafordul, és másutt is keresi az üdvösséget, mert nem 
teljesen biztos benne, hogy Istentől megkapja. A tisztá-
talan szív ingadozó és megosztott.

A tiszta szívű ember meg fogja látni Istent, őt szemléli 
majd az örökkévalóságban, de cselekedeteit már földi 
életében megláthatja: Isten válaszolni fog kéréseire, és 
javára cselekszik majd. Aki Istenben remél, soha nem 
csalatkozik.

A remény megtisztító szerepéhez kapcsolódva min-
denképpen idéznünk kell egy részletet Charles Péguy-től, 
aki a téma legnagyobb költője. A második erény misztéri-
umának előcsarnoka című versében a következő szavakat 
adja Isten szájába, aki maga is meglepődik azon, hogy a 
remény szüntelenül újjáéled az emberi szívben:117
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Feltesszük magunknak a kérdést: hogyan lehetséges,
Hogy a Reménynek forrása mindig bővizű,
Hogy e forrásból mindig felfakad a víz,
Hogy mindig csobog,
Mindig fiatal, mindig tiszta.
Mindig friss, mindig áradó,
Mindig élő.
Honnan veszi oly tiszta, oly áttetsző vizét e gyermek?
Miféle erővel fakad fel e forrás vize?
Ő maga teremti e hatalmas vízbőséget? Folyamatosan?
– Nem, mert egyedül én teremtek – mondja Isten.
– Akkor honnan szerzi vizét
Feltörő forrásához?
Hogyan lehetséges, hogy ez az örök forrás
Mindig felfakad?
Hogy ez az örök forrás
Mindig felbuzog?
Kell, hogy legyen egy titka.
Valamiféle titok.
Hogy ez az örök forrás ne kavarodjon fel a súlyos, 
kövér őszi esőtől.
Hogy ne száradjon ki a júliusi égető hőségben.
– Emberek, a remény titka egyszerű, feleli Isten.
Titka nem bonyolult és nem nehéz.
Ha tiszta vízből akarna tiszta forrást építeni,
Tiszta vizű forrást.
Soha nem találna elegendőt teremtésemben.
Mert nincs belőle sok.
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Hanem éppen a rossz vizekből építi tiszta vizű forrásait.
És éppen ezért van mindig elegendő vize.

Hiszen éppen ezért Remény ő.

Mégis hogyan lát neki, hogy rossz vízből tiszta vizet 
készítsen,
Régi vízből új vizet,

Régi napokból új napot.
Elhasznált vízből új vizet.

Régi vízből forrásokat.
Öreg lelkekből fiatalokat.

Öreg lélekből lelki forrást,
Langyos vízből friss vizet.

Átok a langyosakra.

Öreg estékből fiatal reggeleket,
Felkavart lelkekből tiszta lelkeket.

Felkavart vízből tiszta vizet,
Megfáradt lelkekből gyermeki lelkeket.

Alvó lelkekből éber lelkeket,
Álló lelkekből pezsgő lelkeket.
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Hogyan képes erre? Hogyan kezdi el?
Gyermekeim, ez az én titkom,
Mert én vagyok az Atyja.

Kiszolgált lelkekből új lelkeket.
Kiszolgált napokból új napokat.

Felkavart lelkekből áttetsző lelkeket.
Alvó lelkekből éber lelkeket.
Felkavart napokból áttetsző napokat.

Ha áttetsző napokból alkotna áttetsző napokat,
Ha tiszta lélekből és vízből alkotna forrásokat.
Ha tiszta vízből alkotna tiszta vizet,
Ha tiszta lélekből alkotna tiszta lelket,
Nem lenne épp nagy dolog. Erre mindenki képes, és 
nincs benne semmi titok.

De sáros vízből, öreg vízből, poshadt vízből,
Tisztátalan lélekből alkot tiszta lelket,
S ez a legszebb titok, mely a teremtés kertjében 
fellelhető.
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NEGYEDIK RÉSZ

A törvénytől a kegyelemig: 
A szeretet ingyenessége

1. A törvény és a kegyelem
Szent Pál egyike azon újszövetségi szerzőknek, aki gyak-
ran tesz említést a keresztény szabadságról. Krisztusban 
a hívő rabszolgából szabad emberré válik, és az apostol 
leveleiben lelkes védelmezőként lép fel az „Isten fiainak 
dicsőséges szabadsága”118 mellett.

Elmélkedésünk kiindulópontjául vegyük a Galatákhoz 
írt levél ötödik fejezetének első versét, ahol a következő 
megállapítást teszi: „Erre a szabadságra tett szabaddá 
minket Krisztus. Legyetek tehát állhatatosak, és ne ve-
gyétek magatokra ismét a szolgaság igáját.” Pál erősen 
aggódik a hívekért, hogy így vagy úgy, de elveszítik 
ezt az oly értékes szabadságot, melyet Krisztus szerzett 
meg nekik; ez magyarázza a Galatákhoz írt levél szigorú 
hangvételét: „Csodálom, hogy attól, aki titeket Krisztus 
kegyelme által meghívott, ilyen hamar más evangélium-
hoz pártoltok”119 „Ó, esztelen Galaták! Ki babonázott 
meg titeket, miután a szemetek elé tártuk a megfeszített 
Jézus Krisztust.”120

Hogyan veszítheti el a keresztény ember Szent Pál 
szerint a szabadságát? Az említett fejezetben az apostol 
két csapdát említ, melyek ide vezethetnek: ezek pedig a 
törvény és a test.
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2. Ahol a Lélek uralkodik, ott a szabadság – szabadság 
és szabadosság

A test121 csapdáját, melyet az 5. fejezet 13–25. versében 
ír le, nem nehéz megérteni: szabadság címén, a Lélek 
indíttatásainak követése helyett – amikor is „szeretetben 
szolgáljuk egymást”, és így megtapasztalhatjuk a Lélek 
gyümölcseit, ami a „szeretet, öröm, békesség, türelem, 
kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” –, 
átadjuk magunkat a szenvedélynek, önzésnek, a bűn kü-
lönböző formáinak, amelyek a „szabadosság, tisztátalan-
ság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, 
viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, 
szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hason-
lók”. Pál tanítása klasszikus, de korunk zűrzavarában sem 
árt felidézni: a szabadosság nem egyenlő a szabadsággal, 
hanem – az igazat megvallva – maga a rabszolgaság, 
ahol az ember önmaga felszínességének, önző vágyainak, 
félelmeinek, sebeinek rabja. A keresztény ember ennek 
tudatában kell, hogy legyen. Nem kerülheti meg a negatív 
erők elleni folytonos küzdelmet, melyekről Szent Pál ír, 
mindamellett szüntelenül nyitott kell legyen a gyógyu-
lás kegyelmére, melyet Krisztus keresztje szerzett meg 
nekünk. Ez a kegyelem fokozatosan megszabadít ben-
nünket, lehetővé téve, hogy a Lélek belső, jóra indító ösz-
tönzéseit kövessük, hiszen ebben áll az igazi szabadság. A 
szabad ember a krisztusi kegyelem által megszabadul az 
átoktól, miszerint „nem a jót teszem, amit akarok, hanem 
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a rosszat, amit nem akarok… Én szerencsétlen!”122, és 
valóban képessé válik arra, hogy megtegye a jót.

A szent páli tanítás mögött húzódó alapvető kérdés a 
bálványimádás visszautasítása, mely az egész Ószövetsé-
get végigkíséri. Arra szólítja a hívő embert, hogy őrizze 
meg szabadságát, ne adja át magát a bálványimádásnak, 
vagyis ne várjon e világ javaitól (érzéki öröm, hatalom, 
hírnév, munka, kapcsolatok) olyan teljességet, békét, 
boldogságot, biztonságot, mint amelyet egyedül Isten 
tud megadni, különben mélyen csalódni fog, és sokat 
árthat önmagának és környezetének.

A mai olvasó számára nem árt két ténnyel kiegészí-
tenünk Szent Pál tanítását, ha azt akarjuk, hogy eredmé-
nyesen hagyja maga mögött rossz hajlamait: az első, 
hogy a mi erőnk nem elegendő ebben a küzdelemben, 
szükségünk van hozzá Krisztus kegyelmére is, amely 
megszerezheti a győzelmet. A legfőbb küzdelem szín-
tere tehát az ima, a türelem és a remény lesz. Másrészt 
a szenvedélyt csak egy másik szenvedéllyel lehet meg-
gyógyítani, az eltorzult szeretetet nagyobb szeretettel, 
a negatív viselkedést pozitív viselkedéssel, amely nem 
elutasítja, hanem befogadja az elsőben meglévő vágyat. 
Az olyan erőfeszítés, amely közvetlenül lép fel a negatív 
viselkedéssel szemben anélkül, hogy figyelembe venné a 
benne rejlő várakozást, a felismerhető pozitív szükség-
letet, nem biztosít tartós megoldást. Az a kemény hozzá-
állás, amely semmiféle erőfeszítést nem tesz a megértés, 
a belátás irányába, holott tudja, hogy az egészséges em-
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berismeret tanítása szerint meg kell különböztetni, hogy 
az eltévelyedett viselkedés mögött milyen szükségletekre 
keresünk többé-kevésbé tudatosan választ, majd törvé-
nyes kielégülést vagy az adott személy hivatásával össze-
egyeztethető kárpótlást, kudarcra van ítélve.

3. A törvény csapdája

Mindamellett figyelemre méltó, hogy e hagyományos 
tanítás előtt, mely abban látja a veszélyt, hogy sebzett-
ségünk, önző vágyaink csapdájába esünk, Pál azt akarja 
velünk megértetni, hogy a keresztény ember szabadságát 
egy másik csapda is fenyegeti, mely sokkal rejtettebb, 
sokkal nehezebben különböztethető meg, és éppen ezért 
talán sokkalta veszélyesebb is: a törvény csapdája. A 
„test” másik megnyilvánulási formájáról van szó, mely 
nem az erkölcsi zűrzavarban fejeződik ki (a legszigorúbb 
erkölcs alakját is magára öltheti), hanem abban, hogy a 
kegyelem helyébe a törvényt léptetik, ami az Evangélium 
elferdítéséhez vezet. Magyarázzuk meg, hogy miért.

Ismeretes az a történelmi körülmény, amely Pált ar-
ra indítja, hogy a kérdésben véleményt nyilvánítson: 
egyesek csak utólag tértek be abba a közösségbe, ahol ő 
hirdette az evangéliumot, és „kiigazították” tanítását azt 
állítva, hogy a neofita keresztények a körülmetélkedés 
és a Mózes törvényében foglalt sok-sok előírás betartása 
nélkül nem üdvözülhetnek. Pál igen hevesen reagál erre a 
kijelentésre: ha így tesztek, „elszakadtok Krisztustól, ha 
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a törvényben keresitek a megigazulást, kiestek a kegye-
lemből”123. Önmagában véve a törvény jó, jó dolgokat ír 
elő, segít megkülönböztetni a jót a rossztól, azt, ami építi 
az embert attól, ami rombolja, fontos tanító szerepet tölt 
be. Azonban a következő csapdát rejtheti magában: ha 
a törvények betartását az üdvösség feltételévé tesszük, 
olyan logikát követünk, miszerint az üdvösség nem 
egyedül Isten ingyenes szeretete által nyerhető el, amely 
Krisztusban öltött testet, hanem az ember teljesítményé-
nek függvénye. Ez két egymásnak ellentmondó logika. 
A kegyelem logikája szerint az ember saját érdemeitől 
függetlenül, ingyenesen kapja az üdvösséget és szeretetet 
Istentől Krisztus által, és ingyenesen felel erre az aján-
dékra jótetteivel, melyeket a Szentlélek segítségével visz 
végbe. A törvény logikája szerint pedig az ember jótettei 
révén érdemli ki az üdvösséget és Isten szeretetét. Ez két 
egymásnak ellentmondó logika, hiszen az egyik Isten 
ingyenes, feltétel nélküli szeretetén alapul, míg a másik 
az emberen és annak képességein.

Márpedig Pál látásmódját személyes tapasztalatai 
alapján, erősen meghatározza a Krisztusban teljesen 
ingyen elnyert üdvösség gondolata, amit gyakran han-
goztat is, ahogy a Titusznak írt levelében teszi: „Hiszen 
valamikor mi magunk is oktalanok, hűtlenek, és tévelygők 
voltunk, sokféle vágynak és gyönyörnek szolgáltunk, go-
noszságban és irigységben tengődtünk, gyűlöletesek és 
gyűlölködők voltunk. Mikor azonban üdvözítő Istenünk 
jósága és szeretete megjelent, megmentett minket, és 
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nem a mi igaz cselekedeteinkért, amelyeket véghezvit-
tünk, hanem az ő irgalmassága által, a Szentlélek újjá-
teremtő és megújító fürdője által”124. Hasonlóképpen ír 
az Efezusiaknak írt levélben: „De Isten, aki gazdag az 
irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szeretett 
minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal 
együtt életre keltett – az ő kegyelméből üdvözültetek –, 
vele együtt feltámasztott, és az égiek közé helyezett el 
Jézus Krisztus által”125.

A törvény előírásai helyesek, de „életlogikáját”, Is-
tennel szemben elfoglalt álláspontját tekintve torz, így 
a halálba vezet, mert ellentmond az ingyenes üdvösség 
igazságának, és végeredményben megöli a szeretetet.

A törvény gőgre vezethet, mert ha képes vagyok betar-
tani az előírásait, igaznak tartom magam és megvetem a 
többieket, akik nem képesek ugyanerre. Ez a farizeusok 
bűne, akiket Jézus az Evangéliumban oly határozottan 
elutasít, hiszen semmi nem öli meg annyira a felebaráti 
szeretetet és együttérzést, mint a lelki gőg. De a törvény 
logikája csüggedésbe is taszíthat: ha képtelen vagyok tök-
életesen megfelelni az elvárásoknak, reménytelenségbe, 
bűntudatba süppedek, és menthetetlenül elítéltnek tartom 
magamat.

Hozzá kell tenni, hogy aki gőggel kezdi, aki „sikerei” 
miatt felértékeli magát, az előbb-utóbb reménytelenségbe 
süllyed: mert elkerülhetetlenül eljön a nap, amikor szem-
besülnie kell korlátaival. Óriási kudarcot fog vallani, 
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melyben saját erejére alapozott lelki sikere egy pillanat 
alatt szertefoszlik.

A törvénynek ez a logikája, amely gőgbe vagy re-
ménytelenségbe taszít, különböző arcokat ölthet. A rideg 
jámborságét, amely mindent feladatként él meg, mintha 
adósa lenne Istennek, pedig Krisztus az ember Istennel 
szembeni minden adósságát eltörölte a kereszten, és arra 
hív, hogy cserébe odaadjunk neki mindent szeretetből 
és hálából, s nem valamiféle adósság törlesztésekép-
pen. A félelemét, amely mindig bűnösnek érzi magát 
Istennel szemben és azt hiszi, hogy soha nem tud neki 
eleget tenni. A merkantilista értelemét, amely folyvást 
az érdemeit számolgatja, fejlődését méregeti, azzal tölti 
idejét, hogy Istentől viszonzást vár erőfeszítéseiért, aztán 
panaszkodik, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy 
elgondolta. A felszínességét, amely azt gondolja, hogy 
célba ért, amint valami kis jót tett, mihelyt azonban 
korlátaival szembesül, elcsügged vagy lázadni kezd. A 
szűklátókörűségét, amely mindent a szigorú előírások, az 
„erőtlen és szegényes elemek”126, az „emberi parancsok 
és tanítások”127 mércéjével mér olyan formán, hogy 
„Ne nyúlj hozzá, ne ízleld, ne érintsd”128, ahelyett, hogy 
szeretetével kitágítaná a szívét, s irgalmat nem ismerő 
törvénytiszteletével, maximalizmusával ellehetetleníti 
mások életét.

Amiként a törvény logikája a halál forrása (mert a 
gőg, csüggedés, törvénytisztelet, merkantilizmus és a 
többi említett viselkedés megöli a szeretetet), úgy lehet 
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a kegyelem logikája az élet forrása, mert lehetővé teszi 
a szeretet kibontakozását. Ennek oka az, hogy az ingye-
nesség logikája szerint cselekszik, az ingyenesség pedig 
az egyetlen formája annak, hogy a szeretet létezhessen, 
máskülönben nincs szeretet. Úgy vélem, az Evangélium 
egyik legalapvetőbb mondata az, amikor Jézus így szól: 
„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok”129. Isten szeretete 
teljesen ingyenes, nem lehet kiérdemelni, megszerezni, 
csupán a hit által befogadni. Szent Pál szerint ez az üd-
vösség megszerzésének egyetlen módja, hiszen ez a belső 
hozzáállás teszi lehetővé, hogy az ember teljes bizalom-
mal befogadja az ingyenes szeretetet. Ez az ingyenesen 
befogadott szeretet aztán arra hív, hogy mi is ingyenes 
szeretettel viszonozzuk. Mindemellett fokozatosan lehe-
tővé teszi, hogy szívünk megújuljon a Szentlélek kegyel-
me által, aki a szeretet cselekedeteire ihlet bennünket, és 
a beteljesítésükhöz megadja a szükséges erőt.

A kegyelem logikáját legjobban megközelítő élet egy-
szerre gyógyítja a gőgöt (tetteim eszerint nem képezik az 
én tulajdonomat, hanem Isten kegyelme teszi lehetővé 
számomra, hogy végbevigyem őket)130 és a reménytelen-
séget, mert legyenek bármekkora kudarcaim, soha nem 
leszek az ítélet foglya, tudom, hogy mindig menedéket 
és gyógyulást találok Isten tökéletesen ingyenes, feltétel 
nélküli szeretetében.

A törvény logikája ezzel szemben egyfajta rossz füg-
gőségben tart minket. Ahelyett, hogy kizárólag Isten 
szeretetétől és irgalmától függnénk (és ezáltal szabadok 
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lehetnénk, hiszen ezeket mindig ingyen, számolatlanul 
kapjuk), saját magunktól függünk: az életfelfogásunk, 
önmagunkról alkotott képünk, békénk, biztonságérzetünk 
és így tovább az eredményeinktől, bizonyos parancso-
latok betartásában elért sikereinktől vagy kudarcainktól 
függenek. Mindez megakadályoz abban, hogy megíz-
leljük Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságát, akik 
tudják, hogy feltétel nélkül, érdemeiktől, jó vagy rossz 
„bizonyítványuktól” függetlenül szeretik őket.

4. Tanuljunk meg szeretni: ingyenesen adni és kapni

Azért élünk a földön, hogy belépve Jézus iskolájába, 
megtanuljunk szeretni. A szeretetet nagyon egyszerű 
megtanulni. Annyit jelent, hogy megtanulunk ingye-
nesen adni és ingyenesen kapni. Sajnos ez az oly egy-
szerű dolog a bűn miatt számunkra nagyon bonyolult és 
nehéz lett.

Nekünk nem természetes, hogy ingyen adjunk: hajla-
mosak vagyunk arra, hogy azért adjunk, hogy viszonzást 
kapjunk. Önmagunk odaadását többnyire az motiválja, 
hogy cserébe jutalmat várunk. Az Evangélium arra hív, 
hogy korlátok nélkül gyakoroljuk ugyanazt a tiszta és 
érdek nélküli szeretetet, amelyet Isten gyakorol. Olyan 
szeretetet, amely szabad, mert képes létezni és kitartani 
anélkül, hogy befolyásolná annak válasza vagy érdeme, 
akire irányul: „Szeressétek tehát ellenségeiteket! Tegyetek 
jót és kölcsönözzetek, semmit vissza ne várjatok; így nagy 
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lesz a ti jutalmatok, és a Magasságbeli fiai lesztek, mert 
ő jóságos a hálátlanokhoz és gonoszokhoz is. Legyetek 
tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas”131.

Hasonlóan nem könnyű számunkra az sem, hogy in-
gyen kapjunk. Szeretünk kapni valamit, ha úgy foghatjuk 
fel, mint az érdemeinkért nekünk mintegy kijáró jutalmat. 
Az a tény, hogy ingyenesen kapunk, bizalmat, valamint 
nyitott és befogadó szívet feltételez afelé, aki ad. A befo-
gadás egyúttal önátadást is jelent! Még nagyobb alázatot 
igényel az, ha ingyen kapunk. Csak akkor leszünk rá alk-
almasak, ha elismerjük, elfogadjuk a szegénységünket; ez 
az, amit a gőg soha nem fog megtenni. Képesek vagyunk 
követelni, elvárni valamit, de befogadni csak ritkán.

Minden alkalommal vétkezünk az ingyenesség ellen, 
amikor Istennel vagy embertársainkkal való kapcsolatunk 
során a jó, amelyet megteszünk, ürügyet szolgáltat arra, 
hogy jogot formáljunk valamire, vagy hogy a másiktól 
hálát vagy jutalmat várjunk. Rejtett formában ugyanerről 
van szó, amikor attól félünk, hogy személyes korlátaink, 
hiányosságaink miatt nem kapunk szeretetet, mintha va-
lami fizetőeszköz vagy kiváltság lenne. Az Evangélium 
mindent megtesz azért, hogy összetörje ezt a logikát132. 
Nehezen fogadjuk el saját felfogásunk megkérdőjelezését 
(mert szörnyű bizonytalanságba taszít), pedig életfontos-
ságú, hiszen soha nem találhatjuk meg boldogságunkat, 
ha az alku, a jogok és kötelességek világában maradunk. 
Ennek a logikának megvan ugyan a létjogosultsága az 
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emberi társadalomban, de lassan túl kell haladnunk rajta, 
hogy beléphessünk a szeretet logikájába.

Hosszú és fáradságos lelki munkát igényel részünkről, 
hogy megtanuljunk ingyen adni és ingyen kapni, hiszen 
nem ehhez a rendszerhez szoktunk hozzá, sőt, korábbi 
életünkben ezernyi alkalommal épp arra lettünk kondici-
onálva, hogy a túlélésért kell küzdenünk.133 Elmondhat-
juk, hogy az isteni kinyilatkoztatás és az evangélium be-
törése a világba olyan, mint a növekvő kovász, melynek 
az a célja, hogy az ingyenesség logikája felé „dagassza” 
pszichénket, mely a Mennyország logikája, a szeretet 
logikája. A megistenülés folyamatáról van szó, ahol az a 
cél, hogy eljussunk arra a szeretetre, amivel Isten szeret: 
„Ti tehát legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyá-
tok tökéletes”134. A megistenülés tesz valójában emberré! 
Csodálatos és felszabadító fejlődés ez, amelyhez elenged-
hetetlenül szükséges a mi szabadságunk együttműködése, 
és amely nem lehetséges a pszichénk szenvedéssel teli 
átformálása nélkül, melyet olykor valóságos halálként 
élünk meg. Egyedül természetes viselkedésünk meggyá-
szolása, vagyis egyfajta haldoklás árán léphetünk be egy 
új létformába. Miután azonban átléptük értelmünk meg-
térésének „szűk kapuját”, csodálatos világba érkezünk. A 
Mennyországba lépünk, abba a világba, ahol az egyetlen 
törvény a szeretet, ami az ingyenesség édenkertje, ahol 
korlátlanul cserélődhet a szeretet, megszorítások nélkül 
adható és kapható, ahol nincs többé se jog, se kötelesség, 
nincs mit védeni, nincs mit megszerezni, nincs ellentét 
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az enyém és tiéd között, ahol a szív végtelen nagyra 
tágul. Ebben az új világban a szeretet uralkodik, amely 
rettentően igényes (mindent kér: hiszen amíg nem sze-
retünk teljesen, addig nem szeretünk igazán), ám egy-
úttal tökéletesen szabad, mert nincs más törvénye, mint 
saját maga.
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ÖTÖDIK RÉSZ

Lelki szegénység és szabadság

1. A létezés szükségessége
Az ember egyik legmélyebb szükséglete az azonosság-
tudat igénye134: szükségem van arra, hogy tudjam, ki va-
gyok, szükségem van arra, hogy önmagam és mások szá-
mára létező legyek. Mindannyian szenvedünk a „létezés 
mélységes hiányától”. Az azonosságtudat igénye olyan 
ellenállhatatlan szükséglet, hogy eltévelyedésekhez is ve-
zethet: különösképpen felfigyelhetünk erre ma, amikor a 
nők és férfiak, és különösen a fiatalok, a leghihetetlenebb 
„fazont” képesek fölvenni egyszerűen azért, hogy létük 
szembetűnőbb legyen önmaguk és mások előtt, az adott 
kultúrkörnyezetnek és a különféle divathullámoknak 
megfelelően, és ezzel igyekeznek azonosulni. A média 
rengeteg mintát kínál: a fiatal, dinamikus főnök, a válo-
gatott labdarúgó, a top-modell, a külvárosi csöves…

Az önazonosság igénye a legfelszínesebb formában 
többnyire a birtoklással elégíthető ki, anyagi javak hal-
mozásával, egyfajta életstílus formájában: gazdagságom-
mal, fizikai megjelenésemmel, motorommal, jachtommal 
azonosítom magamat. Ez hatalmas kavarodáshoz vezet, 
hiszen a létezés igényét a birtoklással próbáljuk kielégí-
teni. Mindez egy időre illúzióba ringathatja az embert, 
de nem tart sokáig, hamarosan keserű szájízhez vezet… 
Hány és hány embernek kellett végül megtapasztalnia, 
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hogy pusztán a pénzük miatt érdeklődtek utánuk, nem 
saját maguk miatt, és miután „pünkösdi királyságuk” 
véget ért, ismét rémisztő magányban találták magukat.

Kicsivel magasabb szinten bizonyos talentumok 
(sport, művészet, szellemi tevékenységek) megszerzése 
és gyakorlása révén igyekszünk kielégíteni a létezés igé-
nyét. Ez már jobb, de még nagyobb a kockázata, hogy 
összetévesztjük a létezést a cselekvéssel: ilyenkor az 
ember adottságainak és szakértelmének összességével 
azonosítja magát. De mindössze ennyi lennék? És ha 
elveszítem képességeimet? Mi történik, ha a világ leg-
jobb futballistája vagyok, és egyszer csak tolószékben 
találom magamat? Mi történik, ha az egész magyar iro-
dalmat betéve tudom, de egy balesetben elveszítem az 
emlékezőképességemet? Ki vagyok hát?

Annak, hogy valaki a tettekre építi fel a létét, persze 
pozitív hatása is van a személyisége fejlődésére, hiszen 
a különféle képességek gyakorlása által még jobban ki-
bontakozhat. Természetes és helyénvaló, hogy ha fel-
ismertük ezt vagy azt a képességünket, gyakorlatra is 
váltjuk, és így megtudjuk kik vagyunk, önbizalomra te-
szünk szert, megtapasztaljuk annak örömét, hogy felszín-
re juttatjuk a bennünk rejlő képességeket. A nevelésnek 
és tanításnak nagy szerepe van ebben a folyamatban, és 
ez így van jól.

Nem szabad azonban a személyt adottságainak összes-
ségével azonosítani. Sokkal több annál. Nem lehet vala-
kit csupán a képességei alapján megítélni. Mindenkinek 
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van értéke és egyedi méltósága, amelyek függetlenek a 
szakértelmétől. Ha ezt nem vesszük észre, akkor nagy a 
veszélye annak, hogy egy napon egzisztenciális válság-
ba kerülünk egy kudarc kapcsán, vagy hogy a többiek 
korlátait, képtelenségét látva megvetjük őket. Ez teljesen 
tönkreteheti a kapcsolatainkat, megakadályozva azt, hogy 
eljussanak arra az ingyenességre, amiről az előző feje-
zetben beszéltünk, s ami a szeretet sajátossága. Hol van 
a szegények, a fogyatékosok helye egy olyan világban, 
ahol a személy csak akkor létezik, ha hatékony, ha szem-
mel láthatóan képes valamit letenni az asztalra?

2. Gőg és lelki szegénység

Érdemes ennek kapcsán néhány gondolat erejéig kitérni 
a gőg problematikájára.64 Mindannyian mély sebbel a 
lelkünkben születünk, melyet úgy élünk meg, mint hi-
ányt, mint a létezés hiányát. Hogy kitöltsük ezt a hiányt, 
kompenzálunk: ily módon minden ember igyekszik egy-
fajta kompenzált önazonosságot felépíteni magának, 
mely az eltérő sebek miatt egyénenként más és más. 
Így egy, a valódi énünktől különböző egót fabrikálunk 
magunknak, amely felfújt léggömbhöz hasonlít. Ennek 
a mesterséges énnek van néhány jellemző tulajdonsága: 
mivel mesterséges, hatalmas energiára van szüksége a 
fennmaradáshoz, és mivel törékeny, védelmet igényel. A 
gőg és a keménység mindig párban járnak. Ennek a lég-
gömbnek tehát nem rugalmas a határa, hanem épp ellen-
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kezőleg: védőbástyákkal van körülvéve, hogy óvja ezt a 
műazonosságot. Jaj annak, aki kétségbe vonja, fenyegeti, 
vitába száll vele, zavarja énünk kibontakozását, mert he-
ves és agresszív válaszokkal fog találkozni. Amikor az 
Evangélium azt mondja, hogy „meg kell halnunk ön-
magunknak”, akkor azt akarja mondani, hogy ennek az 
egónak kell meghalnia, ennek a mesterségesen felépített 
énnek, hogy a valódi énünk, amelyet Istentől kaptunk, 
kibontakozhasson.

Ugyanez a problematika természetesen fellelhető a 
lelki élet területén is, ahol éppoly intenzíven működik 
az önazonosság keresése, mint az élet más területein.

Természetes és helyénvaló, hogy a lelki életben is 
felépítsünk egy ént, mivel ez az emberi és lelki növeke-
désünk egyik mozgatórugója. Fejlődésre, adományok, 
talentumok megszerzésére késztet, arra buzdít, hogy 
kövessük a számunkra vonzó példákat, és hogy többé-
kevésbé azonosuljunk velük. A vágy, hogy vallási érte-
lemben véve valakivé váljunk, mint Assisi Szent Ferenc 
vagy Teréz anya, lehetővé teszi, hogy a szentség útjára 
lépjünk, hogy válaszoljunk hivatásunkra és így tovább. 
Mennyivel jobb arra törekedni, hogy az evangéliumi 
értékek szerint legyünk valakik, mint ha a bűnözők vilá-
gában vágynánk erre!

De ha jobban belegondolunk, egyértelmű veszélyt 
jelent. Az erények, lelki képességek révén igyekszünk 
magunkat megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy tudat 
alatt azonosítjuk magunkat azzal a jóval, amit képesek 
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vagyunk megtenni. Természetesen helyes jó dolgokat 
véghezvinni (imádkozni, böjtölni, a többiek szolgálatára 
szentelni magunkat, evangelizálni, birtokolni valamilyen 
karizmát stb.), azonban nagyon veszélyes, ha a lelki ké-
pességeinkkel azonosítjuk magunkat.

Hiszen bármennyire is emelkedett ez az azonosság-
tudat az anyagi gazdagsághoz vagy az emberi talentu-
mokhoz képest, mégis éppoly mesterséges és törékeny. 
Éppúgy szertefoszlik, amikor egy napon valamelyik 
erényünk kudarcot vall, vagy valamelyik lelki képessé-
günk, amelybe annyi munkát fektettünk, egyszer csak 
elvétetik. Hogyan éljük meg majd a kudarcainkat, ha 
a lelki sikereinkkel azonosítjuk magunkat? Ismertem 
szerzeteseket, akik teljes szívből adták át magukat az 
apostoli szolgálatnak, akik testüket-lelküket a jó ügynek 
szentelték, de amikor valamilyen betegség vagy előjá-
rójuk rendelkezése folytán abba kényszerültek hagyni 
tevékenységüket, mély krízist éltek meg, s többé nem 
tudták, hogy kik is valójában.

Veszélyes, ha az ember azonosítja magát azzal a jóval, 
amit képes megtenni, mert lelki gőghöz vezet: többé-
kevésbé tudatosan úgy kezdünk tekinteni magunkra, 
mint minden jó forrására és szerzőjére, magunknak 
tulajdonítjuk ahelyett, hogy felismernénk az igazságot, 
mely szerint minden jó, amit csak véghez tudunk vinni, 
Isten ingyenes ajándéka. A jó, amit megteszünk, nem 
saját tulajdonunk, hanem Isten nekünk szóló bátorítása. 
„Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért 
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dicsekszel, mintha nem kaptad volna?”137 – emlékeztet 
bennünket Szent Pál. És ez a gőg aztán odáig vezet, hogy 
megítéljük mindazokat, akik nem képesek megtenni azt, 
amiben mi diadalmaskodunk, és türelmetlenek leszünk 
azokkal szemben, akik megakadályoznak abban, hogy 
tervünket valóra váltsuk.

A gőg, a keménység, a felebarát megvetése, de a fél-
elem, a csüggedés is elkerülhetetlen következményei az 
én és a talentumaim közötti keveredésnek: rosszul fog-
om megélni a kudarcot, mert ahelyett, hogy egyszerűen 
az életutam szükségszerű (sőt, jótékony!) epizódjának 
tekinteném, tragikusan, létem elleni támadásnak, azonos-
ságtudatom fenyegetésének fogom fel. Innen származik 
a kudarctól való túlzott félelem is.

Jelentsük ki határozottan: az ember több, mint az a jó, 
amit meg tud tenni. Az ember Isten gyermeke, és – akár 
jót tesz, akár nem képes még rá, akár már képtelenné 
vált –, az is marad, mert Isten ajándékai és hívása visz-
szavonhatatlanok. A mi mennyei Atyánk nem azért szeret 
minket, mert jót teszünk. Ő ingyenesen szeret, pusztán 
önmagunkért, mert gyermekeivé fogadott bennünket 
mindörökre.138

Ezért oly értékes erények az alázat és a lelki szegény-
ség, melyek a gőg ellentétei: biztonságba helyezik mind-
azt, amit énünk elveszíthet. Ha kincsünk Istenben van, 
senki nem ragadhatja el tőlünk. Az alázat az igazság: 
vagyok, aki vagyok, nem törékeny, örökké fenyegetett, 
mesterséges építmény, hanem az, aki Isten szemében va-
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gyok. Szegény kisgyermek, akinek semmilye nincsen, aki 
mindent úgy kap, de akit végtelenül szeretnek és egészen 
szabad, akinek nem kell félnie semmitől, akinek nincs 
mit vesztenie, mert már mindent előre megkapott az Atya 
ingyenes, jóságos szeretetétől, aki egy napon a következő 
megmásíthatatlan szavakat mondta neki: „mindenem a 
tiéd”139.

Valódi azonosságunkat, amely sokkal mélyebb a bir-
toklásnál vagy a tetteknél, de még erkölcsi erényeinknél, 
lelki adottságainknál is, fokról fokra fedezzük fel Isten 
tekintetében élve. Senki és semmi nem tudja elvenni tő-
lünk, sem esemény, sem bukás, sem kudarc. Kincsünket 
sem a molyok, sem a rozsda nem tudja elemészteni140, 
mert az égben van, vagyis Isten kezében. Nem függ az 
eseményektől, sem attól, amink van vagy amink nincs, 
bizonyos értelemben attól sem, amit teszünk vagy amit 
nem teszünk, sem sikereinktől, sem kudarcainktól, egye-
dül Istentől függ, az ő kegyelmétől és változhatatlan jósá-
gától. Azonosságunk, létünk forrása mélyebben található, 
mint a cselekedeteink: Isten alkotó szeretete ez a forrás, 
aki saját képére alkotott minket, és aki arra rendelt, hogy 
örökre Vele éljünk, visszavonhatatlan szeretetében.

Korunk egyik neves, már említett esszéírójától szeret-
nék idézni néhány szép sort: „A szeretet akkor is meg-
marad, amikor már minden elveszett. Mindannyiunk 
szíve mélyén ott él az emlék, s kudarcainkon, elszaka-
dásainkon, a szavakon túl is megmarad, amikor az éji 
sötétből mint alig hallható ének felszáll a bizonyosság, 
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hogy életünk mélypontjain csakúgy, mint az örömön, 
szomorúságon, születésen, halálon túl, létezik egy olyan 
világ, ahol nincs sem fenyegetés, sem fenyegetettség, 
amely nincs kitéve a pusztulásnak, egy érintetlen világ, 
a szeretet világa, mely létünket megalapozta.”141

Ez persze nem jelenti azt, hogy érdektelen lenne, hogy 
jót vagy rosszat teszünk. Amennyire lehetséges, tegyük 
a jót, és kerüljük a rosszat, mert a bűn megsebez minket, 
és megsebzi a többieket, gyakran okoz tartós károkat, és 
költséges a jóvátétele. Csupán annyit mondok, hogy nincs 
jogunk összekeverni az embert azzal, amit elkövet (ez 
azt jelentené, hogy az illetőt bezárjuk és reménytelennek 
ítéljük), de azonosítani sincs jogunk senkit (főképpen 
nem önmagunkat) azzal a jóval, amit tesz.

3. A lelki megpróbáltatások

Előző gondolatmenetünk igen érdekes módon világít rá 
az isteni pedagógiára, illetve a lelki életünk során ta-
pasztalt megpróbáltatásaink jelentésére.

Úgy vélem, hogy a megpróbáltatások, amelyeken ke-
resztény életünk során keresztül mehetünk, ezek a misz-
tikus nyelvezetből ismerős „megtisztulási folyamatok” 
nem mást jelentenek, mint a személyiségünk mesterséges 
építményének lerombolását azért, hogy előbukkanhasson 
valódi lényünk, vagyis az, ami Isten szemében vagyunk. 
A lelki éjszakákat (időnként igen kemény) elszegénye-
désnek is mondhatjuk, melyek radikálisan megfosztják 



148 149

a hívő embert minden lehetőségétől, hogy önmagára, 
szerzeményeire (legyen az emberi vagy lelki), talentu-
maira, képességeire vagy akár erényeire támaszkodhas-
son. Hatásuk mégis jótékony, amennyiben elvezetnek a 
valódi identitásunkhoz. A lelki éjszakában végtelenül 
szegénynek és tehetetlennek érzi magát az ember min-
den jóra és minden szeretetre. Rádöbben, hogy a világon 
létező összes bűnt képes elkövetni. Ez a tapasztalat igen 
fájdalmas lehet például akkor, ha az illető nagyon szereti 
az Urat, de olyan időszakon megy keresztül, amikor a 
lángolásnak egy szikráját sem képes felfedezni magában, 
sőt, mélységes undort érez a lelki dolgokkal szemben. 
Az a tény, hogy az ember egész életét odaadta az Úr-
nak, és mégis azt kell megtapasztalnia, hogy egy kicsit 
sem képes szeretni Őt, hatalmas szenvedést jelent, mert 
egyenesen értelmét veszteni látszik az élete.142 E megpró-
báltatás jótékony hatása a következő: megvon az ember-
től minden lehetőséget, hogy a jóra támaszkodjon, amit 
képes megtenni, hogy ezáltal az isteni irgalom legyen 
élete egyedüli alapja. Igazi belső forradalomról van szó: 
eléri, hogy ne arra a szeretetre támaszkodjunk, amit mi 
érzünk Isten iránt, kizárólag arra a szeretetre, amit Isten 
érez irántunk. Egy pap mondta nekem egy alkalommal 
ezt a gyónásban: amikor már nem hiszel abban, amit te 
tudsz megtenni Istenért, továbbra is higgy abban, amit 
Isten megtehet érted.

Aki a megpróbáltatás során nem csügged el, hanem az 
Úrban remél, e próbára tevő, félelmetes elszegényedéssel 
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párhuzamosan, fokozatosan meg fogja tapasztalni valami 
olyan dolog kibontakozását, ami számára eddig csupán 
jámbor kifejezés volt, mostantól viszont élő tapaszta-
lat lesz: Isten nem azért a jóért szeret, amit meg tudok 
tenni, nem azért a szeretetért, amit iránta érzek, hanem 
egészen feltétel nélkül szeret, önmaga, az Ő irgalma és 
végtelen gyengédsége miatt, irányomban mutatott atyai 
érzésénél fogva.

Ez a tapasztalat alapjaiban rendíti meg a keresztény 
életet, ami óriási kegyelem. Istennel való kapcsolatom, 
életem alapja többé nem bennem van, hanem kizárólag 
Istenben. Ez azt is jelenti, hogy teljesen szabaddá vá-
lok. Amennyiben részben saját képességeimre alapozom 
Istennel való kapcsolatomat, ez a kapcsolat törékeny 
marad, de ha egyetlen alapja Isten atyasága lesz, akkor 
minden kudarcomban menedékre találhatok nála.

Ez persze nem jelenti azt, hogy aki átjutott egy ilyen 
megpróbáltatáson, az közömbössé válik a jó és rossz 
iránt. Az ilyen ember minden korábbinál lángolóbb sze-
relemmel szereti Istent, és még erősebben vágyik arra, 
hogy jótettei által megfeleljen Neki, azonban tisztáb-
ban, szabadabban, érdek nélkül teszi a jót. Nem igénye, 
hogy identitást kreáljon magának, nem szomjazza a si-
kert, nincs szüksége arra, hogy a létezését bizonygassa 
önmaga és a többiek előtt. Nem vágyik titokban arra, 
hogy kiérdemelje azt, amit viszonzásul kap. Forrása 
Istenben van.



150 151

A következőkben Matta el Maskîne (Szegény Máté) 
egyiptomi szerzetes imáról szóló művének143 részletében 
lelki életünk ilyenfajta megrendüléséről olvashatunk, 
mely szorosan összefonódik az elszegényedés radikális 
megtapasztalásával és Isten atyai szerepének újrafel-
fedezésével. Ő „lelki langyosságnak”144 nevezi azt a 
megpróbáltatást, amiről az imént beszéltünk, amikor a 
lélek, aki korábban lángolva, vágyakozva szolgálta Is-
tent, képtelennek érzi magát az imára, a szeretetre, meg-
fosztottnak minden lelki jótól. Matta el Maskîne ennek 
értelmét magyarázza meg, és hogy ezt követően hogyan 
helyeződik új alapokra az ember kapcsolata Istenével:

„Amikor a lélek átadja magát a küzdelemnek, a szün-
telen imának és egyéb lelki gyakorlatok aprólékos telje-
sítésének, olyan érzés foghatja el, hogy ez a tevékenység 
és ez a kitartó szorgalom az Istennel való kapcsolatának 
előfeltételei. Úgy tűnik számára, hogy az imában való 
kitartása, hűsége miatt érdemli ki azt, hogy Isten sze-
retett gyermekévé váljon. De Isten nem akarja, hogy a 
lélek erre a hamis útra tévedjen, amely valójában végér-
vényesen eltávolíthatja Isten ingyenes szeretetétől és a 
vele való élettől. Ezért megvonja tőle azt az energiát és 
kitartó szorgalmat, amely a vesztét okozhatná.”

„Mihelyt Isten megvonja tőle ezeket az ingyenesen, 
mintegy szeretete bizonyságaként adott képességeit, 
vagyis lelki életébe fektetett energiáit és kitartását, a lé-
lek megfosztva minden erejétől, képtelen lesz bármiféle 
lelki tevékenység elvégzésére, sőt, azzal a megdöbbentő 
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valósággal kell szembesülnie, amelyet kitartóan vissza-
utasít és felettébb elképzelhetetlennek tart: Istennek az 
ő atyaságában nincs szüksége a mi imáinkra és csele-
kedeteinkre. Eleinte abba a gondolatba kapaszkodik, 
hogy Isten biztosan azért vonta meg tőle atyaságát, 
mert abbahagyta az imát, hogy Isten azért hagyta el és 
utasította vissza a lelkét, mert tettei és állhatatossága nem 
értek fel az ő szeretetével. A lélek próbál ugyan felkelni 
lesújtott állapotából, gyászából, hogy újra cselekedjen, 
de mindhiába, hiszen minden megoldási kísérlete csak 
elvesztegetett idő. Végül lassacskán kezdi megérteni, 
hogy Isten nagysága nem mérhető az ember jelenték-
telenségéhez, hogy mindent felülmúló atyaságában, 
végtelen gyöngédségében és mérhetetlen kegyelmében 
olyan gyermekeket fogadott örökbe, akik porból vannak. 
Nem az ember tetteinek és erőfeszítéseinek viszonzása-
képpen vált valósággá Istentől való örökbefogadásunk, 
mert a forrása Istenben van, és nem bennünk. Minden-
kor jelenlévő, örök igazság ez, amely tehetetlenségünk 
és bűneink ellenére Isten jóságáról és nagylelkűségéről 
tanúskodik. Ily módon a lelki langyosság elvezeti ezeket 
a lelkeket arra, hogy alapjaiban gondolják újra Istenről 
alkotott képüket, és hogy újraértékeljék Istenhez kötődő 
lelki kapcsolatukat. Az erőfeszítésről és a lelki cselekede-
tekben való kitartásról alkotott fogalmuk így gyökeresen 
átalakul. Ezeket a tetteket többé nem úgy tekintik, mint 
Isten szeretetének ellenértékét, hanem mint az Ő szere-
tetére és atyaságára adott válaszokat.”
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Meg kell jegyeznünk, hogy amit Isten egyes lelkekkel 
tesz, amikor az imént leírt „lelki langyosság” megpróbál-
tatásába meríti őket, azt fokozatosan és egyszerű módon, 
de mindenkivel ugyanúgy meg akarja tenni, felhasználva 
hozzá életünk szenvedéseit: a kudarcokat, tehetetlensé-
get, mindenféle bukást, betegséget, depressziót, pszi-
chológiai törékenységet és érzékenységet, eredjenek 
bárhonnét, bűneinket is beleértve. Ha eleinte látszólag 
nincs is semmi közük az isteni beavatkozáshoz, hisz nem 
kötődnek közvetlenül a lelki élethez, Isten ugyanazon 
cél érdekében mégis felhasználja őket. Végeredményben 
nincs különbség lelki és egyéb megpróbáltatások között, 
hiszen Isten mindet fel tudja használni, még azt is, ame-
lyik nem volt „betervezve”. Még bűneink következmé-
nyeit is! Igen vigasztaló tudnunk, hogy még a nem lelki 
eredetű megpróbáltatásokból is lehet lelki jót kihozni! 
Ne féljünk tehát attól, hogy az élet kifoszt, leszegényít 
minket valamely területen, mert Isten értékes szabadságot 
fakaszt majd belőle.

4. Az irgalom mint egyetlen támasz

Szabad embernek, lelki értelemben véve érett keresztény-
nek (,aki valóban Isten gyermeke lett), azt nevezhetjük, 
aki keresztülment saját radikális megsemmisülésének 
próbatételén, megtapasztalta tökéletes nyomorúságát, 
„semmivé” hullását, de ennek a semminek a mélységében 
végül felfedezi Isten tökéletesen feltétel nélküli szeretetét 
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és kimondhatatlan gyöngédségét. Többé nincs más tá-
masza és reménye, mint az Atya végtelen irgalma. Ez az 
irgalom adja számára az egyedüli biztonságot. Mindent 
ettől és csakis ettől az irgalomtól vár, és nem saját erőfor-
rásaitól vagy mások segítségétől. Számára megvalósult 
Isten azon igéje, melyet Szofóniás próféta által Izraelhez 
intéz: „De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és 
nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat”145. 
Nagylelkűen törekszik arra, hogy a jót tegye, örömmel és 
hálával fogadja azt, amit felebarátjától kap, de mindezt 
nagy szabadságban teszi, mert támaszát másutt találta 
meg: egyedül Istenben. Ezért nem aggodalmaskodik 
gyengeségei miatt, és nem haragszik a többiekre sem, 
ha nem felelnek meg mindig az elvárásainak. Egyedül 
Istenre támaszkodva minden csalódás elől menedékre 
lel, és eléri azt a hatalmas belső szabadságot, amelyet 
egészében Isten és testvérei szolgálatába állíthat azzal az 
örömmel, hogy a szeretetre szeretettel válaszolhat.

5. Szabad ember: akinek már nincs mit vesztenie

Korunk keresi a szabadságot, de azt a birtoklásban és 
hatalom halmozásában akarja megtalálni. Elfelejti azt 
az alapvető igazságot, hogy csak az lehet igazán szabad, 
akinek már nincs mit vesztenie, mert már mindentől meg 
lett fosztva, mindentől elszakadt, mindentől és „minden-
kitől független” 146. Ő az, akiről valóban elmondhatjuk, 
hogy keresztülment a halálon, mert már minden java 
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egyedül Istenben van. Tökéletesen szabad az, aki nem 
sóvárog semmi után, és nem fél semmitől. Nem sóvárog 
semmi után, mert ami tényleg fontos, azt Istentől meg-
kapja. Nem fél semmitől, mert nincs vesztenivalója, nincs 
mit védenie, és ellensége sincs, hiszen senkitől nem érzi 
fenyegetve magát. Ez a nyolc boldogság szegénye, aki 
mindentől elszakadt, alázatos, irgalmas, szelíd és a béke 
építője.

Erről az igazságról olvashatunk egy példabeszédet 
Szolzsenyicin: Az első kör című regényének egyik 
fejezetében. A sztálini diktatúra idejéből mesél el egy 
találkozást, egy politikai fogolyét („zek”) és egy magas 
pártfunkcionáriusét. A fogoly börtönben ül, éveket töl-
tött a gulágon, a bombázások idején pedig elveszítette 
a családját. A pártfunkcionárius szabad ember, gazdag, 
hatalma van, de állandóan remeg, mert a környezet, ahol 
a regény játszódik, magában hordozza a veszélyt, hogy 
egyik napról a másikra ő is áldozatul esik az állandó 
tisztogatásoknak, és börtönbe kerül. Szüksége van a 
természettudós „zek” segítségére egy rábízott terv meg-
valósításához, amin a karrierje múlik, ezért mindenáron 
meg akarja szerezni az együttműködését. Szolzsenyicin 
igen finoman mutat rá, hogy ebben a párbeszédben a 
valódi szabad ember, aki a lapokat osztja, nem a hatalmas 
funkcionárius, hanem éppen a fogoly, akinek már nincs 
mit vesztenie. Kész arra is, hogy szükség esetén vissza-
térjen Szibériába: hisz tudja, hogy még ilyen borzalmas 
körülmények között is ember maradhat.
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Nem kívánom senkinek, hogy megtapasztalja a tábo-
rokat, de jó elelmélkedni rajta. A gulág és koncentrációs 
tábor a XX. század legborzalmasabb tragédiáinak egyike, 
mégis bővelkedik azok tanúságaiban, akik paradox mó-
don, a rácsok mögött is megtalálták az igazi szabadságot, 
még ha mindent el is veszítettek. Etty Hillesum, aki a 
westerborki táborban raboskodott, így ír könyvében: „A 
szögesdrót csupán nézőpont kérdése. Mi a drót mögött 
vagyunk, mondta egy nap egy törhetetlen öregúr kissé 
melankolikus kézmozdulattal, de ők, ott lent, nincsenek 
talán a drót mögött? (És rámutatott a börtönőrök drótok 
mögött magasodó villáira.”147 Másutt ezt mondja: „Ha 
van belső életünk, bizonyosan nem lényeges, hogy a 
drótkerítés melyik oldalán állunk.”148

6. Boldogok a szegények

Ahogy telnek az évek, és egyre-másra találkozom olyan 
emberekkel, akikkel mély, lelki beszélgetéseket foly-
tatok, megtapasztalva Isten tapintatos, titokzatos, de 
nagyon is valóságos munkálkodását saját életemben és 
az övékben, egyre nagyobb csodálattal állapítom meg, 
hogy micsoda bölcsesség van ebben az evangéliumban, 
mennyire igaz ez az Ige, mennyire megdöbbentően igaz 
fénnyel világít rá az emberi lét lényegére. Ez az ellent-
mondásos és kimeríthetetlenül gazdag evangélium, amit 
talán még keresztény körökben sem kezdtünk el igazán 
megélni, olyan hallatlan erénnyel (erővel) bír, amely 
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szabaddá tehet, amely képessé tesz minket arra, hogy 
igazságban szeressünk, amely valóban emberré formál 
minket, ami azt is jelenti, hogy megistenít, hiszen Isten 
képére lettünk teremtve. Ebben az Igében nyilvánul 
meg a legtermékenyebb és a legmélyebb módon a lét 
valamennyi törvénye, különösen azok, amelyek által 
eljuthatunk a boldogságra.

Az Evangélium szívében található a nyolc boldogság, 
melyek közül az első mintegy összefoglalja a többit: 
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek 
országa”149. Kívánom, hogy könyvünk megállapításai 
segítsék az olvasót Jézus e megdöbbentő kijelentésének 
megértésében, hogy észrevegyék a benne rejlő igazságot 
és életet. A lelki szegénység, az Istentől és az ő irgalmától 
való teljes függés a belső szabadság elérésének feltétele. 
Gyermekekké kell válnunk, és „elfogadni, hogy minden 
egyes pillanatban mindent, de valóban mindent az Atyá-
tól várjunk”150.

Nem tudjuk, hogy mi vár világunkra az elkövetkező 
években, milyen események fogják meghatározni a har-
madik évezredet. Egy dolog azonban bizonyos: soha nem 
fognak hiányt szenvedni azok, akik fel tudták fedezni és 
ki tudták bontakoztatni szívükben azt az elidegeníthe-
tetlen belső szabadságot, melyet Istentől kaptak, amikor 
gyermekeivé fogadta őket.

Zárásképpen egy szép párbeszédet ajánlanánk elmél-
kedésre, amely Jézus és egy ma élő spanyol misztikus 
között folyt, aki gyermekkora óta jó barátja a Szent 



158 159

Szűznek (név említése nélkül). Ez a szöveg jól össze-
foglalja könyvünk témáját, amennyiben kijelöli a belső 
szabadság útját, különös tekintettel önmagunk realista 
elfogadására és az életünk valamennyi eseményében 
jelenlévő Istenhitre.

„– Soha nem tetted fel magadnak azt a kérdést, hogy 
melyek életedben azok az események, amelyek a legna-
gyobb örömet szerzik nekem?

– Nem – mondtam Jézusnak.
Azt felelte: »Amikor ragyogó szabadságban igent 

mondasz Isten hívására«.
Majd így folytatta: »Emlékezz erre az Evangéliumra: 

„az igazság szabaddá tesz”. Csak akkor tudtok szabadon 
válaszolni a kegyelem hívására, ha világos képet alkot-
tok saját igazságotokról, ha alázatosan elfogadjátok, és 
ha ezt követően párbeszédre léptek Istennel, tudatosítva 
magatokban, hogy minden, ami a múltban és jelenben 
történt vagy történik veletek, válasz lesz annak a szerető 
és gondviselő Istennek a tervére, aki a ti Atyátok.

Igen, sok minden össze fog benneteket zavarni, sőt 
sűrű homályba vezet, olyan fájdalmat éltek majd át, mely 
megsebez, megbénít, de hitetek ereje lesz a pajzsotok. 
Nem Atyátokként nyilatkoztatta-e ki magát Isten? Nem 
vettem-e magamra én, a Fiú, a legnyomorúságosabb 
emberi létet? Nem óv-e benneteket a Vigasztaló Szent-
lélek? Mindez a valóság, melyet szívetekkel, lelketekkel 
hisztek, bizalmat ébreszt bennetek.
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Ne féljetek magatoktól! Ne féljetek mindattól, ami 
a valótokban vagytok, abban a valóságban, amellyel 
minden egyes embernek szembesülnie kell, ahol Isten 
felveri sátrát, hogy bennetek lakjon. Isten megtestesülés, 
és új neve Emmánuel. Isten velünk van: Isten a valósá-
gunkkal van. Félelem nélkül nyílj meg neki. Csak akkor 
fedezheted fel szeretetének mélységét, ha felfedezed ön-
magadat. Lényed legmélyén megtapasztalod, hogy nem 
vagy egyedül. Valaki szerelmesen, irgalommal belépett 
emberséged legmélyebb misztériumába, nem mint néző, 
nem mint bíró, hanem mint aki szeret téged, aki önmagát 
adja neked és aki magához köt, hogy megszabadítson, 
üdvözítsen és meggyógyítson… Hogy mindig veled 
maradjon szeretve téged, szeretve téged!«”

 2002 Pünkösdjén
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