
„Az emberi szeretet mindig kiváltott szeretet, 

azaz válasz arra, amit jónak, vonzónak isme-

rünk meg. Valójában nem tudunk előzetesen 

szeretni, mert csak ahhoz ragaszkodunk, ami 

kiegészíti életünket vagy beleesik vágyaink 

vonalába. Ha egy szülő a félrecsúszott és 

hálátlan gyermekét szereti és helyes útra 

akarja terelni, abban mindig benne van saját 

önérzetének, becsületének, hírnevének a sze-

retete is. Ahol pedig van igazi önzetlenség, 

abban már biztosan benne van a kegyelmi 

hatás is, hiszen a megváltás ereje mindenütt 

jelen van a világban és minden akaratot moz-

gat. Istennek az ember iránt való szeretetét a 

kinyilatkoztatás ingyenesnek és előzetesnek 

mondja. Ez lehetne elméleti megállapítás is, 

hiszen Isten élete annyira teljes, hogy nincs 

szüksége kiegészítésre. De a Szentírás az 

üdvtörténetből olvassa ki Isten sajátságait. Ő 

a bűnös emberhez nyúl le, iránta gyakorolja 

türelmét, őt vezeti az üdvösség felé, őt tanít-

ja, hozzá küldte el a Megváltót. Isten üdvtör-

téneti intézkedéseiben azonban benne van a 

bűn büntetése is, a próbatétel, a kemény 

megpróbáltatás és követelmény. Az ember 

viszont magától nehezen tudja megítélni, 

hogy egy nehézség vagy szenvedés bűn bün-

tetése-e,  vagy olyan természetes jelenség, 

amely arra van hivatva, hogy belőle maga-

sabb erkölcsi erőket váltson ki. Akárhány 

szenvedésnek az értelmét sem látja, sőt azok 

inkább úgy jelentkeznek, mintha a véletlen 

szeszélyének vagy valamilyen gonosz hata-

lomnak a következményei lennének. Ezért az 

üdvtörténetből is mindig nehéz volt kiolvasni 

Isten jelenlétét. Isten azért küldte a prófétákat 

és a sugalmazott írókat,  hogy pontosan az ő 

hatását olvassák ki a történelemből. Tehát az 

mindenképpen a hit tárgya maradt, hogy Is-

ten szeretetével működik az üdvösség törté-

netében és azon keresztül az egész történe-

lemben.  

… 

A szeretet azonban viszonzást kíván, és csak 

akkor beszélhetünk hatékonyságról, ha 

viszontszeretetet ébreszt. Az Isten szeretete is 

csak akkor éri el célját, ha az embert fel tudja 

emelni magához, s arra készteti, hogy a kitá-

rulkozást viszonozza, illetőleg hogy ember-

társai felé is hasonló magatartást tanúsítson. 

Van-e ennek valami nyoma az üdvrendben? 

Hangoztatjuk, hogy számunkra a főparancso-

lat az Isten iránt való és az emberek iránt va-

ló szeretet. 

(Részlet: A szeretet hatékonysága,  

In: Gál Ferenc: Úton a teljesség felé, Szent 

István Társulat, 102, 106. p.) 
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A szeretet 

Isten keres téged, ha te nem is keresed őt. Isten szeret téged, ha te el is 

felejtetted őt. Isten látja benned a szépséget, ha azt hiszed is, hogy 

haszontalanul tékozoltad el minden talentumodat. 
 

Ferenc pápa twitter üzenete  
V. évf. 4. sz. 



„A nagy kérdés: valójában hogyan lehet az ember Isten képmá-

sa? Be kell lépnie a csöndbe. A csöndbe burkolódzva, mint 

ahogy Isten maga is nagy csöndben lakik, az ember jut közel az éghez, vagy inkább hagyja Istent, 

hogy megnyilatkozzon benne. Csak az örök csöndben találkozhatunk Istennel, ahogy tartózkodik. 

Sohasem hallotta Isten hangját úgy, ahogyan az én hangomat?  Isten hangja csöndes. Valójában az 

embernek is arra kell törekednie, hogy maga is csönddé váljon. Szent Ágoston a Paradicsomban 

lévő Ádámról ezt írta: „Vivebat fruens Deo, ex qua bono erat bonus.” (Isten társaságában élt, mely 

jóság miatt maga is jó volt.) A csöndes Istennel és Istenben élvi mi magunk is csöndessé válunk. A 

Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugène atya írja a Je veux voir Dieu (Látni akarom Istent) című 

könyvében: „A lelki embernek, aki megízlelte Istent, a csönd és Isten azonosnak tűnnek. Mert Is-

ten a csöndben szól, és egyedül a csönd képes kifejezni Istent. És ahhoz, hogy az ember újra meg-

találja Istent, hová is mehetne, ha nem saját maga legcsöndesebb mélységeibe, azokba az annyira 

rejtett rétegekbe, amelyeket semmi nem tud megzavarni? Amikor eljut odáig, féltő gonddal őrzi 

azt a csöndet, amely Istent adja. Védi mindentől, még saját képességeinek zaklatásától is.  

 

Az ember szívében van egy vele született csönd, mert minden személy legmélyén Isten lakik. Isten 

csönd, és ez az isteni csönd az emberben lakozik. Istenben mi elválaszthatatlanul a csöndhöz va-

gyunk kötve. Az Egyház kijelentheti, hogy az emberiség egy csöndes Isten gyermeke, mert az em-

berek a csönd gyermekei. 

 

Isten hordoz bennünket, és mi vele élünk minden pillanatban őrizve a csöndet. Semmi sem fedezi 

fel jobban Istent, mint az ő csöndje, amely létünk legmélyébe van beletemetve. Ha nem műveljük 

ezt a csöndet, hogy találhatnánk meg Istent? Az ember szeret utazni, alkotni, nagy felfedezéseket 

tenni, de kívül marad önmagán, távol Istentől, aki csöndben van az ő lelkében. Szeretném hangsú-

lyozni, mennyire fontos művelni a csöndet, hogy valóban Istennel legyünk. Szent Pál a Második 

Törvénykönyvre utalva kifejti, hogy nem kell átmenni a tengereken, hogy találkozzunk Istennel, 

mert ő a szívünkben van: „Ne kérdezd, bensődben: »Ki megy föl az égbe?« Azért tudniillik, hogy 

Krisztust lehozza. Vagy »Ki száll le az alvilágba?« Azért tudniillik, hogy Krisztust a holtak orszá-

gából felhozza. Hanem ahogy az Írás mondja: Közel van hozzád a tanítás, az ajkadon és a szíved-

ben, tudniillik a hit tanítása, amit hirdetünk. Ha tehát szád-

dal vallod, hogy Jézus az Úr és szívedben hiszed, hogy Is-

ten föltámasztotta a halált, üdvözülsz.” (Róm 10,6-9; lásd 

MTörv 30,12-14,6) 

 

Robert Sarah bíboros—Nicolas Diat: A csönd ereje, Szent 

István Társulat, 2018. 27-29. p. 
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