
72

Ez a kijelentés ezúttal valóban megütközést kelt, 
hiszen a hitbeli tudás mögött ott van az isteni kinyilat-
koztatás! Ráadásul a nyelvek adományával szemben 
ez közvetlenül hasznára van a közösségnek. Hogyan 
lehetséges, hogy semmi az, aki így tudja hirdetni Is-
ten igéjét, aki minden nehézséget meg tud oldani?! 
Igen, éppen mert mások javára adattak ezek a ké-
pességek, nem érnek semmit a birtokosuk számára. 
Őneki csak az használ, ha szeretet van benne.

Az önfeláldozás adománya

A harmadik rendkívüli ajándék az önfeláldozás ado-
mánya, amely az angyali nyelvek ismereténél és az 
értelem adományánál is kiválóbb. Két szinten való-
sulhat meg.

Először a birtoklás szintjén: „szétoszthatom bár 

mindenemet a nélkülözők között”. Micsoda nagylel-
kűség! Nem ezt kérte az Úr Jézus a gazdag ifjútól? 
Nem ezt dicsérte a szegény asszony két fillérjében, 
aki mindenét, egész megélhetését odaadta? Most 
megtudjuk, hogy valójában nem. A gazdag ifjútól azt 
kérte, hogy szeresse mindenekfelett, s ez az ő ese-
tében csak úgy valósulhatott meg, ha érte elhagy 
mindent; és a szegény asszony tettében sem magát 
az adakozást, hanem a szeretetét dicsérte, amellyel 
adta. Nagy lecke nekünk ez az aránytalanság, hogy 
a két fillér is lehet minden, ha szeretetből van, és a 
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sok is lehet kevés, sőt semmi, ha hiányzik belőle a 
szeretet.

Az önfeláldozás másik szintje a totális önátadás. 
Egyre magasabbra érünk, szinte már szédülünk. 
„Odaadhatom a testemet is égőáldozatul” – itt már 
nem valamit ad az ember, hanem önmagát, konkrét 
emberi életét, mégpedig a legrettenetesebb halálne-
met választva: a tűzben való megégetést. A zsidóság 
ismerte ennek az értékét. Tudta, hogy a három ifjú 
a tüzes kemencében mit szenvedett volna, és mitől 
mentette meg őket az Isten. A görög irodalomban is 
megtalálható a tűzhalál képe a bátorság és a hűség 
jeleként. A hindu vallásban a beavatottak élve égetik 
el magukat, hogy megszabaduljanak a test ruhájától. 
A pogány Korintus pedig ünnepelte Hellokiszt, aki, 
hogy megmeneküljön a dór hódítóktól, a templom 
lángjaiba vetette magát. Az ókori ember szemében 
ez rendkívüli bátorságot fejez ki, a lelki erő maximu-
mát, és a legnagyobb dicsőséget jelentette, ha valaki 
a hazájáért lett a lángok martaléka.

Azonban Szent Pál erre is csak azt mondja, hogy 
„mit sem használ nekem”. Az abszolút odaadás és 
az értékének tökéletes semmisége közötti ellentét 
immár botrányos, az ókori és a mai ember számára 
egyaránt. Azért is, mert lerántja az úgynevezett dicső 
halál pogány képzetéről a mitikus nagyság leplét. 
Talán kezdjük megérezni, hogy a lényeghez értünk, 
olyan pontra a kereszténység útján, ahonnan nagyon 
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sokan visszafordulnak. Nem elég hinni, hogy Jézus 
az Isten Fia, alá is kell vetnem magam az Ő uralmá-
nak.

Azok a házaspárok, akiknek esküvőjén elhang-
zott ez a szöveg, most vegyék elő újra, és olvassák 
együtt. Azután döntsenek: elfogadják-e minden téren 
a világ felfogásával szemben a szeretet uralmát? Mert 
gondolatvilágunkat, fantáziánkat az eredményesség 
és sikerközpontúság járja át. Tudja-e azt mondani 
egy fiatalember, hogy a ragyogó karrier helyett én a 
szeretetet választom? Tudja-e azt mondani egy lány, 
hogy legyek bár a világ legszebbje, ha szeretet nincs 
bennem, mit sem érek? Mondani persze könnyű; ha 
azonban valóban kész vagyok arra, hogy mindenes-
tül belevessem magam a szeretet hétköznapi kaland-
jába, akkor három területen nagy harcot kell vívnom.

Az egyik: megszokni az új, igazi és helyes, Isten 

szemében valós arányokat. Arra, amit a világ értékel, 
talán még szüleim vagy közeli barátaim is, azt kell 
mondanom, hogy semmi, ha szeretet nincs bennem. 
A teljesítményről, amit elvárnak tőlem, amiért meg-
tapsolnak, és ami megdobogtatja a szívemet, ki kell 
jelentenem, hogy szeretet nélkül nem használ nekem 
semmit. Ugyanakkor – és ez a názáreti házban folyó 
rejtett élet lényege – nevetségesen kis dolgok óriási-
vá nőnek.

Ha filmet készítenének Názáretről, olyan megvi-
lágítások kellenének, hogy látszódjék, amint az an-
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gyalok Királynőjének, Máriának a kezén mosogatás 
közben megcsillan a mosogatólé. Mert ez az a fény, 
amely átjárja az eget és a földet. Nincs glóriája, sem 
koronája; csak az a dicsősége, amit szeretetből tesz 
és elszenved Istenért és az Ő Fiáért. A názáreti ház 
küszöbén megtörik a világ értékrendje.

Erről tanúskodik annyi más konvertitával együtt az 
orosz Tatjána Goricseva:

Az iskolában csak a külső, „harcias” tulajdonságokat 
fejlesztették. Azt dicsérték, aki jobban oldotta meg a 
feladatot, és aki magasabbat ugrott, aki valamiben „ki-
tüntette” magát. Ezáltal azután még inkább megerő-
södött bennem a hiúság, sőt teljesen kivirágzott. Oko-
sabb, erősebb, tehetségesebb akartam lenni másoknál 
– ez volt a célom. Soha senki nem mondta nekem, 
hogy a legfontosabb az életben nem az, hogy máso-
kat lehagyjunk és legyőzzünk, hanem hogy szeressünk. 
Szeretni, egészen a halálig, mint valaki tette – az Em-

berfia, akit akkor még nem ismertünk.
A keleti filozófiák iránti rajongásom sem hozott 

megoldást számomra, sem a jóga, amivel tanulmánya-
im befejeztével foglalkoztam. Ugyanazokat kívántam a 
magam számára, amit korábban is akartam, csak mind-
ezt egy magasabb szellemi síkon.

Ez így volt mindaddig, míg egyszer csak az egyik 
jógakönyv egy keresztény imádságot, nevezetesen a 
Miatyánkot ajánlotta gyakorlatként. Egy pillanat alatt 
minden megváltozott bennem. A régi ember meghalt. 
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Nemcsak korábbi értékrendszeremet és ideáljaimat 
adtam föl, hanem régi szokásaimat is.

Végül a szívem is megnyílt. Szeretni kezdtem em-

bertársaimat. Meg tudtam érteni szenvedéseiket is, 
és az ember magasabb rendű hivatását is, azt, hogy az 
ember Isten képmása. Mindjárt megtérésem után egy-
szerűen úgy néztem az emberekre, mint a csodálatos 
menny lakóira; alig vártam, hogy valami jót tegyek ne-
kik, hogy szolgálhassam Istent és az embertársaimat.*

Másodszor: meg kell szoknom, hogy nem a külső el-
várások és reakciók, hanem a szeretet legyen cse-
lekedeteim mozgatórugója. A szeretet megléte vagy 
hiánya lesz az utolsó ítélet mércéje is: „Mert éheztem, 

és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok…” 
(Mt 25,35 skk.)

Észre kell vennem, hogy az élet teljességét nem 
a tehetség, a nagy tettek vagy a mozgalmasság és 
sokszínűség adja, hanem a mind tökéletesebb sze-
retet. A tér és az idő változása önmagában nem old 
meg semmit. A szépség és gyönyör habzsolása, akár 
jó értelemben is, nem ad teljességet. Pedig ma ezt 
akarja elhitetni velünk mozifilmek és tévésorozatok 
sokasága, amelyekben gyönyörű és sikeres vadak 
törtetnek, szeretkeznek és gyilkolnak is a szeretet ne-
vében, mert a fő érték az egészség, a hatalom és az 

* Tatjána Goricseva: Istenről beszélni veszélyes. Bp., Egyház-
fórum, 1988.
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