
Heti biztató üzenetek 2. 15. A szeretet tizenkét minősége 2. Könyörület 

„Megfeledkezik-e  csecsemőjéről  az  anya,  nem  könyörül-e  méhe  gyermekén?  De  ha  ő  meg  is
feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!” (Ézsaiás 49, 15)

A  kiszolgáltatottság  megindító.  Megesik,
hogy  a  hírek  között  lapozgatva  természeti
katasztrófa  sújtotta  országból  kapunk
képeket,  omladozó  házakkal,  tanácstalanul
bóklászó  állatokkal,  a  drámától  megírt
arcokkal,  szakadt  ruhás  és  sárfoltos  arcú
kislánnyal.  Megindít  a  látvány.  Ahogyan
megindít  a  beteg  ember  verítékes  orcája,  a
kezében  lüktető  erek  látványa,  tekintetének
fáradtsága.  Megindít  egy  kisállat  éhes
tekintete, legyen az szeretetre vagy jó falatra
vágyakozó  tekintet!  Megindít  egy
kisgyermek  tágra  nyílt  hatalmas  szeme,

rezgő szempillája, bizalmas várakozása, aki hisz abban, hogy a felnőtt segít rajta. Amikor a társam
rám hagyatkozik, megengedi magának, hogy átengedje a cselekvést nekem, és ezzel kiszolgáltatja
magát, az megindító. 

Ezek a megindító érzések emlékeztetnek felelősségünkre. Arra, hogy a kiszolgáltatottakon segíteni
kell, legyen az ember vagy állat. Nem az életkor számít, még talán a kapcsolat szorossága sem.
Amikor valakinek a tekintete ijedt, tanácstalan, mindnyájan apaként és anyaként lépünk oda, hogy
felemeljük. 

Ez  a  tapasztalat  pedig  bizalmat  hoz  létre.  Rá  merem  bízni  magam  arra  az  emberre,  akivel
megtapasztaltam,  hogy  felemelt  engem.  Merek  a  jelenlétében  sebezhető  és  sebzett  lenni,  mert
tudom, hogy gyógyírt keres majd sebemre. Ez a biztonságos közeg a szeretetben jön létre. Ez a
biztonságos közeg a szeretetből fakad. 

A felebaráti szeretet az ugyanis, ami bennünket cselekvésre indíthat, amikor szenvedést látunk. A
felebarát  iránti  szeretet  az,  amely  megmozdít  és  amely  nem  engedi,  hogy  fásultan  lerázzam
magamról a világ és a szenvedő emberek megannyi terhét.

Ebben a felebaráti szeretetben pedig gyöngédség van. Afféle gyöngédség, ami az anya kézben van.
Afféle gyöngédség, ami az apa simogatásában van. Ez a gyöngédség cselekszik ahelyett, aki épp
nem cselekedhet. Ez a gyöngédség gondoskodik a szükségben levőről, akinek így kitágulhat a világ.
Akit már nem szorít tovább a bénultság, a riadtság, a dermesztő úttalanság. 

Ez a szeretet pedig egy nagyobb szeretetre mutat. Isten szeretetére, aki nem feledkezik meg rólunk.
Arra  a  szeretetre,  amelyhez  csak  az  anyai  szeretet  fogható.  Sőt,  ami  az  anyai  szeretetet  is
meghaladja.  Mert a földi anyaság megannyi tökéletlenséggel küzd. De Isten szeretete tökéletes,
biztos és felemelő. Isten felemel bennünket. Isten nem hagy magunkra bennünket. Isten nem feled
el  bennünket.  Nem kerülünk  a  háta  mögé.  Nem veszítjük  Őt  el.  Az  Ő szeretetére  építhetünk,
számíthatunk. Örök és kikezdhetetlen és biztos. 

Tudja,  hogy  nélküle  semmit  sem  cselekedhetünk  (János  15,5).  Tudja,  hogy  nélküle  mennyire
elveszettek vagyunk. Azért jött el Jézus ebbe a világba, hogy megmentsen, hogy megtartson, hogy
megszabadítson.  És  azért,  hogy  tanítson  másokért  kinyújtani  a  karunkat.  Azért,  hogy  tanítson
észrevenni szeretteinket, az ő szükségleteiket, az ő törékenységüket, az ő bánatokat. És azért, hogy



amikor  szembesülök  saját  végességemmel,  törékenységemmel,  megragadhassam  szerető  karját.
Eljött, hogy megmentsen, hogy megtartson, s hogy irgalmával irgalomra indítson. 

Milyen nagy az a szeretet, amiben van könyörület! Milyen nagy dolog, ha így szeretnek, és így
szerethetünk embereket! És milyen nagy dolog, ha Isten szeretetében is ezt tapasztalhatjuk meg!
Nagy ajándék, ha a falak között járva is átmelegíti lelkünket a könyörületes szeretet.


