
 

 

Szeretetteljesebben élni 
 
Lelki életet komolyan, elkötelezetten élni akaró emberektől, hivatásukat kereső emberektől 
hallom gyakran a kérdést: Miben különbözik egyik lelkiség a másiktól? Mi jellemzi a 
ferenceseket, a bencéseket, a kármelitákat, a jezsuitákat, a karizmatikusokat….stb.? Nem 
mindenki Istent keresi? De nem csak a különböző lelkiségek vannak, hanem minden 
embernek van saját lelkisége, mindenkinek személyes Isten kapcsolata van. Tudatosan vagy 
öntudatlanul, de mindenki Istent keresi.  
 
Folyamatosan keresem a választ, hogyan tudjak ezekre a kérdésekre válaszolni. Willi Lambert 
jezsuita atya egyszer azt mondta, bármennyire bonyolult megfogalmazni a szentignáci lelkiség 
sajátosságát, mégis nagyon egyszerű, két szóban ki lehet fejezni és ez így hangzik: 
szeretetteljesebben élni. Elgondolkodtam: vajon ez így nem túl egyszerű? Igazából minden 
keresztényre érvényes, ha Jézus szavaira gondolok: “Szeresd Uradat, Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” (Mk 12,30). Mégis, jó ez a 
kifejezés, mert az ignáci sajátosság lelkülete teljesen kifejezésre jut benne. Loyolai szent Ignác 
gyakran használ egy kicsinyke kis szót, ami képes mindent megváltoztatni, főként a saját 
hozzáállásomat a dolgokhoz, azt, ahogyan jelen lehetek a kapcsolataimban: “magis”, amit úgy 
lehetne fordítani, hogy “több”, “egyre inkább”, “egyre jobban”. Gyakran használja Ignác, 
amikor valamit fokozni akar, pl. a jól imert szentignáci mottó: “mindent Isten nagyobb 
dicsőségére”. De sokszor hangsúlyozza: “kölcsönösen jobban segítve egymást és egymás 
nagyobb hasznára”, stb.  
 
Aki szeret, az egyre többet akar adni, egyre többet akar befogadni. Ez nem telhetetlenség, 
elégedetlenség, követelőzés, erőfeszítés. Ez a szeretetnek a belső dinamikája. A szeretet ettől 
szeretet. Keresi, hogy mi a jobb, a több, a szebb. Mint minden, így a “magis”, - a “többet”, a 
“jobban” is félreérthető és veszélyes, hiszen könnyen válhat a másik ember és a magam élrete 
iránti állandó elvárássá, túlzott követeléssé.  
 
A mondás: “A jobb ellensége a jónak” kikészítheti az embert. Ennek következtében mindig 
túlzott elvárásokban élheti le valaki az életét, és valóban egy életen át soha nem tud elégedett 
lenni, örülni az életnek, mert valami elérhetetlen célt hajszol, folyamatosan megfelelni akar. 
Avilai szent Teréz is valami hasonlót szeretne kifejezni, mint az ignáci “magis”, amikor a 
szeretetben való növekedés vágyról így ír: Arra kell törekednünk, hogy naponta növekedjünk 
az erényekben, “különben mindig törpék maradnátok. Igen, adja Isten, hogy a növekedés soha 
ne akadjon el, hiszen tudjátok: aki nem növekszik, az összezsugorodik. Lehetetlennek tartom, 
hogy a szeretet megelégedjen azzal, hogy állandóan helyben topogjon.” Vagyis, a szeretet 
sajátossága, hogy megy, úton van. “ 
 
A szeretet nem állóvíz, nem pocsolya, nem ciszterna, amit ki lehet szivattyúzni. A szeretet nem 
merül ki, hanem túlárad. A szeretet forrásvíz, az ég és a föld kimeríthetetlen vizeiből 
táplálkozzik.” (W. Lambert) Szent Ignác “megkülönböztető szeretetről” (discreta caritas) is 
beszél, ami azt jelenti, hogy bármit teszek, bárkivel találkozom egyetlen vágyam van: hogyan 
tudok figyelmesebben, segítőkészebben, szeretetteljesebben ott lenni? Nagyon sok 
közlekedési szabály van, de az egyik legfontosabb, hogy mindenki, aki részt vegy a 
közlekedésben úgy viselkedjen, hogy senkit ne veszélyeztessen.  
Ez összefoglalja az összes többi szabályt. Az életnek kell elsőbbséget adni. Ne menj neki 
senkinek és semminek, ami előtted van az úton. Szeretetteljesebben élni azt jelenti, hogyan 
tudnék jobban figyelni másokra, hogyan tudnék jobban az élet szolgálatában álni, hogyan 
tudnék jobban közlekedni az életben ahhoz, hogy a magam és mások élete kibontakozhasson, 
kiteljesedhessen.  



 

 

Kérdések: 
Hogyan tudnám a saját lelkiségemet két szóban megfogalmazni? 
Mi motivál engem, amikor kilépek az élet forgalmába, milyen forgalmi szabályok szerint 
közlekedek az életben? 
Életet, erőt ad az, amikor valamit jobban akarok csinálni, vagy inkább frusztrál, lebénít és azt 
érzem, hogy soha nem tudok megfelelni semminek és senkinek?  
 
          Darvas Piroska sa 


