
Vallási felfogása

Gandhi írásba foglalta Istenről és az ideális emberi életról vallott felfogá
sát. Ezek az írások könyvben is megjelentek. Vallotta, hogy Isten az Igazság,
a Lét, és az ember értelmével képes eljutni Isten létezésére. Látom, mondta,
hogy magam körül minden változik, minden folyton elhal; e változás fölött egy
változatlan hatalom van, amely mindent összefog, felold, újjáteremt. Ez az élő

hatalom az Isten. A hit az ész fölött van.
Szerette Jézust. Azt mondták róla, titokban keresztény. Ezt ő részint bók

nak, részint rágalomnak vette. Bóknak annyiban, mert ezzel elismerték róla,
hogy felismerte, érzékelte a kereszténység értékeit, kincseit. Rágalomnak any
nyiban, mert ezzel feltételezték róla, hogy titokban tesz valamit.

Kétségbe vonta, hogyavédák könyve Isten egyetlen kinyilatkoztatása.
Miért nem a Biblia és a Korán is? Sátrának falán Krisztus-kép függött ezzel
az írással: Ö a mi békénk. India keresztényei számára valóságos rejtély volt. A
hosszú ideig Indiában élt amerikai hithirdető Stanley sokat volt Gandhi tár
saságában; úgy nyilatkozott, hogy az az ember, aki a történelemben legjobban
hasonlított Krisztushoz, mégse volt keresztény. Egy szír keresztény főpap

mondta, hogy Gandhi életéből látta annak igazolását, hogy a kereszténység a
huszadik században is életképes és megvalósítható.

Gandhi sátra közelében sokszor tartózkodtak hithirdetők azzal a szándék
kal, hogy keresztény hitre térítsék. Szelíd mosollyal viszont ő akarta a hindu
hitre téríteni őket. Arra kerte őket, inkább tegyék a hindukat jobb hindukká.
Látta a keresztények hibáit is, főként a tizenkilencedík század végének és .cl

huszadik elejének keresztényeiben Nyugaton. 1927-ben mondta: ha a hegyi
beszédet olvasom, nem vonakodom kereszténynek vallani magamat, de sok
minden, ami keresztény cégér alatt történik, sokszor egyenes megtagadása a
hegyibeszédnek.

A gyilkos golyó

Utblsó böjtje után az első napon széken vitték az esti imahelyre. Mikro
fonon keresztül is alig hallották a hangját. Keze már reszketett, mozgása lassú
volt, hangja színtelen, gyenge. Második este az imahelyen hirtelen bomba rob
bant. Ö csitította a tömeget, ne törődjenek vele. Január 25-én este különösen
sok ernber gyűbt össze. Gandhi előzetesen azt kérte, a barátság jeleként minden
hindu hozzon magával egy rnuzulmánt, A tömegben bujkált a merénylő, táská
jában volt a pisztoly. A pillanatot a merényletre az adta meg, hogy Nehru
miníszterelnök és helyettese, Sardar Patel, mint ellenfelek, Gandhira bízták,
melyiküket kívánja eltávolítani a kormányból. Ö egyiküket se kívánta nélkü
lözni, ezt· Nehruval írásban közölte. Patel a döntésre személyesen ment
Gandhihoz január 30-án délután négy órakor. A hosszúra nY'ft beszélgetés
után Gandhi elvált Pateltől, mert ötkor ötszáz férfi és nő várta az imahelyen.
Megkésve lépett fel az imahelyre vezető öt lépcsőn. A tolakodó emberek kö
zött Godse az első sorba lépett és két lépésre Gandhitól három lövést adott
rá, Ö "Istenem" kiáltással összeesett. A merénylőt kötél általi halálra ítélték.
A bíróságon azt vallotta, hogy személyesen nem haragudott Gandhira; mielőtt

lőtt, mély tisztelettel meghajtotta magát előtte.

A modern ember eszmevilágában szerepel a testvériség, szabadság, egyen
lőség, a távolságok megszüntetése, a világon az emberiségnek egy testvéri kö
zösségbe való tömörítése. Erre adott példát Mahatma Gandhi, majd Martin
Luther King az erőszakmentesség evangéliumi fegyverével.

Természetem ből folyik, hogy szeressek.
Aragon

661


