
MI IS MEGBOCSATUNK •••

Megbocsátani többféleképpen lehet.
Nagyvonalúan, fölényesen: "Ugyan ké..
rem, szót sem érdemel!" Vértanú-képpel,
szenvelegve: "Lám, ekkora kárt, fájdal
mat okoztál. Nem, nem haragszom, de
a sebeim 'vérzenek." Gőgösen: "Nem
veszlek annyiba, hogy képes yolnék ha
ragudni rád. Mindig tudtam, mi lakik
benned, most végre te is rájöhetsz ar
ra, hogy ki vagyok én." Bakafántosan:
"Megbocsátok, de kérj bocsánatot l"
Vagy hajszoltan. kényszeredetten:
"Megbocsátok, mert ez kötelességem. De
felejteni, azt nem tudok." És mohón:
"Megbocsátok, de számítok arra, hogy
mindent sokszorosan jóváteszel."

A megbocsátásnak ezek a formái
torzképek, egy alapvető keresztény
"eré:t'lynek" - a valóságban sajnos na
gyon gyakran előforduló - torz és
kompromittáló utánzatai. "Kegyetlen ke
gyelem" az ilyenfajta megbocsátás, még
ha jóindulatból fakad is, sosem építő,

boldogító nagylelkűség, igen sokszor
egyenest a kegyetlenségnek valamiféle
perverz változata. A bűnöst nemhogy
kiemelné a nyomorúságából, inkább még
mélyebbretaszítja. Aki a "megbocsátás
nak" CSak efféle változataival talál
kozott, annak könnyen elmehet a ·ked
ve attól is, hogy "megbocsásson", at
tól is, hogy mások bocsánatára számot
tartson. Az ilyen ember szokta mondo
gatní: "Jobb egy tisztességes ellenség
tucatnyi hazug jó barátnál. Egészsége

'sebb a harag és a megtorlást igénylő

szemet szemért, fogat fogért metsző hi
deg szele ennek a megbocsátásnak
míazmás, köhögtető Iégkörénél."

Az evangélium-olvasó ember mégsem
feledheti, hogy Jézusnak alapkövetelé
se volt, majdnem az egyetlen, amelyből

soha semmi áron nem engedett, hogy
az, aki tanítványának mondja magát,
hajlandó legyen megbocsátani az ellene,
vétkezőnek. "Hétszer?" - kérdezte Pé
ter. "Hetvenszer hétszer" - hangzott
jézus felelete.,

De a parancshoz Jézus példát és mo
tívációt is adott. Mikor a tékozló fiú
atyjáról beszélt, vagy amikor maga
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fordult a házasságtörő asszonyhoz: "Én
sem ítéllek el. Menj, és többé ne vét
kezzél!"

A krisztusi megbocsátás nem a rossz
nak udvarias hallatlanra vétele vagy
éppen kimosdatása. A bűn bűn, a sér
tés, kár, ártalom megoldásra vár, nem
arra, hogyegyszerűen f'átylat borítsa
nak rá. A krisztusi megbocsátás Is
tenre nyílik, még ha nem emlegeti is
ezt föltétlenül. Arra, aki "nagyobb a
mi szívünknél", és eléggé hatalmas ah
hoz, hogy jóvátegye a bűn-okozta ron
csolásokat - a megsértettben és a sér
tés szerzőjében egyaránt. És a krisz
tusi megbocsátás testvéri mozdulat. A
testvér a kegyelem egét úgy nyitja az
esemény és a benne részesek fölé, mint
maga is kegyelemre szoruló. "Szolga
társ", aki az evangéliumi példabeszéd
szerint maga is adósság-elengedésre szo
rul, az irgalom erőterében él, hogyne
igyekeznék tehát irgalmasnak bizonyul
ni. A testvér testvére .bűnében vrníndig
bűnrészes is. "Mi bűnösök" nemcsak ha
sonlítunk egymáshoz abban, hogy ir
galomra szorulunk, hanem felelősek is
vagyunk egymásért. Valamelyest az én
vétkem az a vétek is, amely ellenem
'irányul.

A megbocsátásnak ez a krisztusi mód
ja. elsősorban lelkület kérdése. Nem a
külsőségeít kell ellesni, lehet megta
nulni, hanem a belső tartalmát. De azt
tanulni kell, mert senki sem születik
rá. A hit, az élet megrendüléseit Isten
hez emelő, imádságos-elmélkedőgyakor
lat alakíthatja ki. S ha valaki úgy ér
zi, hogy képteZen rá? Igyekeznie kell,
és kérnie a hozzá szükségeseket, A kül
ső formát aztán - nagyon-nagyon vál
tozatosan - magától teremti meg ez a
belső tartalom. Talán ügyetlenül, ta
pogatózva, de nemegyszer váratlan zse
nialitással is. Néha szavak nélkül kell
megbocsátani. Érteni a szavakban ki
nem fejezett bánat és a jóvátételre
igyekvő szándék apró jeleit, s jelekkel
felelni a jelekre. .Felejteni ott, ahol
feledésre van szűkség, megróni máskor
azt, akinek szüksége van a megrovás
ra. Az igazi megbocsátás, mint a sze
retet általában, intelligens és lelemé
nyes. És alázatos is, legfőképpen talán
alázatos.
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