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AZ ENGESZTELÉS
Az engesztelés nemcsak vigasztalás, hanem megkérlelés. közbenjárás, kárpótlás,
elégtétel, s mindez Krisztussal egyesülten. Krisztussal folytatni az egész megvál
tás művétl

Amit pedig a "Miserentissimus" enciklika a vigasztalásról mond, azt bárki el
fogadhatja; vagy legalább fogja fel antropomorfIzmusnak, amit Jézus szava is
tartalmaz: "Nagyobb öröm lesz a mennyben ..."

A felaiánlás tárgyalásánál az imádás kötelezettségéből indultunk ki, de azt is
kifejtettük, hogy a Jézus Szíve tiszteletben az áhítat tárgya: Isten szeretete, azért
a jog és igazságosság motívurnaín felül mindig a szeretet uralkodik, s így a fel
ajánlás legfőbb célja az, hogy a Teremtő szeretetét a teremtmény viszonozza.

Ez a viszontszeretej a kereszténységnek mindig jellegzetes vonása volt. Már
Szent János is arra hivatkozik: "Előbb szeretett minket" (1 Ján 4,10). A rnegvál
tottság hálás boldogsága, a megváltó szeretet viszonzásának talán legszebb for
mája, sugárzik Szent Pál leveleiből.

Mindenesetre, a Jézus Szíve tisztelet a mai alakjában egy újabb szempontot
domborít ki, azt, hogyaMegváltó szeretete elhanyagolt, megvetett. semmibe vett,
visszautasított szeretet. Ez a viszonzásra nem találó, sértésekkel illetett, jogta
lanságokkal viszonzott megváltó szeretet az "engesztelés" tárgya.

Ez az engesztelés a Jézus Szíve tisztelet második és egyben legjellegzetesebb
gyakorlata, .és a felajánlásnak egy újabb motívuma.

Amint a "felajánlás" szó kevesebbet mond, mint az átadás, odaadás, teljes
odaszentelés, ugyanúgy az engesztelés kifejezés is csak részben fedi azt, amire
itt gondolunk. A liturgiában, a pápai megnyilatkozásokban stb. több más kife
jezést is találunk, amelyek rokonjelentésűek: vigasztalás, megkérlelés, siratás, saj
nálkozás, fájlalás, enyhítés, kiengesztelés, elégtétel, jóvátétel, helyrehozás, kár
pótlás.

Ezek közt egyes kifejezések érzelmi, mások jogi tartalmúak (hiszen az igazsá
gosság címén is kötelesek vagyunk kárpótlásra), Mindegyíken uralkodik azonban
a szeretet, mint fő motívum. És, mínt minden igazi szeretet, úgy az engesztelés
is kétféle elemet tartalmaz: érzelmi és eredményeket létrehozó, tevékeny elemeket.

Az érzelmi engesztelés. Egy komoly keresztény a viszontszeretet motívumából
megtette a teljes felajánlást Jézus Szívének ; magáról lemondott és teljesen Krisz
tus ügyének szentelte magát. Ha ez a keresztény körülnéz a világban, látja a sok
bűnt és gonoszságot, látja, hogy Krisztus ügye sokszor éppen a neki szentelt
egyének Ianyhasága miatt nem megy úgy, ahogy mennie kellene. Látja, hogy
Jézus Szíve vágyai nem teljesülnek, hogy az emberek teljesen érzéketlenek a ha
tártalan szeretet iránt, amelyet Jézus irántuk tanúsít.

Vajon milyen érzelmei lehetnek az ilyen embernek? Csakis a bánkódás és a
szomorkodás, sőt siránkozás. Ez nem "világfájdalmas hangulat!" Ennek megvan a
létjogosultsága. Valláslélektani szempontból nézve, ezek az érzelmek a tevékeny
engesztelésnek, a gyakorlati jóvátételnek rugói és motorjai lesznek!"

Az ilyen érzelmi engesztelés létjogosultsága a Szentírásból is világos. Az a
Pál, aki az öröm himnuszait írja leveleiben, így vall: "Nagy a szornorúságom és
állandó a szívem fájdalma" (Róm 9,2). Mert testvéreinek hűtlenségére gondol.
Vagy talán törölni kellene a nyolc boldogságból ezt: "Boldogok, akik sírnak"?
(lYlt 5,4).

Ismertek Jeremiás siralmai, helyesebben Isten siralmai az ö ajka által. Az
érzelmi engesztelés ószövetségi sürgetésére Ezekielnél találunk példát. A próféta

Részlet a szerzö Nyitott szívvel c. kötetéből,' mely a Szent István Társulat gondozásában je
lenik meg az év folyamán. Megjelenését a katolikus sajtó időben közölni fogja.
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Tel-Abibban, a Kobar folyó mellett ül, a Joakim királlyal Babilonba hurcolt zsi
dókkal együtt. Egyszer csak (591-ben) az Úr lélekben Jeruzsálembe visz! és ott
grandiózus látomásban bemutatja neki Jeruzsálem romlottságát és a pusztító an
gyal megjelenését. De megjelenik egy fehér gyolcsba öltözött férfi is. aki azt a
parancsol kapja az Úrtól: Járd be Jeruzsálem városát és jelöld meg tnu-r tr-vnl
ama férfiak homlokát, akik siránkoznak és bánkódnak mindama utálatossáaok
rníatt, melyek benne történnek (Ez 9,4).

Ezek után cl pusztító angyalok is parancsot kapnak: Menjetek keresztül a vá
roson, kövessétek őt és öldököljetek. Szemetek ne irgalmazzon, ne könyörüljetek,
öreget és if j ú1.. szüzet, kisdedet és asszonyt öljetek meg irgalmatlanul, de senldl
ne öljetek meg, akin tau-(i")-t láttok. Szentélyemnél kezdjétek! (9,5).

Megdöbbentő. hogy a szentélyben végül csak Ezekiel maradt életben, a város
ban is oly kevés volt a megjelölt, hogy a próféta Izrael maradékának megmen
téséért könyörög. A tau-betűvel való megjelölés az Isten számára való tökéletes
lefoglaltságot jelentette.

Ezek, akik siránkoznak és bánkódnak a Jeruzsálemben és főleg a templom
ban történt utálatosságok miatt, ezek azok a Sión gyászolől (Iz 61,3), akiknek
szeméről minden könnyet letöröl az Úr (Ez 25,B). Ezekre utal az Úr Jézus is, ami
kor a Hegyi beszéd bevezetésében kijelenti: Boldogok, akik sírnak, mert majd
megvigasztalják őket. - A Szentatyák - és a protestáns Zahn is - megdöb
bentő elevenséggel írják le, hogy ez a boldogság nem azoknak osztályrésze, akik
anyagi veszteségeik miatt sírnak, vagy valami földi baj fölött bánkódnak és szo
morkodnak, hanem csakis azoké, akik Isten szívével' nézik a világ erkölcsi rom
lottságát, az emberek gonoszságát.

Ha azonban még kételye van valakinek az ernberek hálátlansága fölött való
szomorkodás létjogosultsága felől, ha nem tartja férfihoz méltónak a megváltás
eredménytelenségének megsíratását. a bűn uralma fölött való bánkódást, akkor
menjen az Olajfák hegyére és nézze az Istenembert, amint gyötrődik, szomorkodik
a vérizzadásig, és hallja meg a panaszt, melyet a zsoltáros szavaival méltán adunk
ajkára: "Gyalázatot és szomorúságot szenved a szívem, kerestem, ki szánakozzék
rajtam, de nem akadt senki sem, ki vigasztaljon engem, de senkit sem leltem"
(Zsolt 69,20-21).

Jézus vigasztalása. Vajon rnéltó-e a megváltott ernberhez ez a sopánkodás és si
ránkozás, mely úgy állítja elénk Krisztust, mint csatavesztett hadvezért, aki vi
gaszért könyörög, és örömét leli abban, hogy néhány hűséges embere részvétét
fejezi ki neki ...

Mit rnondjunk erre?
Vigyázzunk, hogy el ne ítéljük azokat a jó lelkeket, akik a legőszintébb Jézus

szerctcttöí áthatva, egyszerű, de meleg szavakkal igyekeznek vigaszt nyújtani a
szenvcdő Megváltónak.

"Jézusnak, míru Istennek vigasztalása" - ez is azokhoz az emberi nyelven
kifejezett, Istenről alkotott képekhez tartozik, mellyel az igazi vallásosság tele van
Ezekre is csak Aranyszájú Sze-nt János szavait idézhetjük: "Istenhez méltót nem
mondhatunk de ha valamit mo.uiunk, azt Istenhez mót tóan kell éneni". Isten
vigasztalása azt jelenti, hogy a sok Istent bántó hűtlenscg, húlUtlan"ú;; és sére
.emmel szemben én a szeretct, hála, hűség és jóság érzelmeit ajánlom [öl.

A Jézus szíve tiszteletben azonban n..m Isten, haneni Jézus vignsztnlúsáról
van szó. Erre a vigasztalásra pedig a "Miserentissimus" enciklika megadja ti

dogmatikus megoldást. Amint Jézus az Olajfák hegyén bánkódott és szornorkodott
az összes bűnök és megbántások fölött, és határtalan keserűséggel töltötte el az
a sok hűtlenség és lanyhaság, rnelyet előre látott, éppúgy vigaszt nyújtott neki
il hűséges lelkek engesztelése, akik a sok hálátlanság láttára nemcsak hogy meg
ném inogtak, hanem még nagyobb buzgóságra, meg nagyobb szeretetre gyulladtak

Lclc.ctanilag csak az tudja ezt a vigasztalódást a maga egész jelentőségeben

Ieiiogni, aki már átment valami hasonló "agónián" vagy szenvedésen, és önma
gán tapasztalta, mí t jelent az a biztos tudat, hogy sokan együttéreznekvele és
reá gondolnak, és talán ismeretlenek is imádkoznak érte ...
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Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mai engesztelésünkkel néhány cseppet ön
tünk abba a vigasztaló kehelybe, melyet az angyal vitt az Olajfák hegyére, hogy
az agonizáló Krisztust megerősítse. Ide illik, amit az enciklika idéz Szent Agos
tontól : "Aki nem szeret, annak hiába magyarázom, mert Szent Pál szerint »a
testi ember nem fogja föl, ami az Isten lelkéből ered-" (1 Kor 2,14). Aki azon
ban szeret, az tudja, hogy a részvétet nem kell igazolni, az tudja, hogy a Jézus
hoz fűző személyes szeretetnek legmélyebb kifejezője ez a részvét, és, hogy az
együttérzés gyengéd megnyilvánulásai legjobban táplálják a szeretetet.

Ez az együttérzés már az ősegyház katekézisének is lényeges szempontja volt,
amit legjobban az a tény igazol, hogy a négy evangélium semmit olyan egysé
gesen, olyan részletesen le nem ír, mint Jézus szenvedéstörténetének fájdalmas
állomásait. Ez az együttérzés a legrégibb és legmodernebb misztíkának is jelleg
zetes vonása. Minél jobban szeretem a jót, annál jobban utálom, sőt gyűlölöm a
rosszat, a bűnt. Minél jobban szeretem Krisztust, annál jobban szomorkodom, ha
Őt megbántják, annál jobban fáj, ha hűtlenséget, hálátlanságot és a szeretet visz
szautasítását látom.

Ez a szomorúság nem szentimentalizmus, hanem vallásos meggyőződésünk

mélységének kifejezése. Nagyon <6yanús annak a vallásossága, aki ezeket a szent
érzelmeket lebecsüli, kigúnyolja. Az ilyen vagy nem érti a hittitkokat. vagy nem
rogja fel komolyan. Azonkívül, ezek a lebecsült érzelmek adnak erőt a tevékeny
engesztelésre, Mint látni fogjuk, a tevékeny engesztelés oly széles körű, áldoza
tos munkaprogramot ad, hogy annak végrehajtására hatalmas erőforrásra van
szükség. Csak az tud igazán lelkesedni a jóért és küzdeni a szeretet győzelméért.

dk! szereti Jézust, utália a rosszat és szomorkodni is tud minden .baj fölött.

Ezek az érzelmek tehát az üdvös szomorúsághoz tartoznak, melyről Szent Pál
azt mondja: "Az Istennek tetsző szomorúság üdvös töredelmet eredményez, s ezt
senki sem bánja meg; a világ szomorúsága ellenben a halálba visz" (2 Kor 7,10).
Ez az a szomorúság, melyej Jézus tanítványainak megígért, "mely örömre válto
zik" (Ján 16,20).

Aki pedig az evangéliummal, a jó hírrel összeegyeztethetetlennek tartja az
engesztelés érzelmi elemei közt szereplő bánkódást, szomorkodást és siránkozást,
az elfelejti, hogy Jézus is sírt Lázár sírjánál. sírt a farizeusok érzéketlensége mi
att. Elfelejti, hogy Szent Pál is megvallja. "Igazat mondok Krisztusban ... nagy
a szomorúságom és állandó a szívem fájdalma ... testvéreimért ..." (Róm 9,1-3).

A szemlélődéshez Isten édességének megízlelése mellett, a megvá ltottság ujjon
gó átérzése mellett, az istengyermeki boldogság lelkesültsége mellett, mindig hoz
zátartozott az az édesen kínzó és vigasztalással járó szomorúság, hogy a nagy jó
tétemények, a felfoghatatlan kegyelemajándékok viszonzásaképpen olyan csekély
es gyarló viszontszeretetet nyújthatunk. hogya szeretetre oly sok hűtlenséggel

válaszolunk, és hogy oly sokan távol bolyonganak az atyai háztól.

•
Bármilyen szép és értékes az érzelmi szeretet, mely a bánkódásban, szomorko
dásban, részvétben és vigasztalásban nyilvánul meg, igazi értékké csak akkor vá
lik, ba az érzelem tettekre sarkall, ha a részvét és vigasztalás nem marad a
puszta szavaknál és sóhajtozásoknál. ha az engesztelés nem reked meg a szó
beli imádságoknál, hanem annak szelleme áthatja az egész embert és annak min
den cselekedetét.

Az engesztelésnek ez a szelleme bírja az embert arra, hogy a megsértett is
teni rendet tőle telhetően helyrehozza, a megbántásokért elégtételt nyújtson, az
okozott kárt megtérítse, azaz a megkérlelő imádságon felül, tevékenyeri is kive
gye részét az engesztelés, és így a jóvátétel és kárpótlás munkájából.

119


