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Elítélni vagy megítélni?

"Barátom öngyilkos lett. Azelőtt értékesen és tartalmasan élt, de a halálos betegség
összeroppantotta a lelkierejét is. Mégsem vagyok képes ezért elítélni. Amikor azon
ban mentségeit sorolgatom, hirtelen félelem fog el: hátha bűntársa leszek, és engem
is magával ránt a szédítő rnélységbe." - Hosszú percekig tartó csönd. Úgy látszik,
ezúttal magára marad a kérdező, aztán nagy nehezen mégis gondolattá kínlódja ma
gát a közös gond:

- Még az sem biztos, hogy barátod önmaga gyilkosa volt. Ennek kizárólag csak Is
ten a tudója. Egy bizonyos, hogy az öngyilkosság bűn, amit el kell ítélni.

- Amit vagy akít? Csak annyit mondhatunk-e: ez bűn? Vagy azt is ki kell monda
nunk, hogy bűnös, aki ezt elköveti?

- Keresztény ember nem ítélkezhet. Jézus kereken megtiltotta.
- Más az elítélés, más a megítélés! Sajnos, ki kell mondanunk, hogy ez bizony bűn:

a barátod, sajnos, bűnös. A többit, az összegezést, az ítéletet, rá kell bízni Istenre.
- De van-e jogunk a másik megítéléséhez? Jézus a megbocsátásra kötelez és az egy

másért való imára.
- Az állásfoglalást nem lehet imával elkenni! Isten szemébe nem lehet port hinteni.

Irgalmasságunk fölgerjesztésével nem tompíthatjuk el igazságérzetünket.
- Aki nem vállalkozik a megítélésre, az gyáva vagy közömbös ...
- Vagy csak bizonytalan, ezért mondja: ennek megítélését rád bízom, Uram.
- Csakhogy mi, ahogy József Attila írja, "talpig nehéz hűségben" szolgálunk. Hűsé-

gesnek kell tehát lennünk értékeinkhez, normáinkhoz. Mernünk kell dönteni. Nem
azért, hogy másokat elítéljünk, hanem azért, mert egy-egy helyzet láttán a saját állás
pontunkat ítélhetjük meg, magunkat szilárdíthatjuk meg a jóban.

- Akkor szerinted mondjuk azt, amit a farizeus, hogy "Uram, én ilyesmit nem csiná
lok, éppen ezért kérlek, bocsáss meg neki!"?

- Semmiképpen sem! De nem is nézhetjük a jó és a rossz harcát a szentek és a be
biztosítottak díszpáholyából, nem bízhatjuk az ítéletet csupán a bíróra.

- Megtilthatjuk-e erkölcsi érzékünknek, lelkiismeretünknek, hogy igent vagy nemet
mondjon? Ha ezt tennénk, egy szép napon majd mi is Barrabást kiáltunk Krisztus
helyett.

- Igazad van! Mondjuk ki végre, hogy nemzeti hősünk, a törököt magával rántó Du
govits Titusz gyilkos és öngyilkos is volt egy személyben!

- Az lett volna, ha önző céllal tette volna, nem pedig a keresztény Európa védel-
mében.

- Figyelitek, hogy most mit csináltok?
- Csak azt ne mondd, hogy ítélkezünk!
- Azt nem. Csupán megítélitek az eseményt. Hogy jól vagy rosszul, az most nem

érdekes. De megpróbáljátok keresztény értékekhez, normákhoz mérni hősünk tettét.
- És közben magunkat is kitesszük az ítéletnek.
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Jézus szava valóban oly lapidárisan egyszerű és határozott, hogy elnémítja okos
kodásainkat. Feltétel nélkül megtiltja a másik embernek mindenfajta el- és megíté
lését. A tényeket. tetteket. történéseket persze tisztán kell látnunk, helyességüket
minden szempontból, tehát erkölcsi értékük szerint is mérlegre kell tennünk, söt né
ha kötelességünk kimondani is a véleményünket. Hibázik a tanár, ha szánalomból
vagy más megfontolásból nem mondja meg, hogy diákja hibásan oldotta meg a fela
datát, hibázik a revizor, ha nem tárja fel a tévedéseket vagy mulasztásokat. Rövidlátó
struccpolitika ilyenkor a hallgatás: az események menetében - esetleg jóvátehetetlen
katasztrófák során - elóbb-utóbb kibukkannak a tévedések, mulasztások, hibák kö
vetkezményei.

Nem könnyű azonban még a tettek, tények kritikus értékelése sem. Mennyiben
reális az én szemléletem, igazságos az értékítéletem? A dolgokat, eseményeket, em
bereket csak a felszínükön keresztülhatolva tudjuk megismerni. Mennyire bízhatunk
az elénk rajzolódó látszatban? Vajon nem hiányzik-e néhány alapvető információnk
ahhoz, hogy a valóságnak megfelelöen lássuk a tényeket? Nem csal-e a látszat? Mi
garantálja, hogy valóban az igazságot sikerül kihámoznom belöle. s a valóságot látom
meg a tények mögött?

..Vigyázat a nagyon világos esetekkel!" Valahányszor véleményt formálunk esemé
nyekről, tettekről, helyzetekről, mindig vizsgálat alá kell vennünk (s vetetnünk má
sokkal!) a saját látásmódunkat is, újra és újra ellenőrizve megfigyeléseink, megálla
pításaink helyességét.

Ha már a tényekről, a tettekről ilyen nehéz itéletet alkotni, hát még a cselekvő

emberről! Ezen a ponton megálljt parancsol Krisztus törvénye. Jézus szava szerint az
emberekről csak Isten mondhat ítéletet. Nekünk a megbocsátást teszi feltétlen köte
lességünkké. Szent Ágoston szerint: a tettekről ítéletet kell mondanunk, a tettesekről

azon ban soha.
A józan bölcsesség is óvatosságra int egymás megítélésében. Ki tudja, miért tett így,

milyen szándék indította, milyen szempontok alapján döntött így? A másik tetteit
osztályozhatjuk szakmai, emberi, erkölcsi szempontok szerint, a cselekvő szerné lyt, a
Másikat azonban nem.

Hozzátehetjük: még önmagunk megítélésével is csinján kell bánnunk, hiszen saját
magunkkal sem vagyunk igazán tisztában. Olykor a legegyszerűbb tettek mögött
mennyi hátsó szándékot, rejtett indulatot fedezünk fel a lelkünk mélyén! Önmagun
kat is mennyire nehezen tudjuk tárgyilagosan megítélni, mennyire ki vagyunk szol
gáltatva elfogultságainknak, előítéleteinknek!A magabiztos ember kimagyarázza min
den tettét. még nyilvánvaló hibáiért is másokat okol; az aggályosságra hajló, kisebb
ségi érzésekkel küszködö viszont ott is bajt szirnatol, ahol pedig mindent jól csinál.

Miben különbözik Isten látása a miénktöl?
Isten teremtő szeretettel, a szívünk mélyéig ismer mindnyájunkat.
Isten szeretete teremtett bennünket. Nem azért szeret, mert ilyenek vagy olyanok

vagyunk, ilyen vagy olyan szépet és jót csinálunk. Fordítva: azért vagyunk, mert
("kezdettől!") szeretett s szeretetében létrehozott bennünket. S arra vagyunk teremt
ve, hogy megismerjük az Ö szeretetét, higgyünk benne, s így hozzá hasonlóan szeret
ni kezdjünk mi is, bátran és önfeláldozóan. Mi a dolgokat - még önmagunkat is - kí
vülről ismerjük meg. Ö belülről, létünk gyökere és végcélja felöl ismer és szeret min
ket. Még pontosabban: nem létünk volt meg előbb, amelyet aztán Ö megismert és
megszeretett, hanem létünk azáltal jött létre, hogy Ö szeretve-teremtve ismer minket;
s akkor válik teljessé, ha a magunk szeretetével egészen belesimulunk az Ö szere
tetébe. Tekinthetünk-e tehát egymásra másként, mint föltétlen szeretettel, megbo
csátó irgalommal? Nem kell-e Istenre hagynunk mindenkinek a megítélését - még
önmagunkét is? Bízhatjuk-e másra magunkat és egymást, mint Istennek erre a szere
tő mindentudására: "Ha vádol a szívünk, Isten nagyobb szívünknél: Ö mindent tud."
(l Jn 3,20).


