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Bencés szerzetes,
teológus

mat csak új emberek építhetnek. Hiába a "rendszerváltás", ha az
emberek nem változnak meg. Elsősorban a keresztényeknek, ne
künk kell arra törekednünk, hogy ledöntsük a válaszfalakat,
amelyre Jézus mutatott példát (Ef 2,14), és amelyre segít is ben
nünket nekünk adott Lelke, a szeretet Lelke által (Róm 5,5;
8,14-16). Párbeszéd, "csere", a kommunikáció révén megvalósu
ló kommúnió (szeretetközösség) nélkül nem lehetséges a béke a
családokban, közösségekben, a közéletben és a világban. A tole
rancia ma már nem jelentheti azt, hogyeltűrjük, elviseljük a má
sikat (aki mássága miatt idegen), hanem keressük a másik igazsá
gát is, igyekszünk felfedezni mások értékeit, mert - amint
ugyancsak a zsinat tanítja - az egyház, a keresztények sokat
kapnak is a világtól, a más vallásúaktól, sőt a nem hívőktől is.
Nem a magam igazságát állítom mércéül, hanem együtt keresek a
keresőkkel, a más világnézetet vallókkal is, hiszen senki sem bir
tokolja az Igazságot. Az Igazság, a Szeretet és a Béke maga Krisz
tus. Lacordaire, a 19. századi domonkos (a Notre-Dame híres szó
noka) szavait választhatjuk cselekvési iránymutatónak: "Nem a
magam igazáról akarom meggyőzni a másikat, hanem vele együtt
keresve, igyekszem egy magasabb igazságban egyesülni vele. "

.. .miképpen mi is ...
A megadott témakör szinte parttalan. Néhány gondolattöredékkel
szeretném az olvasót továbbgondolásra buzdítani.

Megbocsátás, kiengesztelődés, irgalmasság. Mindennek napjaink
ban aligha van konjunktúrája. A mai ember, a mai társadalom
alapérzése inkább: jogomat, jogaimat akarom érvényesíteni, min
denkit számon lehet és akarok is kérni. - Pedig - első hallás
ra-olvasásra ezt el sem hisszük - paragrafusok, bíróság közbejöt
tével világunk aligha lesz emberibb és emberségesebb. Minden
számonkérés és igazságszolgáltatás előtt és fölött áll - ha valóban
keresztények akarunk maradni - a könyörület, az irgalmasság, a
kiengesztelődés - egyszóval a szeretet krisztusi törvényének ér
vényre juttatása. Akármilyen bonyolult világban élünk is, nem fe
ledhetjük: szeretnünk kell Istent és embertársainkat. Ha erről elfe
ledkezünk, ha épp az ellenkezőjét gondoljuk vagy tesszük, nagyon
barátságtalan, könyörtelen, rideg világban telnék életünk.

Isten a szeretet, olvassuk János evangélistánál, és aki a szeretetben
marad, Istenben marad. Máténál pedig arról hallunk, hogy aki a
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kicsinyeknek, a szerényeknek, az irgalmat kérőnek, a kiengeszte
lődésre vágyónak szolgál, Istennek szolgál. Ha bárki is megfeled
keznék erről a szolgálatról, netán megtagadná annak vállalását,
bármilyen nagy volt is világunkban, a számonkérés órájában na
gyon kicsinnyé, jelentéktelenné fog válni.

Az életünket kísérő, olykor megkeserítő konfliktusok gyökereit
emberi természetünkben valahol igen mélyen kell keresnünk.
Igaz, ezek meglétét közösségi, családi, társadalmi életünkből alig
ha tudjuk kiiktatni, feloldásukat azonban csakis az őszinte megbo
csátásban, kiengesztelődésben leszünk képesek megtalálni.

*'"
Krisztus élete, tanítása, engesztelő áldozata nemcsak az Isten és
ember közti viszonyban hozott fordulópontot, hanem igen jelen
tőssé vált az emberi kapcsolatok alakításában is. Mert írva van:
"Megmondatott a régieknek... '', de ezt is olvassuk: "Ti azonban
szeressétek egymást.. 0' ellenségeiteket is!. .." Ez és mindaz, ami
ezzel jár, megváltoztathatatlan törvénye a keresztényeknek.

*'"

A megbocsátás, a kiengesztelődés nem maradhat sohasem egyéni
törekvés, nem privát ügy, hanem a másik, a többi felé odaforduló,
olykor nagy alázatosságot és kemény önlegyőzéstkövetelőmaga
tartás. Jézus barátainak mondta és fogadta el gyenge és olykor na
gyon gyarló tanítványait. Vajon a kiengesztelődés során nem vál
hatunk-e barátokká, annak is barátjává, aki személyemben vagy
közvetlenebb-tágabb környezetemben megbántott, megsértett?

*
A megbocsátás, a kiengesztelődés áldozatokat is követel: önmegta
gadást, lemondást, a pusztán jogi követelmények helyett őszinte

nyitottságot a másik, a többi ember iránt. A keresztény ember
csakis ezen az úton válhat világunkban életet biztosító, irányt mu
tató fénnyé, ízt adó sóvá, közösséget tisztító, annak tisztulását elő

mozdító, sebeket gyógyító orvossá.

*
Az önlegyőzés és a folyamatos megtérés konkrét tettei nélkül
nincs kiengesztelődés. Azok a keresztények, akik mindezt nem
vállalják, akik erről csak beszélnek-írnak, nem tudják igazabbá
tenni világunkat. Az a kereszténység, amely nem igyekszik fölszá
molni minden gyűlöletet és megtorlást, amely megbocsátásról és
kiengesztelődésről szólva csak a túlvilágra mutat, előbb-utóbb el
veszíti hitelességét.
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Mindaz, aki ugyan helyesen ragadja meg a konfliktusok gyökerét,
helyesen szól róla, de a kiengesztelődés során bárkit is ki akarna
zárni, elfeledkezett Jézus szeretetparancsáról, többé már nem ne
vezhető kereszténynek.

*'"
Egy konfliktusok nélküli társadalom és világ a sírok nyugalmá
nak, a halotti csendnek lenne utópiaja. Bár konfliktusokkal élünk,
de azért, hogy úrrá legyünk rajtuk. A konfliktusok mindig új és új
átgondolásra, tevékenységre ösztönöznek. De sohasem a harc, a
szembenállás, a meg torlás tetteire, még kevésbé az élet kioltására,
hanem a kiengesztelődés szolgálatára.

*
Márai naplójában olvastam 0945-1957) a következő elgondolkoz
tató szavakat: "A Miatyánk egyik homályos szava: » ... és bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek.« Azt hiszem - folytatja Márai -, e mondatban a
hangsúly nem a megbocsátáson, hanem a miképpen-etx van." El
gondolkoztató szavak. Azonnal eszembe juttatják azt a számtalan
szor hallott kijelentést: megbocsátok, de nem felejtek. Jól tudjuk,
hogy ez a "nem felejtek" újra és újra feszültségek, harag, gyűlölet,

konfliktusok forrásává válik. Lehet-e az ilyen "nem felejtek" való
di kiengesztelőd,és, megbocsátás forrása?

*
A keresztény szeretet hiányával küszködőkszámára a megbocsátás,
a kiengesztelődés nehéz, talán lehetetlen feladat. Kissé sarkosan fo
galmaz Tolsztoj: "Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid
iránt, akkor ülj csendesen, foglalkozzál a magad dolgával, amivel
akarsz, csak az emberekkel ne." (Feltámadás, 1899. december 17.)

*'"
A kiengesztelődésben a legalapvetóbb a megbocsátás. Ez a megbo
csátás a bosszúvágynak, a neheztelésnek, a "nem tudom felejte
ni" -nek a feladása, és az egyetlen igazi kulcs vagy épp gyógyszer az
emberi közösség életben tartására. A megbocsátás képes csak meg
szabadítani azoktól az egyéni vagy közösségi terhektől, amelyeket
harag, fájdalom, gyűlölet formájában egyének vagy csoportok hor
doznak magukban. A kiengesztelődéssel együtt járó megbocsátás
oly nagy erő, amely képes megszabadítani egyént és társadalmat a
múlt terheitől, bűneitől, fájdalmaitól, mi több, feloldozáshoz vezet.

*'"
Ha embert emberrel igyekszünk kiengesztelni anélkül, hogy az Is
tennel való kiengesztelődésre is meghívnánk, akkor senki sem en
gesztelődik ki senkivel, mivel a kiengesztelődés végső soron azt
jelenti, hogy Istennel helyes viszonyba kerülünk.
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TAKÁCS ZSUZSA

Költő

*'"
Végezetül néhány szerény tanács azok számára, akik a másikkal, a
többivel békességben akarnak élni:

- Higgyél nekem;
- Beszélj velem nyíltan;
- Hallgass meg végre;
- Uralkodj hangulataidon;
- Tartsd tiszteletben azokat is, akik gondolkodásban kissé tá-

volabb állnak tőled;

- Mondd meg végre: mi a kifogásod ellenem, ne csak má
soknak beszélj róla;

- Előítélet nélkül figyelj szavamra;
- Ne csak akkor keress meg, ha van valaki, aki ellen szövet-

kezni akarsz velem;
- Ne mindig a te véleményed legyen eleve igaz;
- Mutass több megértést, érdeklődést a változásokkal szemben;
- Ne szívélyeskedj képmutatóan;
- Ne restellj olykor emberibb lenni;
- Ne szólj meg, ne rágalmazz;
- Légy önkritikusabb;
- Tudj kiengesztelődni;

- Legyen benned több szeretet!
Ha kissé elgondolkodom e kívánságlistán, akkor talán nekem

is eszembe fog jutni: vajon ő, a másik, nem ugyanezt kívánja-e
tőlem? Vajon nem adagolom-e túl szűkmarkúan mindazt, amit
én is kívánok? Úgy vélem, itt már mindannyiunknak el kell né
mulnunk, hogy az őszinte válaszokat megkeressük.

Engesztelődés

Ennyire élő víz! Szemük
előtt kék ragyogásban halak
úsztak egy óriási akváriumban.
Megannyi ékszer, virágok
nyl1tak és hajladoztak,
mikor sírásuk és rikoltozásuk
engesztelődésbe fordult,
és görnyedtségükbó1 mély
sóhajtással fölegyenesedtek,
és: - hogyan hihetted rólam? 
kérdezgették egymást.
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