
kélés kézzel fogható, emberi kiindulópontja. Persze fájdalmas, ha
az ő jó akarata az én bőrömre megy. A megbocsátás, a másik
megértésére, elfogadására törekvés ellenben meg sem kezdődhet,

míg nem hiszek abban, hogya másik emberben is munkálkodik
a jóság (és főleg Isten). A béketeremtés áldozatot követel.

Az Isten feltétlen szeretetéről való bizonyosság még egy segít
séget ad. Az egyéni és a társadalmi gonoszságok esetében nem
feltételezhetem, hogy az Isten akarata, de minden nehézségben
biztos lehetek abban, hogy Isten ez által is üzen valamit. Bármi
történik is, tudom, hogy Isten görbe sorokon is tud egyenesen
írni. És azt is "tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javuk
ra válik" (Róm 8,28). A nehézség, a viszály, a harag és az embe
rek közötti megannyi ellentét egyszerre baj, kihívás és megol
dandó feladat. Az emberek közötti meghasonlás az Isten által
számunkra megálmodott boldogság legdurvább tagadása, s
egyúttal az a terület, ahol leginkább lehet és kell Isten országa
érdekében munkálkodni.

A belső békének és másokkal békében élésnek van még egy
alapszabálya. A szeretet, a másik ember elfogadása, a másikban
Isten visszfényének meglátása fontosabb, mint bármilyen igaz
ság. Aki az igazságot a szeretet elé helyezi, bizonyosan nem ké
pes a megbékélésre. Különösen értelmiségiek számára nehéz an
nak belátása, hogy amit az ember igaznak, jónak tart, nem a
legnagyobb jó; hogy mások más igazságának is lehet (vala
mennyire) igaza; hogy igazságunkat alkalmasint zárójelbe kell
tennünk a másik emberrel való kapcsolat és közös békénk érde
kében. A megbékélés nem igazságok egyeztetése, hanem embe
rek elfogadása. A béke a mások iránti nyitottság győzelme igaz
ságok, elvek, ideológiák fölött.

,/

VASADI PÉTER Erts, hogy megérts
Költö Azt hiszitek, békét hoztam a földre? Nem, hanem kardot, mondta

Jézus. És tedd vissza hüvelyébe kardodat, figyelmeztette a vérmes
Péter apostolt, mert aki kardot ránt, kard által vész el. .. Milyen az
a kard, amelyet ő hozott? Éles, de nem öl. Barátokat támaszt, és
nem ellenségeket. Küzdelemre való, de egyetemes érdekek szolgá
latában áll: ilyen az isteni igazság. Ha lehet egy kardra ezt monda
ni: könyörületesen könyörtelen. Csak az képes jól forgatni, akit
előzőleg átjárt és eltöltött a szeretet. Aki - mint a jó orvos - pon
tosan tudja, hol kell vágnia, s hol nem szabad. S szúrnia, vagy
csöndesen leereszteni ... Harmónia? Talán a művészetben, de ott is
csak a diszharmónia szomszédságában, mivel az egészet kell meg-
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mutatni. Jézus az isteni kontrapunktika mestere. Ő, aki kardot
hoz, kijelenti: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nek
tek. Az ő békéje a tényleges megértést, vagyis a szellemi-testi-Ielki
fölszabadulás kIímáját árasztja elott, ahol meggyökeresedik. Med
dig kell elmennie az embernek a megértésben? Röviden szólva:
öleléstől a keresztig. S közben - közbül - újra s újra át kell lát
nunk, lehetségesnek kell tartanunk, sőt be kell hatolnunk - ellen
séges szándék nélkül - a másiknak akár mélyen tévedéses, elhi
bázott, érdekektől átszőtt létébe, látásmódjának jogosságába, fáj
dalmasan tartva fönn eltérő létszemléletünket, hitünket, a békes
ség megviselt reményét. Minden nagy jónak szenvedés az ára. Az
örömnek is. A megértés - öröm.

Mivel a bölcsesség élesen lát, ha megszólal, nem köntörfalaz
hat. Nem hallgathatja el, hogy terjeng valami fenyegető, hu
szonnégyórai csönd ma a világban. Mint néma ultimátum. Min
denki tudja, sejti, találgatja, hall róla (a csöndről), jósolják a
közeledő világrengést, fogadkoznak, elemezgetnek, aláírnak, de
igazán nem veszik komolyan a dolgot. Néha azt hisszük, már
nem is vehetik. Az armageddoni vadlovak láthatatlanok, s vég
képp elszabadultak. Közvetlenül sebesülve meg, napról napra
miket szenvedünk el? Konfliktusokat szüntelenül, gondnak becé
zett bajokat, az általános figyelmetlenséget, a durva önzést, önös
séget, a nézeteinket letaroló tolakodást, hatalmi önkényt s kizáró
lagosságot, nagyhangú kisszerűséget, civódást és külső-belső

nyugtalanságot s nyugtalanítást. Mégis, növekvő veszélyérzetünk
nél is mélyebbről jön föl bennünk az a bizonyosság, hogy fordu
lat felé halad a világ, vagy már benne jár. Mintha az egyetemes
megoldás fölötti töprengések összeadódnának, s a legkülönbö
zőbb formákban törnének fölszínre: az erkölcsiség mellőzhetet

lenségében, a váratlanul újszerű gondolkodásban és fölfedezések
ben, ellenmozgásban, a megújulás vágyában, kiállva valami
mellett és ellenállva a múlt kudarcot vallott kísérleteinek, örven
dezve, elhallgatva a figyelem től, s higgadtan jelentve ki érveinket.
Mintha folyton arról beszélnénk, amit mégsem merünk néven ne
vezni: minden valótlanság oka az istenhiány.

A világpusztító erő-tendencia hódítása megállíthatatlannak
látszik, de ahol eluralkodik, ott meg is bukik. Bukása viszont be
láthatatlan következményekkel járhat. A bizonytalanság méretei
mondatják velünk, hogy megmentésünkhöz csodára szorulunk.
Igaz, de ez a csoda már megtörtént. Őt fölülmúló, új igazságokat
senki sem fog mondani. Régi igazság pedig nincs; igazság van,
amely - Aki - örökre és mindenki számára egyetlen. Ez a cso
da az, hogy Isten van, s eljött, el kellett jönnie közénk. Isten van,
tehát istenek nincsenek, nem lehetnek. Sőt, Ő a világ "burka" is,
és vele, benne mindaz, ami él, jó és törékeny, szeretetre hajlik és
boldog akar lenni; öröklétet követel a szív. A teremtés. Örökéle
tet. Szent testvériséget.
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Ha ez sem, akkor marad a sötét, értelmetlen, folyton közelgő

semmi. Ez nem filozófiai semmi, ami még önmaga. Ez a tényle
ges nincs. S általa a kollektív nyúvasztás. Pedig - evilági ideig
lenesség lévén - bocsánaton alapuló megértésre vágyunk, va
gyis a valóság mélyen igaz fölismerésére. Ezért meg is akarunk
bocsátani. Jean-Marie Lustiger, Párizs nemrég elhunyt nagy bí
borosa írja: "A megbocsátás... sugárzása igazítja útba... botorká
ló szabadságunkat. .. fénybe vonja a megzavart lelkeket... ", mert
az "élet ereje megóv a kétségbeeséstől, kigyógyít az illúziókból.
Visszaadja az embert az igazságnak... Íze: a boldogság íze."

vILlANy, LÁSZlÓ Miképpen
Költő " ... miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."Mi

lyen könnyedén mondjuk ki. Mintha magától értetődő lenne. Min
den bizonnyal a többes szám első személy teszi. Mondd ki így: mi
képpen én is megbocsátok az ellenem vétkezőnek!

Valaki megbocsát azért, amit nem követtél el. Most akkor bocsásd
meg a megbocsátást, hiszen a másik vétkeket kreált neked?

Mit kezdjél az ellenséges hangon kimondott megbocsátással?

'Sirrone Weil: Ami sze
mélyes, és ami szent.

(Reisinger János
fordítása.)

"A személyiség elviselésének nagy akadálya a bűnösség érzése. Et
től kell megszabadulnunk.

A bűnösség érzése mindig összeköttetésben áll a követelés
szellemével. Hiányainkért és elégtelenségeinkért tárgyakat és más
embereket okolunk inkább, mint önmagunkat. Végül pedig Istent
vádoljuk.

Ha megbocsátjuk vétkeinket Istennek, ő is meg fog bocsátani
nekünk."]

Lehetsz-e önelégült, ha a másik idővel bocsánatot kér?

Szabad-e akkor is bocsánatot kérned, ha nincs vétked?

Szabad-e a békesség kedvéért a másik helyett bocsánatot kérned?

Miért bocsátasz meg magadnak sokkal nehezebben?

Te már rég megbocsátottál neki, de ő még mindig nem bocsátotta
meg neked, hogy vétkezett ellened.
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