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Krisztus követése.

(Jelenits István fordítása.)

VIZI E. SZILVESZTER

Orvos, az MTA elnöke

Milyen könnyű megbocsátanod annak, akit szeretsz.

Miért olyan nehéz megbocsátanod annak, akit valaha szerettél, de
csalódást okozott?

Mi legyen az öntudatlanul elkövetett vétkekkel?

A tudatos bűnt, a cinizrnust is meg kell bocsátanod?

És amikor nincs kinek megbocsátanod?

Hová lesznek a ki nem mondott bocsánatkérőszavak?

Helyettesítheted-e mással a bocsánatkérés szavait?

Vétek-e, ha nem tudsz azonnal megbocsátani?

Van-e kiszabott ideje a megbocsátásnak?

Nincs-e abban valami önteltség, ha közvetlenül Istenhez fordulsz
bocsánatért? Nem lenne egyszerűbb a másik emberben megszólí
tanod?

"Békére és igaz belső azonosságra szól a rendeltetésed ... ,,2

A bocsánatkérés többnyire töredékes.

Miképpen a megbocsátás is.

Az emberiség:
egy nagy család
A karácsonya szeretet ünnepe. Ilyenkor családi körben ünnepelve
kiszakadhatunk a hétköznapok felfokozott ritmusú, döntően ru
tinszerű világából. A szentesti gyertyagyújtás a megszülető új éle
tet, a jövőt jelzi, de egyben emlékezésre is késztet. Ekkor néhány
percet azokkal is "eltölthetünk", akik már nem lehetnek velünk az
ünnepen: családtagok, rokonok, barátok. Bár nincsenek már köz
tünk, ilyenkor egy kicsit visszatérnek. Törvényszerű, hogy az idő,

az életkor előre haladtával egyre több lesz az ember emléke, "em
lékezniva lója".
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Én is emlékezem. Éppen tíz esztendeje, hogy kedves jó baráto
mat, dr. Kovács Istvánt, a .Dokit", az Ulászló utcai Kápolna igaz
gatóját, a fejlődésben akadályozottak és nagycsaládosok gyámolí
tóját a súlyos betegség leterítette, s elhagyott minket. Ő volt az,
aki betegsége során akaratlanul is emlékeztetett engem és orvos
kollégáimat arra, hogy ahol véget ér a tudás, ahol megszűnik a
tudomány hatóköre, ott a hit, a lelki erő fizikai csodákra képes.
"Doki", amikor orvosi értelemben már nem tudtunk rajta segíteni,
hitével és akaratával több mint fél esztendőt még velünk és hívei
között maradt. Azt mondta: még dolga van, időt kért az Idő Urá
tól, s kapott is időt, hogy befejezhesse bevégzetlen feladatait.

Sok évtizeden keresztül szeretettel nevelte a fiatalokat. Hitte
és vallotta, hogy tovább kell örökítenie a hitet, a tudást, és azt,
ami az ember viszonyát a környezetével, illetve az ember kap
csolatát a másik emberrel meghatározza, s amit magyarul egy
szóval úgy fejezünk ki: az erkölcs.

Ő, a "Doki" is tudta, vallotta, hitte: törvényszerű, hogy az idő

előre haladtával egyre több lesz az ember tudása, és ez igaz az
emberiség egészére, valamint a tudományra is.

Az emberiség egy nagy család, amelyet a felelősség és a sze
retet tart, tarthat össze, és az egymás iránt gondoskodásunk, tö
rődésünk egyik formája a teremtett Világ tisztelete és szeretete.

Ezen év novemberének elején - immáron harmadik alkalom
mal - került megrendezésre a World Science Fórum itt Buda
pesten. Ez a fórum olyan, mint a gazdaságban Davos. A világ
tudósait, Nobel-díjasait, politikusait, döntéshozóit hívjuk meg,
de várjuk a tudomány világán kívül élő állampolgárokat is,
hogy hazánk fővárosában tanácskozzanak arról a kérdésről: mit
ad a tudománya világnak, a világörökségnek? Hogyan kell
megőrizni a teremtett világ egészét és szépségét?

A mostani Tudomány Világfórumán Sólyom László köztársasági
elnökünk vezetésével négy európai államfő is kifejezte a természet
megőrzésének, védelmének szükségességét, a politika súlyos fele
lősségét a fenntartható gazdasági-társadalmi fejlődés érdekében.

A megjelent tudósok és döntéshozók felfogására egyaránt jel
lemző volt, hogy a "Föld feletti uralom" biblikus hagyományai
nak megfelelő tudományos és közéleti tevékenységnek kell meg
határoznia a mindennapok cselekedeteit. A bibliai hagyomány
szerint mindannyiunknak elsődleges kötelessége kell, hogy le
gyen a teremtett Világgal szembeni felelősség, mint közös érté
keink tiszteletteljes megbecsülése, védelme. Hiszen a Szentírás
szerint az Úr a teremtéstörténetben nemcsak azt mondta, hogy
"hajtsátok uralmatok alá a földet" (Ter 1,28), hanem azt is, hogy
"műveljétek és őrizzétek is azt" (Ter 2,15).

Tény: a tudomány és ennek eredményeképpen a gazdaság fej
lődésének olyan hatása is van a világra, amely az anyagi javak
szinte mérhetetlen - s egyre erősödő - invázióját okozza. Ezek
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VÖRÖS ISTVÁN

Költő

mindenek feletti igénylése érték- és erkölcsi válsághoz vezethet.
Ezért is kell továbbadnia minden felelősséget érző és vállaló fel
nőtt embernek a gyerekek, az ifjabbak számára szóval, tettel, pél
dával az erkölcsi alapú életszemléletet, s tenni kell ugyanezt az in
formációs forradalom eszközeivel az emberiség nagy családjának.

Persze mindez először a családokban kezdődhet, ahol anya,
apa, szülő, nagyszülő lányának, fiának vagy unokáinak adja át a
morális létezés módját, formáját. Hiszen ez az a közösség, amely
a szeretet útján adja tovább a múltat, értelmezi a jelent, és segít
megtervezni a jövőt.

A szentesti gyertya fénye a remény fénye, a hit fénye, hogy
ez így történik, így történhet minden családban, s a legnagyobb
családban, az egész emberiség közösségében is.

Nyúlkergetés
a Bécsi úton
Unom már, hogy állandóan békességet mondunk, és közben hara
got rejtegetünk magunkban. A legjobban saját magamban unom
ezt. Hatmilliárd békevágyó ember él olyan békétlenül, hogy bé
kessége érdekében még a földet is késznek látszik elpusztítani. A
békességet az életünk változatlan pályán tartásával azonosítjuk.
Ennek legjobb indulatú neve: fenntartható fejlődés. De én ezt a fá
ból vaskarikát másként nevezném: jövőfélsznek. Attól való borza
dásnak, hogy nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak tűnő életünkben
a végén még valami változás állhat be. Pedig a változás ott vára
kozik nyugalmunk fala mellett, mint farkas a karám túlfelén. A
változással kell megbékélnünk, nem pedig bármi áron a változat
lanság békének hazudott, jéghideg háborúját fönntartanunk.

Mivel mégis ezt tesszük, indulataink érthetetlenek maradnak
önmagunk számára is, és mivel nem értjük magunkat, azt
hisszük, valaki más bántott meg bennünket. A megbékéléshez
vezető út első és legfontosabb lépcsőfoka szerintem nem a má
sokkal, hanem az önmagunkkal való megbékélés.

Békélj meg magaddal,
Isten is megbékél veled,
a béke ne111 angyal,
az ördög nem rajtad nevet.
Békélj meg agyaddal,
Ile utáld a saját kezed,
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