
„Békesség nektek”
Miután a misében elmondtuk a miatyánkot, a békéért imádkozva
készülünk az áldozásra. A katolikus liturgiában az Úrhoz imádko-
zunk, hogy „adjon békét napjainkban”. „Urunk Jézus Krisztus, te
azt mondottad apostolaidnak: Békességet hagyok rátok, az én bé-
kémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét,
őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.” Az anglikán egyház-
ban a békecsók a felajánláskor van, Jézus parancsa szerint: „Ha
tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut,
hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott aján-
dékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán
térj vissza és ajánld fel ajándékodat” (Mt 5,23sk.). Mindkét tradíció
egyformán érvényesnek tűnik. Én itt a katolikus liturgia szerint ha-
ladok, mert oly gyönyörűen illeszkedik a János evangéliumnak a
Krisz tus megjelenéseiről szóló elbeszélései közé.

Mit jelent, hogy Krisztus békéjét ajánljuk egymásnak? Sok embert
zavarba hoz, hogy a béke jelét cseréljük egymással. Családtagjaink vagy
barátaink talán csókot kapnak, idegeneknek azonban inkább egy bó-
lintás vagy kézfogás jut, hacsak nem különösen vonzóak. Egy évig
Párizsban éltem a Vatikáni zsinat két „atyjával”, Yves Congarral és Ma -
rie-Dominique Chenu-vel. Nagyon jellemző volt, ahogy ők adtak bé-
 kecsókot. Congaré igen komoly és kimért mozdulat volt, Chenu viszont
szívélyesen átölelt, hátba veregetett és megcibálta a hajamat! A kö-
zépkorban a békecsók a megbocsátás ünnepélyes pillanata volt,
amely ben a társadalmi ellentétek feloldódtak. A közösségben helyreállt
a szeretet, mielőtt a szentáldozáshoz járultak. Az egyik legkorábbi pré-
dikálási küldetés, amit a dominikánusokra és ferencesekre bíztak, az
1233. évi „Nagy Áhítat” volt. Az észak-olasz városokat ellentétek fe-
szí tették szét, néha már-már polgárháborúig fokozódva. A prédikációk
csúcspontja az ellenségek közötti békecsók váltása volt.

A kiengesztelődés legkedvesebb példája a gubbiói emberek és az
őket fenyegető farkas megbékélésének legendája. Szent Ferenc így
szólt az emberekhez: „»Halljátok testvéreim, Farkas testvér, ki itt áll
előttetek, megígérte és szavát adta nékem, hogy békét köt veletek, és
nem bántja soha semminemű jószágotokat, ha ti is megígéritek, hogy
minden szükséges eleséggel ellátjátok, és én kezese leszek, hogy a
békeszerződést szigorúan meg fogja tartani.« Erre a nép egyhangú-
lag megígérte, hogy a farkast élete végéig gondozni fogja. Szent
Ferenc mindnyájuk előtt mondta néki: »És te, Farkas testvér, ígéred,
hogy a szerződést velünk megtartod, s nem bántod sem az embere-
ket, sem az állatokat, sem egyéb teremtményt?« A farkas letérdepelt,
meghajtá fejét, s amint csak tudta, testének, farkának és füleinek
mozdulatával jelezte, hogy a szerződés pontját megtartja.”1

TIMOTHY RADCLIFFE

Timothy Radcliffe (1945)
an gol domonkos szerzetes,
1992 és 2001 között a rend
általános elöljárója volt. —
Részlet a Miért járunk mi-
sére? Az Eucharisztia drá-
mája című könyvéből, amely
a közeljövőben jelenik meg
a Vigilia kiadásában.

Békecsók

Kiengesztelődés

1Assisi Szent Ferenc
és a Fioretti. (Ford. Antal
Lukács, Kaposy József.)

Szent István Társulat,
Budapest, 1980, 273. sk.
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A keresztények sokszor nem elég hiteles tanúi Krisztus békéjé-
nek. A keresztény történelem gyakran telve van agresszióval, tü-
relmetlenséggel, versengéssel és üldözéssel. „Keresztes hadjárato-
kat” vezettünk más hitek követői ellen, de ugyanígy gyűlölködve
üldöztük egymást is. Manapság általában elkerüljük néhány korai
keresztény túlzását, nem szoktuk megmérgezni egymás kelyhét,
vagy ritkán indítunk orvtámadást ellenfeleink ellen. Azonban
mégis elfogadjuk versengésre és erőszakra épülő társadalmunk
uralkodó erkölcsét, ha nem is olyan nyíltan, ahogy az első világhá-
ború egyik generálisa, aki arra utasította a tábori lelkészt, hogy va-
sárnap vérszomjas prédikációt mondjon, „és az Újszövetségből
semmiféle szöveg nem hangozhat el”.2

Amikor a béke jelét adjuk egymásnak, akkor nem annyira békét
teremtünk, mint inkább elfogadjuk Krisztus békéjének ajándékát.
Amikor Mahatma Gandhi meghalt, szobájában csak egy kép volt, a
feltámadt Krisztus, alatta a felirattal: „Ő a mi békességünk” (Ef 2,14).
Ez az a béke, amit a mi civakodásunk nem tud lerombolni. Kezdet-
ben azt mondta Isten: „Legyen világosság”, és világosság lett. Az új
teremtés kezdetén Isten szava ezt mondta: „Béke veletek”, és az lett.
Rómában az ősi keresztény temetkezési helyeken a feljegyzések ta-
núsítják, hogy az emberek békében, „in pace” haltak meg. Ez egy-
szerűen azt jelenti, hogy az egyház tagjaiként haltak meg, azaz
Krisztus békéjében, bár ugyanannyit küszködtek, mint mi. Az egy-
ház tagjának lenni azt jelenti, hogy Krisztus békéjében osztozunk,
bármilyen zavarodottnak is érezzük magunkat. Thomas Merton írta
a The Asian Journalban (Ázsiai útinapló): „Mi már egyek vagyunk. Azt
gondoljuk azonban, hogy nem vagyunk azok. Fel kell fedeznünk
eredeti egységünket. Azzá kell lennünk, amik vagyunk.”3

Simon Tugwell domonkos ezért avval érvel, hogy nem kell túlsá-
gosan aggódnunk a feszültségek és véleménykülönbségek miatt az
egyházban. Ha aggodalmaskodva minden villongásban azonnal
káoszt látunk, akkor nem hiszünk Krisztus békét teremtő szavaiban,
melyeket nem lehet érvénytelenné tenni. Az aggodalmaskodás nem
segít. „A béke, amit keresünk, olyan teljesség, amely nem bennünk
létezik, hanem Krisztusban. Mivel azonban a béke Krisztusban van,
és mi őbenne, könnyebb elfogadni magunkat olyannak, amilyenek
vagyunk, a bűneinkből és a világ nyomorultságából következő ösz-
szes bajokkal és feszültségekkel együtt. Azaz nem kell szubjektíven
békét éreznünk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor békében (in pace)
lehetünk, és így nem nyugtalankodunk, még ha nem érezzük is a
békét… A béke akkor kezdődik, ha elfogadjuk a béke hiányát, ahogy
ellazítás előtt is el kell fogadni a feszültséget. Ha aggódsz, semmit
sem nyersz azzal, hogy erődet megfeszítve meg akarsz szabadulni
a nyugtalanságtól. Ha nyugtalan vagy, legalább ne súlyosbítsd még
avval is, hogy nyugtalankodsz a nyugtalanságod miatt.”4

Amikor Párizsban éltem dominikánus növendékként, Père
Regamay, a híres művészettörténész, akiről köztudott volt, hogy

Napjaink uralkodó
erkölcse

2Michael Burleigh: Earthly
Powers: The Conflict

Between Religion and
Politics from the French
Revolution to the Great

War. London, 2005, 452.

Krisztus békéjének
ajándéka

3The Asian Journal of
Thomas Merton.

New York,
1973, 308.

Az aggodalmaskodás
kára

4Simon Tugwell:
Reflections on the

Beatitudes. London,
1980, 114.
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nagyon ingerlékeny, egy nap a társalgóban dühösen fölkiáltott:
„Amióta jógázom, NYUGODT vagyok, NYUGODT.”

Amikor Krisztus békéjét adjuk egymásnak, ez többet jelent, mint
hogy jóvá tesszük egy ingerült szavunkat. Azt az alapigazságot fo-
gadjuk el, amelyre egységünk épül. Amint föntebb megjegyeztem,
a görög „templom” szó, ekklēsia annyit jelent, mint összegyülekezés.
Összegyűlünk, annak jeleként, hogy elfogadjuk Krisztus elrontha-
tatlan békéjének ajándékát. Elismerjük, hogy nem azért vagyunk itt
a templomban, mert jóban vagyunk, élvezzük a baráti légkört, vagy
azonos teológiai nézeteket vallunk, hanem azért, mert egyek va-
gyunk Krisztus békéjében. Miért menjünk templomba? Hogy bé-
kecsókot váltsunk idegenekkel. Nem az számít, hogy érezzük velük
az egységet; a kapott béke számít. Mit is jelent ez?

A tanítványok bezárkóztak a felső szobába „a zsidóktól való fé-
lelem miatt”. Jézus hirtelen közöttük terem. Át tud hatolni a falakon
és az ajtókon. Ez a képesség hasznos lenne az olyanfajta embernek,
mint jómagam, aki rendszeresen elveszíti kulcsait, de nem ez a célja
a halálból való feltámadásnak. Természetesen, ahogy az apostolok
az utolsó vacsorán, mi sem értjük pontosan Krisztus feltámadt tes-
tének mibenlétét. Amikor Páltól valaki megkérdi: „hogyan támad-
nak fel a halottak? Milyen testben jönnek majd elő?”, így válaszol:
„Ostoba!” (1Kor 15,35). A feltámadt Krisztus megjelenésének törté-
netei azonban jelzik, hogyan lehet legyőzni a kommunió jelenlegi
testi korlátait. Ha Jézus áthalad a zárt ajtókon, ez nem azt jelenti,
hogy ez a feltámadás lényege, hanem azt, hogy ő az, akiben minden
korlát megszűnik. 1989-ben, röviddel a berlini fal bukása előtt, va-
laki ezt a grafitit írta rá: „Minden korlátnak le kell dőlnie.” A föltá-
madt Krisztussal minden fal ledőlt. Robert Frost írta: „Létezik vala mi,
ami nem szereti a falat.”5 A szeretet az, ami nem szereti a fala kat. Az
efezusi levélből a Gandhi által idézett rész folytatása: „Mert ő a mi
békességünk, aki minket egyesített, és aki ledöntötte az ellenséges-
ség elválasztó falait.”

Amikor egy francia domonkos a második világháború után egy
családi gyászszertartást végzett, azt látta, hogy a gyülekezet két
részre szakadt. A templomhajó egyik oldalán helyezkedtek el azok,
akik részt vettek az ellenállásban, a másikon pedig, akik együtt-
működtek a nácikkal. Ekkor a pap bejelentette, hogy addig nem
kezdi meg a gyászmisét, amíg békecsókot nem váltanak, fölborítva
ezzel mind az anglikán mind a katolikus liturgikus rendet. Ennek
a falnak le kellett dőlnie, hogy egyáltalán értelme legyen közösen
imádkozniuk halott testvérük feltámadásáért. Az elidegenedéshez
ragaszkodni halálos. Ann Lamott szerint ez olyan, mint patkány-
mérget inni, majd a patkány kimúlását várni.6

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Jézus azért tud átha-
ladni a falakon, mert a feltámadt test valahogy légiesebb, kevésbé
földhözragadt. Át tud bújni a repedéseken. Jézus azonban nem ke-
vésbé testi, mint mi, hanem még sokkal inkább. C. S. Lewis a The

Egyek vagyunk
Krisztus békéjével

Az elválasztó falak
ledöntése

5Robert Frost:
Mending the Wall. In:
The Poetry of Robert

Frost. London, 2001, 33.

A gyülekezet egysége

6Anne Lamott:
Travelling Mercies:

Some thoughts on Faith.
New York, 1999, 134.
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Great Divorce-ban (A nagy elszakadás), amely a menny és a pokol pa-
rabolája, leírja, hogy a menny sokkal szilárdabb és valóságosabb,
mint a mi világunk: „A fény, a fű, a fák nagyon különbözőek voltak.
Valami másfajta lényegből voltak alkotva, annyival erősebbek, ma-
radandóbbak, mint a mi országunk dolgai, hogy hozzájuk képest az
emberek csak kísértetek voltak.”7 Az embereknek valóságossá kell
válniuk, hogy a pázsitján sétálhassanak. A tanítványok kísértetnek
hitték a feltámadt Krisztust, pedig inkább mi vagyunk, akik kísér-
tetekhez vagyunk hasonlóak.

Minden emberi kommunikáció testünkből indul ki. Aquinói
Tamás szerette Arisztotelészt idézni: „Semmi sincs az elménkben,
ami előbb nincs az érzékeinkben.” Azért vagyunk kommunióban
egymással, mert látjuk, halljuk, érintjük, néha szagoljuk egymást.
Herbert McCabe domonkos azt állította, hogy a nyelv nem test-nél-
küli kommunikáció, mintha tiszta szellemek úgy küldenének üze-
netet egymásnak, mint a mobiltelefonok. Annyira belénk ivódott
kultúránk test-szellem dualizmusa, hogy könnyen azt hihetjük,
hogy testünk gátolja kommunikációnkat, és ha tiszta szellemek len-
nénk, akkor kölcsönösen tökéletesen megértenénk egymást. McCabe
azon ban azt mondja, hogy a nyelv elmélyíti a testi kommunikációt.8

Mi vel beszélünk, jobban kapcsolatban vagyunk egymással. A be-
széd, beleértve a csendet is, megerősíti érintésünket. Számunkra,
akik még nem támadtunk fel a halálból, az egység valódi, de kor-
látolt, ahogy láttuk az utolsó vacsorán. Érintésünk kifejezheti, vagy
éppen elrejtheti valódi célunkat, mint Júdás csókja, mikor elárulta
Jézust. Arcunkat álarccá tehetjük. Elkötelezzük magunkat, és aztán
megszegjük ígéretünket, ahogy Péter. Elpártolunk azoktól, akiket
szeretünk, mert félünk, mint a többi tanítvány. János evangéliumá-
ban azon az utolsó délutánon a tanítványok bevallották, hogy „nem
tudjuk, mit akar vele mondani” (Jn 16,18). A szenvedés meggyön-
gíti a közösséget; amikor betegek vagyunk, kapcsolataink többnyire
megfogyatkoznak. A halál a közösség végső hiánya.

Az utolsó vacsorán Jézus együtt ült az asztalnál tanítványaival, va-
lódi, de tökéletlen közösségben. Magába fogadta mindazt, amiben a
mi kommunikációnk hibás, pusztító vagy hűtlen. Reményt sugározva
kezébe vette félelmüket, hűtlenségüket, értetlenségüket, és azt
mondta: „Ez az én testem, amelyet értetek adok.” A feltámadt Krisz-
tussal való találkozás azt jelenti, hogy jelen vagyunk annak számára,
aki legyőzte a hazugságot, gyávaságot, félreértést, sőt még a halált is.
Ő valóban jelen van, sokkal inkább, mint mi egymás számára, testi
mivoltában is sokkal inkább jelen van. Az Eucharisztia Jézus „valódi
jelenlétének” szentsége. Húsvétvasárnap ő minden hiányon úrrá lett,
a távolléten, hallgatáson, félreértésen, hűtlenségen, ami elválaszt min-
ket egymástól és Istentől. Ő valóban Isten megtestesült Igéje, amely
minden akadályon áttör. Ezt jelenti számára az, amikor azt mondja:
„Békeség nektek.” Számára a föltámadás nem csak azt jelenti, hogy
újra él; feltámadása a béke helyévé, találkozásunk helyévé válik.

7C. S. Lewis: The Great
Divorce. London, 1997, 16.

Kommunkikáció
és kommunió

8Herbert McCabe:
Law, Love and Language.

London, 1968, 68–103.

Krisztus jelenléte
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A békecsók a győzelem jele mindennel szemben, ami az emberi
közösséget fenyegeti. Ezért van az, hogy az első világháború lövész-
árkainak poklában az emberi kapcsolatok oly fontosak voltak.
Santanu Das jegyzi föl, hogy Fenton káplár így ír halott barátja, Jim
édesanyjának: „»Végig karomban tartottam, és amikor a lélek eltá-
vozott, kétszer megcsókoltam a homlokán, ott, ahol bizonyára Ön
szokta — a homlokán, egyszer az édesanyja nevében, egyszer pedig
a magaméban.« A nyugati fronton, ahol kicsi volt a túlélés esélye, ez
a bensőségesség kétségtelenül küzdelem volt a halál hatalma ellen,
győzelem a halállal szemben.”9 Békecsókunk, minden szégyenlőssé-
günkkel együtt annak a hitünknek megvallása, hogy Krisztus feltá-
madt a halálból, és ezért a háborúnak be kell fejeződnie. Gondoljunk
1914 híres karácsonyi fegyverszünetére, amikor az egyszerű német és
angol katonák megtagadták a harcot, a senki földjén találkoztak,
hogy együtt énekeljenek, ajándékokat cseréljenek, átöleljék egymást,
és szeretteik képeit mutogassák egymásnak. Bernard Joseph Brookes
őrmester ezt írta naplójába: „Gyönyörű éjszaka volt. Keményen fa-
gyott, és amikor reggel felébredtünk, a földet fehér lepel borította.
Igazi karácsony volt, a béke és jóakarat szelleme érintett meg minket,
ellentétben az elmúlt hónapok gyűlölködésével és halálos fenyege-
tésével. Új fényben láttuk a kereszténység jelentőségét, mert csodá-
latos volt, hogy egy majd kétezer évvel ezelőtt történt esemény eny-
nyire meg tudta változtatni az ellenséges katonák viselkedését.”10 Sir
John French, a brit expedíciós erők parancsnoka természetesen nagyon
feldúlt volt: „Azonnal parancsot adtam, hogy ne ismétlődhessen meg
ez a viselkedés, és szigorú magyarázatot kértem a helyi parancsno-
koktól, ami aztán sok nehézséget okozott.” Krisztus számunkra a jövő
előrehozatala, országa békéjének megvalósulása. VI. Pál pápa ezt
mondta az Egyesült Nemzetek előtt: „Soha többé háborút. Ha test-
vérek akartok maradni, dobjátok el fegyvereiteket.”

Krisztus békéjét hordozni többet jelent, mint hogy nyitott, széles
látókörű liberális emberek vagyunk, akik nem táplálnak haragot sen-
kivel szemben. Nem jelenti azt, hogy nincsenek ellenségeink. Jézus
figyelmeztet minket, hogy gyűlölni fognak, mert Krisztus békéje fel-
forgató és nyugtalanító. Annyit jelent, hogy lényünk mélyében úju-
lunk meg. Jézus rálehelt a tanítványokra, és azt mondta: „Vegyétek a
Szentlelket. Ha valakinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva.
Ha megtartjátok, meg lesz tartva.” Ez Ádám teremtésére emlékeztet,
amikor „az Úr Isten megalkotta az embert a föld porából és orrába le-
helte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé” (Ter 2,7). Mi az új
teremtés gyermekei vagyunk. A föltámadt Krisztusban össze vagyunk
kötve egymással, egymástól kapjuk identitásunkat. A hit a barátság
kezdete, megnyitja szemünket, hogy mindent másképpen lássunk.
A remény jeleken keresztül fejeződik ki, és túlmutat azon, amit lá-
tunk. A szeretetben fedezzük fel, hogy kik vagyunk másokban.

Benedek pápa 2007 húsvét vigíliájának szentbeszédében Szent Pál
szavait magyarázta: „Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én-

Győzelem az
ellenségeskedés felett

9Mark Bostridge:
Feel my Scars. Times
Literary Supplement,

16 June 2006.

10www.boobrookes.co.uk/
bernard.htm

Az új teremtés
gyermekei
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ben nem” (Gal 2,20). „’Énünk’ felszabadítása elszigeteltségéből, az, hogy
új lényként fedezzük fel magunkat, azt jelenti, hogy Isten tágasságá-
ba kerültünk… Az, hogy saját életünket állandóan úgy éljük, hogy
folyamatosan haladunk előre ebben a tágasságban: ez a keresztség ér-
tel me, keresztény létünk értelme. Ez a húsvéti vigília öröme. A feltá-
madás nem a múlt eseménye, a feltámadás mindünket megérintett és
megragadott. Belekapaszkodunk a feltámadt Úrba, és tudjuk, hogy
Ő akkor is szilárdan tart minket, ha kezeink fáradni kezdenek. Meg-
ragadjuk a kezét, és így egymás kezét is megfogjuk, és egyetlen lénnyé
válunk, nemcsak egy élettelen dologgá. »Én, de már nem én.«”11

Figyeljük meg, hogy itt olyan feszültség van, amely túlmutat a nyu-
gati és a keleti spiritualitás kísértésein. Az „én”-t nem nyeli el telje-
sen valamilyen személytelen óceán. Isten mindnyájunknak személyes
iden titást ad, nevet és történetet. Egyéniségünket nem törli el, mint
ahogy a buddhizmus néhány változata állítja az anata, a nem-én ta-
nításával.12 Másrészt nem vagyunk beszorítva a nyugati individua-
lizmus börtönébe, olyan identitással, amely másokkal szemben határoz
meg minket, és amely inkább elválaszt, mint egyesít. A Szentháromság
életében részesülni, Isten népe tagjának lenni annyit jelent, hogy egyi-
künknek sincs egy csupán magunkat tartalmazó identitása, amely her-
metikusan elszigetel másoktól. Egy Descartes szerinti ego, amely sa-
ját énünk tudatosságán alapszik, csupán illúzió. Krisztusban mi az
„én és már nem én” kettősségében élünk, felfedezve, hogy kik va-
 gyunk egymással. Mohsin Hamid írja a The Reluctant Fundamenta list -
ban (A kel letlen fundamentalista): „Nem mindig lehet visszaállítani énünk
védőbástyáit, miután egy személyes kapcsolat lerombolta és áthatolt
rajtuk. Bármennyire is próbáljuk, nem tudjuk visszaállítani azt az au-
tonóm sajátmagunkat, akiről korábban azt hittük, hogy mi vagyunk.
Valami már kívül esik rajtunk, és valami külső most már ben nünk
van.”13 Ez történik, amikor Krisztusban megkeresztelkedünk.

Chrys McVey OP mondta, hogy „Pakisztánban majdnem minden
földműves »az én feleségem, az én falum, az én földem, az én gyer-
mekeim, az én bivalyom, sőt az én ellenségem«-ről beszél, amikor
elmondja, hogy ő kicsoda. Identitásához hozzá tartozik az, aki kü-
lönbözik tőle, és gyakran az ellensége.”14 Stanley Hauerwas idézi a Ma-
 gányos Csendőrt és hűséges bennszülött amerikai kísérőjét, Tontót, aki-
ket 25.000 dühös sziú indián zárt körbe: „Helyzetünk nehéznek
lát szik, Tonto. Mit gondolsz, mit kellene tennünk?” Tonto válasza: „Mit
értesz azon, hogy ’mi’, fehér ember?”15 A keresztények még mindig haj-
lamosak arra, hogy identitásukat felsőbbrendűségre és kizárásra ala-
pozzák. Római katolikusok, amikor senki sem hallja, néha élvezettel
ízlelgetik felsőbbrendűségük tudatát a más egyházhoz tartozó ke-
resztényekkel szemben: „mi, az eredeti hit követői”. Más keresztények
célzásokat tesznek, hogy Róma még mindig „Babilon szajhája”, vagy
legalábbis megveregetik saját vállukat, hogy megszabadultak a
Vatikán zsarnokságától. A hajótörött walesi ember a szigeten állítólag
két kápolnát épít. „Ez az, amelyikbe járok, és ez az, amelyikbe nem

11Vatikáni weboldal.

„Én, de már nem én”

12Lásd Simon Tugwell:
Reflections on

Beatitudes, i. m. 97.

13Mohsin Hamid:
The Reluctant

Fundamentalist.
London, 2008, 197.

A sokféleség egysége

14Nem publikált előadás.

15Rupert Shortt:
God’s Advocates:

Christian Thinkers in
Conversation.

London, 2005, 187.
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járok.” Az egyházak természetesen különbözőek maradnak, de
Krisztus békecsókja, amelyet a keresztények egymással váltanak, meg-
szüntet minden olyan identitást, amely egymás ellen irányul.

James Alison ékesszólóan fejti ki ezt: „Meglepő szemléletmód-
váltásra hívtak meg minket, hogy megismerjük azt a nagylelkűsé-
get, amely kivezet minket beszűkült önazonosságunkból, a csak
magunkra-figyelésből, amely védekezik más emberektől és cso-
portoktól. A nagylelkűséget, amely olyan identitást ígér, amely csak
annyiban az enyém, amennyiben másvalaki adja nekem. Más sza-
vakkal, kezdek rájönni arra, hogy a másik ember nem áll utamban,
hogy megtaláljam magam, hanem ő az, aki lehetővé teszi magamra
találásomat. Ezért a kiengesztelődés nem másodrendű jutalom,
amikor elfogadtam, hogy nem azzá leszek, akivé akartam. Sőt, ez az
egyetlen lehetőség, hogy több legyek, vagy egyáltalán több akarjak
lenni, mint amit valaha is el tudtam képzelni.”

Első pillanatban ez ijesztő. A félelem bezárja az ajtót, de az an-
gyalok azt mondják: „Ne félj.”

Mi ez a zörgetés?
Mi ez a zörgetés a kapun éjjel?
Valaki, aki ártani akar nekünk.

Nem, nem, ez három különös angyal.
Engedd be, engedd be őket.16

Könnyebb egy kiváltságos identitáshoz ragaszkodni, azáltal tud -
va, ki vagyok, hogy nem „egy vagyok közülük”. Veszélyes, ha ha-
gyom, hogy a szoros határok elmosódjanak, személyes vagy társa-
dalmi otthonos biztonságom megszűnjön. Valójában ehhez meg
kell halnom. Meg kell halnom annak a kicsi személynek számára,
az én pusilla animám, pici lelkem számára, és nagy lelkűvé kell vál-
nom, vagy ahogy a hinduk mondanák, Mahatma. „Még nem nyil-
vánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá
leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van” (1Jn 3,2).

„Többé már nem én vagyok.” Ez nem jelenti azt, hogy fel kell ol-
dódnunk a megkülönböztetés nélküli emberiség anonim, meleg kö-
zegében. Ragaszkodom a saját és közösségem történelméhez, ahhoz,
amiben hiszek, és amiről meg vagyok győződve. Örülök, hogy egy-
házam, rendem, családom, nemzetem tagja lehetek. Ezek azonban
csak olyan mértékben keresztény identitások, amennyiben mások
felé átjárót jelentenek a hegyeken át, hidakat a völgyeken keresztül,
és nem barikádokat a kizárásukra. Én például római katolikus va-
gyok, és ez sajátos katolikus utat mutat arra, hogy mindenkinek nyi-
tott legyek. Ez különböztet meg másoktól, mert nyitott vagyok a
mindenség felé. Minden keresztény felekezet próbaköve az, hogy
mennyire nyitott sajátos módon minden iránt, Isten barátsága iránt.

Pierre Claverie, Oran domonkos püspöke, akit meggyilkoltak,
mert szembeszállt a terrorizmussal, mondta gyakran: „Nincs még

A másik ember
nem akadály

16D. H. Lawrence:
The song of a man who has
come through. In: Poems.

London, 1986, 72.

Nyitottság
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szavunk a párbeszédre.” Nincs még megfelelő szavunk, hogy Krisz-
tus békéjéről beszéljünk. Ugyanakkor azonban türelmesek vagyunk
egymással. Egy muszlim imám, amikor meglátogatta Pierre-t, azt
mondta neki, haza kell mennie, hogy elmondhassa imádságait. Pierre
marasztalta, hogy maradjon a püspök házában imádkozni. „Meg-
tisztelsz engem, hogy az én házamban imádkozol.” Így egy nagyobb
tágasságba lépünk, Isten hatalmas terébe, akinek könyörületét el
sem tudjuk képzelni. A Talmud beszéli el, hogy amikor az egyipto-
miak elmerültek a Vörös tengerben, Mózes és Mirjam énekeltek és
táncoltak, és az angyalok is himnuszokat akartak énekelni, azonban
az Egyetlen Szent, áldott legyen ő, azt mondta: „Kezem munkái ful-
ladnak a tengerbe, és ti himnuszokat énekeltek?”17

Jézus megjelenik a tanítványoknak a bezárt szobában, és megsza-
badítja őket félelmük rabságából. Valamilyen megrázó élmény min-
ket is megszabadíthat, új módon mutatva meg, hogy kik vagyunk.
Margaret Ormond domonkos nővér, a Nemzetközi Domonkos Nő-
vérek koordinátora leírta, hogyan nyílt ki a szeme, amikor San Salva -
dor külterületén meglátogatta a szeméttelepen élőket. Rájött arra,
hogy már nem csak amerikai: „Én már nem vagyok én.” — „Amikor
megláttam a szeméttelepet, ahol emberek éltek, szemem megtelt
könnyel. Megpróbáltam elrejteni könnyeimet, és visszatartottam lé-
legzetemet, hogy ne hívjam fel magamra a figyelmet. Egy kislány
azonban, aki talán hat éves lehetett, meglátta, hogy sírok. Felém for-
dult, kezével jelezte, hogy hajoljak le, hogy megérinthessen, és letö-
rölte könnyeimet. Együttérzése olyan volt, hogy ez megváltoztatott
engem, mert mostantól tudtam, hogy ki kell lépnem a magam kis kö-
réből. Ő volt az, aki fölfedeztette velem nemzetközi hivatásomat.”18

Ezt a ráébredést nem annyira az okozta, amit Margaret látott,
hanem az, ahogy őt látták. Már nem megfigyelő volt, hanem olyan
valaki, akit együttérzéssel figyelnek

A tanítványok bezárkóztak egy kis helyiségbe, „mert féltek a zsi-
dóktól”. Ám ők maguk is zsidók voltak. Ha másokban nem szeretünk
valamit vagy félünk tőlük, vagy nem tudunk nekik megbocsátani, ak-
kor gyakran valahogy a mi saját lényünk jelentkezik, amellyel nem
merünk szembenézni. Akik homofóbiájukat hangoztatják, azok leg-
gyakrabban azok, akik saját homoszexuális hajlamuktól félnek.
Könnyebb másvalakiben gyűlölni azokat a bennem lévő jelenségeket,
amelyeket nem merek túl közelről megvizsgálni. Amikor lelkigya-
korlatot tartottam papoknak Ausztrália északkeleti egyházmegyéiben,
állandóan megzavart egy kookaburra, egy ausztráliai egzotikus ma-
dár, amely kopogott az ablakon. A saját tükörképét támadta meg az
üvegen. Dylan Thomas azt mondta, alkoholista az, akit nem szeretünk,
azonban ugyanannyit iszik, mint mi. Így amikor békecsókot adunk
egymásnak, akkor szeretettel kell magamra tekinteni minden bo-
nyolultságommal együtt, az erkölcsi és intellektuális feszültségekkel
együtt, amelyek különböző irányokba vonzanak, a vágyakkal együtt,
amelyek elbizonytalanítanak, a törekvéseimmel együtt, amelyeket so-

17Isidore Epstein (ed.):
Babylonian Talmud.

London, 1938,
Megillah 10b.

Együttérzés

18International Dominican
Information,

May 2007, 452, 123.

Önmagunk elfogadása
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hasem volt alkalmam végrehajtani. Békében kell lennem ezekkel a
komplexitásokkal, föl nem oldott feszültségekkel, ellentmondásokkal,
mert ezek mozgatnak és serkentenek növekedésre, folyvást keresve
és tépelődve, a mennyek kapuján zörgetve, megértést keresve.

William Faulkner mondta, amikor átvette a Nobel-díjat Stockholm -
ban a City Hallban 1950. december 10-én:. „A mostani idők tragé-
diája az az általános fizikai félelem, amely olyan hosszú idő óta
fennáll, hogy már el tudjuk viselni. A lélek problémái már nem is lé-
teznek. Csak egy kérdés van: Mikor fognak felrobbantani? Ezért a
mai fiatal írók elfelejtették az emberi szív olyan problémáit, ame-
lyekben saját magukkal van konfliktusban. Azonban csak ebből
lehet jó művet írni, mert csak erről érdemes írni, és ez minden gyöt-
relmet és izzadtságot megér.”19 Ezek az erkölcsi, spirituális, intel-
lektuális és politikai konfliktusok visznek előre és vezetnek tévútra.
Elmélkedjünk saját belső feszültségeinken és békétlenségeinken,
hogy megoszthassuk Krisztus békéjét egymással. Nem baj, hogy lel-
 künk megosztott! Havannában, 2007 áprilisában láttam egy graffi-
tit, amely Fidel Castrot idézte: „Que somos y que seremos si no te -
nemos una sola historia, una sola idea y un sola voluntad para todos
los tiempos.” („Mik vagyunk és mik leszünk, ha soha sincs egységes
történelmünk, egységes ideánk, egységes akaratunk?”) A vá lasz az,
hogy ha lenne, akkor unalmasak lennénk!

James Shapiro azt állítja, hogy Shakespeare csak 1599-ben kezdte
nagy drámáit megírni. Művei már nem emberek közti viszályokról
szóltak. A feszültségek hőseinek belsejében feszültek. Hamlettől
kezdve olyanok, akik saját magukkal voltak ellentétben. „Végül meg-
találta az utat a tragédia felé, ez vezette Otelló és Macbeth megosz-
tott lelkéhez.”20 Egyetlen művész vagy író sem látszik életszerűnek,
ha nem törekszik arra, hogy legalább két ellentétes meggyőződés
szintézisét megtalálja. Orhan Pamuk a Nevem Piros című regényében
egy híres, tizenhatodik századi Isztambulban élő művész mondja:
„Semmi sem fajtiszta… A könyvművészetben, amikor egy mestermű
készül, amikor egy csodálatos kép láttán könnyezni kezdek és meg-
borzong a hátam, biztos vagyok a következőben: két különböző,
eddig soha egymással nem összehozott stílus fonódott itt össze, hogy
valami új és csodálatos keletkezzék.”21 Ha megbékélünk saját meg-
osztott lelkünkkel, ellentétes indítékainkkal, és el tudjuk fogadni,
hogy ez annak része, amik vagyunk, akkor sokkal könnyebben meg-
találjuk másokkal Krisztus békéjét, és nem zavarnak a különbségek.

Amikor Jézus ráleheli a Szentlelket tanítványaira, akkor identitá -
sukat még mélyebben érinti. „Már nem én élek, hanem Krisztus él
bennem.” Legmélyebb bensőnkben Krisztus lélegzik. Gabriel Jo si po -
vici szerint Isten Mózesnek kinyilvánított neve, ehyeh asher ehyeh,
olyan közel van a tiszta lehelethez, amennyire csak lehet artikulá-
ció, tagolás nélkül... Megismételt ’h’ és ’sh’ hangjaival az ő lehelete
minden szónál és cselekedetnél csendesebb, élő lehelet, amely nem
igyekszik előre, és mégsem marad nyugalomban, és közben mind a

Az emberi szív
problémái

19nobelprize.org/nobel_pri
zes/literature/laureates/19

49/faulkner-speech.html

Belső megosztottságunk

20James Shapiro:
1599: A Year in the Life of

William Shakespeare.
London, 2005, 338.

21Orhan Pamuk:
My Name is Red.

London, 2001, 194.
(Magyarul: A nevem Piros.

Ford. Tasnádi Edit.
Ulpius-ház,

Budapest, 2007.)
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szót, mind a világot magába foglalja.”22 Így ahányszor csak léleg-
zünk, Isten nevét mondjuk ki.23 Az első, amit egy gyerek születése
után tesz, a lélegzés, azaz Isten nevének kimondása. Ez a legmé-
lyebb és legbensőbb cselekedet, amit teszünk. Identitásom legmé-
lye jelenlétem a feltámadt Krisztus számára, aki bennem lélegzik.

Akkor ismerem meg magam, ha magamba tekintek, „mélyebben,
mint a vérem” — ahogy a Korán írja —, amely létezésemnek alapja.
Sziénai Szent Katalin sürget minket, hogy lépjünk be az ön-megis-
merés cellájába. Ez nem narcisztikus befelé fordulás, hanem önma-
gunknak mint szeretett és létben tartott lénynek tudatosítása. Nem
látjuk Istent, mert olyan közel van. Amikor úgy látszik, hogy Isten
távol van, akkor lehet, hogy ez azért van, mert messze kerültünk
saját magunktól, és nem figyelünk lényünk legbelsejére. Eltávolod-
tunk saját jelenlétünktől, mondja Szent Ágoston: „Éppen olyan régi,
mint örökkön új Szépség: s későn gyulladt fel szereteted bennem.
Íme, belül voltál, én pedig kívül és kint kerestelek. Hívtál, kiáltottál
és összetörted süketségemet. Felcsillámlottál, sugarad rám özönlött,
messze elűzted vakságomat is.”24 A felszentelésem idején lelki szá-
razságot éltem át. Nem kételkedtem Isten létezésében, de a vallást
unalmasnak találtam. Ez akkor szűnt meg, amikor csendben ültem
a Getszemáni kertben. Nem annyira arról volt szó, hogy újra észre-
vettem, valaki más is jelen van, akit korábban nem vettem észre. In-
kább kapcsolatot találtam bensőm olyan mélységével, ahol Isten
mindig jelen van. Simon Tugwell mondta: „A bennünk lakó Isten ad
igazi bensőségességet, ami valóban a mienk, de nem csak a mienk.”25

„Béke nektek.” Ha elfogadjuk ezt a békét, akkor készek vagyunk
odamenni egy idegenhez, mert benne felfedezzük Istent. Ki kell
nyílnunk azok felé, akik legkevésbé sem olyanok, mint mi, idege-
nek és ismeretlenek, és fel kell fedeznünk, hogy mi kik vagyunk
velük. Befelé tartó utazást kell tennünk magunkba, létünk magjá-
hoz, ahol megtaláljuk Istent is. Ahhoz, hogy megismerjem magam,
meg kell tudnom, hogy ki vagyok én az idegennel, és így kell föl-
fedeznem lényem mélyét. Egyaránt kell kifelé és befelé fordulnom.
Ezt a kétirányú mozgást mutatja Jézus parancsa, hogy „Szeresd
Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és
teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27).
Istent a felebarátunkban szeretjük, különben szeretetünk introvertált
és narcisztikus lesz, önmagunk tétova és engedékeny ápolgatása. Is-
tent azonban létünk legbelsejében szeretjük, mert különben gyö-
kértelenek leszünk, mindenkinek mindene, de magunknak sem mi.
Akkor vagyunk leginkább magunk, ha túlmutatunk magunkon, sa -
ját magunk határain túlra, ugyanakkor azonban befelé is fordulunk,
magányos személyünknél mélyebbre hatolva.

Lukács József fordítása

22Gabriel Josipovici:
The Book of God:

A Response to the Bible.
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