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Nemtudtam

Nem tudtam - mondták a buchenwaldiak, akik a megsemmisítő láger közvetlen
közelében laktak. Ök csak végezték mindennapi munkájukat. A többire nem figyeltek

Nem tudtam - mondta a mozdonyvezető, aki naponta vontatta az auschwitzi
haláltáborba a megsemmisítendőkhosszú szerelvényeit. Neki csak az volt a dolga, gondja,
hogy a masina működjékAztán ...

Nem tudtuk - mondogatják manapság sokan, túl sokan, amikor dokumentum-filmet
látnak, vagy nyilatkozatot, elbeszélést hallanak arról, hogy mik történtek nálunk harminc
harminchárom esztendővel ezelőtt és korábban. Pedig szem-fültanúk voltak, vagy
lehettek volna, ha megengedik maguknak, hogy odafigyeljenek

Ilyenkor jutnak eszembe Krisztus szavai tanítványaihoz: "Ha nem jöttem volna és nem
beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniük az ő bűnüket."

És "Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük. amelyeket senki más, nem
volna bűnük: de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat."

Hallották a beszédet is, látták a cselekedeteket is, érzik is, hogybűnösek,mert hallgattak
és tétlenek maradtak. S gyűlölik azokat, akik emlékeztetik és figyelmeztetik őket.

Századunknak e nagy perében nincsen bizonyíték és megcáfolhatatlan a mentegetődzés.

Egyvállrándítás, egy sunyi tekintet, vagy méltatlankodó, dühödt visszavágás: nem tudtam!
Ne háborgass, hisz nem tudod rámbizonyítani, hogybűnösvagyok, hogy mentegetözésem
hamis.

De a lelkiismeret háborog. Mert bűnösök vagyunk mindannyian. Megkeményítettük
szívünket, hogy ne halljuk az igaz beszédet, behunytuk a szemünket. hogy ne lássunk.
Féltünk a bűnrészességtől, de még jobban az egyetlen, igaz út követésétől. Becsaptuk
önmagunkat, belegabalyodtunk hazugságainkba és a nagy számonkérés idején másokat is
félre akarunk vezetni, amikor azzal mentegetödzünk, nem tudtam.

Bűntudat és alázat - ez méltó az ember rangjához. Mert a halandó gyarló és esendő.

Kiszolgáltatottja a bűnnek Elkövetője és áldozata. Ám míg a bűn megbocsájthatatlan, a
bűnös reménykedhet és törekedhet a megbocsájtásra. Csak ne a farizeusokat kövessük és
vessük ki magunkból a gögöt. Ismerjük be, hogy képmutatöak vagyunk, alakoskodunk,
amikor azzal mentegetődzünk: nem tudtam és valljuk meg önmagunknak, hogy ezt
mondván meggyónjuk, valójában mily tudatlanok vagyunk. A homo sapiens, ki annyit tud,
egyet nem képes megfejteni: az élet rejtelmét. Vállalni ezt az életet a maga teljességében.
Felismerni és elismerni vétkeinket, de sohasem beletörődniesendőségünkbe.

Thdtam. Bűnöztem, Bűnhődöm. Nem adom fel a harcot a megtisztulásért.
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