
Legyetek irgalmasok!
Azt mondják, hogy az első szavak egyike, amelyet a csecsemő ki-
mond, a „Nem!”. Ez történt az emberiség történetében is. Az első em-
berpár, alighogy világra született, nemet mondott Teremtőjének ké-
résére. Azután a fiúk mondott nemet saját testvére életére. Ugyanez
köszön vissza Jézus születésekor. A gyermekét váró Mária egy is-
tállóban szüli meg gyermekét, mert „nem kaptak helyet a szálláson”.
A János-evangélium prológusa pedig ennek a „nem”-nek a kozmi-
kus távlatait nyitja meg. Az isteni Ige, a világ világossága „a sötét-
ben világít, de a sötétség nem fogta fel”.

Vannak helyzetek, amikor szükséges és józan önvédelem nemet
mondani. A közbiztonság romlása nyomán elterjedt a bezárkózás:
biztonsági zárakkal, rácsokkal, riasztókkal a rablók és tolvajok ellen.
Mindez azonban fölerősítette az elzárkózás és elutasítás egoista in-
dividualizmusát: az önérdek érvényesítése immár nemcsak az erő-
szakos betolakodókra irányul, hanem mindazokra, akik valamikép -
pen mások, akik bármilyen formában sérthetik egyéni érdekeinket.
Megismétlődik, ami Máriával és Józseffel történt Betlehemben. El-
utasítjuk s ezzel sorsukra hagyjuk a segítségre szorulókat is. Euró-
pa-szerte egyre több bajbajutott embert ment meg a 112-es segély-
hívó szám. Mi történik azonban, amikor milliók kiáltanak segítségért?
S végképp: mi történik magával az emberrel, aki belső lényegénél
fogva rászorul a másikra: arra, hogy szeressék és hogy szerethessen?
Akarja, nem akarja: „hiány-lény”. Élete csak úgy válhat teljessé, hogy
igent mond a szeretetre: Istenére és az embertársakéra. Különösen
pedig azokhoz fordul oda irgalmas szívvel, akik rászorulnának a se-
gítségére. Mi történik, ha a részvét és a befogadás kultúráját felváltja
a másokat kirekesztő önzés, a másikat megvető elutasítás?

Isten szeretete az emberek iránti feltétlen irgalomban nyilvánul
meg. Ferenc pápa a most induló esztendőt az irgalmasság évének nyil-
vánította. Decemberben minden vasárnap egy-egy római bazilika ka-
puját nyitják meg, ünnepelve Isten irgalmasságát, és arra szólítva min-
denkit, hogy tárja ki a kapuit a mások, a többiek előtt. Minek tekintjük
a másik embert? Az alternatíva, Rónay György megfogalmazásában:
„a mások — a pokol”; vagy: „a mások — az Irgalom”.

Jézus ezzel az örömhírrel lepte meg a világot: Isten minden embernek
irgalmas atyja, nemcsak az igennel válaszolóké, de a nemet mondó-
ké is. Jézus Krisztus „az Atya irgalmasságának arca”: magára veszi az
ember „nem”-jét, elszenvedve ennek minden következményét, és
mind ezt Igenné változtatja: benne egészen „az Igen valósult meg”.

Az „irgalmasságban gazdag Isten” irgalmasságra szólít mind-
nyájunkat. Ki mit ért ezen a szón, kinek mit jelent ez a magatartás?
E számunk sokféle véleményt közöl. Meghív arra, hogy mi is tegyük
hozzá a saját válaszunkat.
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