p ozitívabb dolog, ami csak leh etséges , éspedig min den oldalon. A szer etet kitölti a j6 nak minden lehet öségé t, minden terét. Ezért hangzik
fö l négys zer egymásután ez a di adal m as "minden" . Ha nem a sze r étet rő l m ondanák ezt, akkor belső vakmerő ség vagy túlzo tt kül s ő követelés lenne. Csakis a szeretet lehet olyan gaz dag ab b an, ami idelenn
belőle kiárad, h ogy nem merül ki azonnal vele, am int külö nben mínde n emberi e rő ki m erülne. A .míndonv-t persze az apostol ép pe n olyan
védhetetlenül mondja, mint amikor igy sző l : .znín denkínek min dene
lettem". Az ilyen kifej ezések j6 akaratú m agy a ráz ato t igényelnek. Mer t
ter m észetesen vannak olyan es etek, amikor az igazi szeretetnek föl
ke ll fedníe valamit, amik or a n agyobb sze rétet éppen abban áll, hogy
könyörtelenűl ragaszkodik a helyes mértékh ez. H iszen a szeretet elválaszthatatlan az igazság t 6l. Szereti a b ékét, de ne m mindenáron, mert
az ell enére volna az igazságnak. De az, hogy még ott is remél, ahol
már igen sokszor csal6dott, tulajdonképpen sohasem veze ehet va gy
nem magyarázhat6 rosszra. És er r e m índannyía 1 rá vagyu nk ' 1 alva.
Éppe n azt nem szabad soha felednünk , hogy az ap osto l elsős o rb an nem
a m i szeretetünkről beszél, hanem m a g ár ól a szeretet r ől , az pedig Isten szeretete, és a mienk abban a mértékben, amennyire I s ten szeretete
hata lom r a jutott bennünk.
E bb en az összefüggésben talán röviden kitérhetünk a r ra az egyesek
szám á r a elkerülhetetlen kérdésre is: milyen s ze etetet dicsőit ez az
"énekek éne ke". az isten- vagy az emberszeretetet? Erre azt ke ll felelnünk , h ogy végs ő soron itt nincs, mert nem leh et különbség. E z a kettő végs ő soron egy, akkor is, ha egyik va gy másik konkrét vonást csak
Istenre vagy csak az embertársra lehet al k almazni .
Forrás : Eugen Walt Er: Der er st e Br ief an die Korinther. Gcistli che Schr iftlesung 7
Patrno s Verl ag. Düsseldorf 1969.

Löffler Mária
HETV ENH~TSZ ER

Jé zus t egys zer megkérdezte Péter: .U rarn, hánys zor vétkezhet ellenem
fe lebaráto m, hogy megbocsássak neki? Talán hétszer?" Jézus felelete ez
volt: . Mondom neked, nem héts ze r. hanem hetv enhétszer" (Mt 18.21-22. vö.
Lk 17,3-4). Vagyis mindig.
Szembetún ö. hogy Krisztusn ak ezt az utasítását sok es etben e lhanyagoljuk. Söt azt is láthatjuk, hogy éppen a .Iegbuzgóbb" kereszté nyek ítélik el a
legkönnyebben fe le barátjukat. Mi lehet ennek a következet len magatartásna k
az oka?
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Az els ő termé szetesen az ember i t ermészetben rejlik . Ha az embert rneqbántják, az fáj . Vérmérsék lete szerln t ilye nkor vagy megsértőd ik , vagy visszahúzódik, vagy haragra lobban, eset leg megmo ndja a magáét , visszav ág, sőt
bosszút áll. Van , aki meggyűlöli a másikat. engesztelh et et len marad sokáig,
talán haláláig, vagy örökké felhá nytorgatja a rn últat kibé külés után is .
Ez a természetes reakció. Jézus azonban azt mondta : . Leg yet ek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok t ökéletes " (Mt 5,48) . Már ped ig lsten kiengesztelődik , megbocsát, visszafogad. Az egyik legszebb példabeszéd a tékozló fiú története: a valóban bűnös , könnyelm ű . lusta. hálátlan fiút apja
nem küldi el. nem utasítja ki , nemcsak a cselédei közé fogadja vissza . ahogy
az kéri . hanem fiaként: teljesen elfelejt mindent. Isten , mint a jó Pásztor ,
keresi a bűnöst. és mint a jó atya , megbocs át. Nem eqyszer-k étszer . hanem
hetvenhétszer. Minden gyónásban . Nemcsak megbocsát: eltörli. vagyis a
maga részéről . meg nem történtnek tekinti" a bűnt .•Ha bűneitek olyanok is ,
mint a skárl át. fehérek lesznek , mint a hó; és ha olyan vörösek is, mi nt a
bibor, fehérek lesznek , mint a gyapjú" (Iz 1.181. Mi olyan könnyen használjuk a . rneqv áltá s" szót. De végiggondoljuk-e, mit jelent? Meggondoljuk-e,
lobbanékony , könnyen haragvó embe rek, hogy senkit sem bántunk meg
annyiszor, mint Istent. és ő kiszabadít, . rneqv ált" a sértésnek ebből a trag ikus állapotából? Valah ogy már olyan természetesnek vesszük, hogy lst en
megbocsát, hogy talán nem is értékeljük igazán. Pedig hát
Ha felrovod , Uram . a vétkeket,
Fölség . van-e aki megállhat?

(130.zsolt ár)

Mintha a Miatyánkot csak addig imádko znánk: . Bocsásd meg a mi vétkeinket." A folytatása, amelyet ped ig Jézus a Máté-evangéliu m szerint külön is kiemeit (6.14-15), elmarad: . miképpen mi is megbocsátu nk az ellenünk
vétkezőknek." Pedig már az igazságosság jogán is megkövetelheti lst en,
hogy megbocsássunk másoknak. Vagy nem tal áljuk-e természetesnek a .szívtelen szolga" példabeszédében az úr felháborodását? O roppant adósságot
engedett el szolgájának, az pedig nem vol t hajlandó szolgatársa nevetségesen kics iny adósságát elengedni. . Az úr haragj ában átadta őt a poroszlóknak ... Igy cselekszik veletek mennyei Atyám is. ha mindenki szívb ől meg
nem bocsát felebarátjának " (Mt 18.34-35).
Egy másik ok, amiért kere sztény emberek nehezen bocsátan ak meg ,
gyakran éppen a nevelés. Ha komolyan vesszük a nevelést. akkor nem engedhetünk meg mindent a gyermeknek, és el kell ítélnünk a helyt elen magatartást. Nem engedhetjük meg például , hogy olyan pajtássa l bar átkozzék .
akitól rosszat t anul. Sót úgy láts zik. könnyebb a gyermeket a jóra szoktatni ,
ha nagyon e rősen elítéljük a rosszat . A gyermek azonban nem tud elv ontan
gondolkozni , és nagyon hajlamos az ítélkezésre . Nemcsak a bűnös magatartást ítéli el, hanem hibás pajtása it is rögtön a . pokolba juttatja". (Osztályok
néha képesek teljesen kiközösíteni eqy-eqy gyermeket. aki feltűnik maga-
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tart ás ával. sőt akár valamilyen testi vagy szellemi fogyatékosságávaL) Ez a
magat artás rögződhet, és felnőtt korban is uralkodóvá válhat. Tehát már a
nevelésben jobban hangsúlyozni kellene a klb ékülést, a megbocsátást. Főleg
első áldozás előtt szinte csodákat lehet ezen a t éren elérni. Számos példát
is hozhatunk fel a Szentírásból : József megbocsát bátyjainak, Jézus a . kiközös ített" Zakeushoz megy vendégségbe ... A barátkozás és kiközösítés
között is még nagyon sok fokozat lehetséges egy osztályban vagy egy b érház gyermekeinél.
Másik forrása a megbocsátani nem tudásnak a legalista , a törvény
ragaszkodó vallásos magatartás. Megtanultuk a parancsokat, tudjuk,
mit kell tennünk. és aki másképp cselekszik, az a mi szemünkben elítélendő
bűnös . Pedig Jézus nagyon is hangsúlyozta: . Ne ítélj, hogy meg ne ítéljenek"
(Mt 7.11. A legalista magatartás meg sem próbálja a másik ember szándékát vagy körülményeit figyelembe venni . menteqetnl . megérteni . hogy
miért is cselekszik így. Emberileg érthető, hogy könnyebb elíté lni egy túlterhelt édesanyát. aki . nern jár templomba" , mlnt segítségünket fel ajánlani.
hogy ő is eljuthasson szentmisére . Kicsit a farizeusokra emlékeztet ez a
magatartás: ezer apró előírás megtartásával . eleget teszünk " Istennek, . érdemeket gyűjtünk" önző módon önmagunk számára , de az egész mögül
hiányzik a szerétet. Jézus szeretete, a másik, másfajta ember megbecsülése .
Még az is fáj néha az ilyen embernek, hogy lsten a legnagyobb bűnösnek
is megbocsát, tehát az ls üdvözülhet. Pedig meg kellene gondolnunk, hogy
lsten előtt tulajdonképpen a legnagyobb szent is könyörületet kolduló bűnös.
Jézus a szőlőmunkásokról szóló példabeszédben világította meg ezt a magatartást. Aki csak egy órát dolgozhatott. ugyanannyit kap, mint akik egész
napon át fáradtak . Ezek tiltakoznak a látszólagos igazságtalanság ellen . EI·
gondolkoztató Jézus válasza: .F á] neked. hogy én jó vagyok?" (Mt 20,16)
betűihez

Sajnos sokszor éppen valóban buzgó, vallásos emberek hibája ez. Elkülönülnek a t öbbtekt ől. akik nem állnak ugyanazon a fokon a lelki vaqy erkölcsi életben . Pedig éppen nekik kellene tudniok, hogy Jézus a bűnösökkel
evett. őket hívta, és azok megtértek; hogy őket szánja lsten kovásznak a
világban. világosságnak. hogy vonzzák a többieket. Eppan nekik kellene nagy
szeretettel kitárulni a többiek, a .mások" felé . hogy megnyerjék őket. Hiszen
éppen a bűnösöknek van szükségük szeretetre, segítésre , befogadásra , leqalább részünkről , hogy megváltozhassanak! Csakis a mi szeretetünkön keresztül ismerhetik meg az lsten szeretetét.
Számos ember a munkahelyén szenved attól , hogy valam ilyen okból. sokszor apróságok miatt nem rokonszenves a főnökének vagy munkatársainak,
ezek emiatt nem dolgoznak együtt vele, és lehetőleg kerülik . Legfel jebb egy·
más mellett dolgoznak, rosszabb esetben egymás ellen. ~rdekes lélektani
jelenség . hogy fizikai munkát végző emberek (akiknek pl. közösen kell valamit emelnl ökj jobban össze tudnak dolgozni, rnint értelmiségiek . Utóbb iaknál
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sokkal többféle vélemény, elgondo lás, annak ezer árnyalata lehetséges miné l inte lligensebbek, annál inkább - , és ez ell ent éteket, sőt ellenségeskedést hozhat létre. Szomorú megfi gyeln i. hogy gyakran egyházi munkában
dolgozó emberek közt is mennyire akadályozzák az összedolgo zást a véleményárnyalatok.
Sok ellenséges kedés fo rrása, hogy környeze tünk hatására magunkévá
teszünk egyáltalán nem kere sztény el őítélete ket: nem akarunk közösséget
azokkal, akik más faj hoz vagy nemzethez tarto znak, aki knek ki sebb a rnüveltségük vagy a f izetésük, akik egyszerúbb családból származnak , esetleg
valóban jó útra tért. de büntetett el ő él e t ű emberek. Egy családban, egy falu
közösségén belü l ilyen előí té l ete k sok fes zültség, igazságtalan vádak és így
ellenségeskedés forrásai lehetnek. Hányszor vezetett törz sek, népek közötti
évszázados igazságtala n ellenszenv háború ra, a másik csop ort megsemm isí t ését célzó intézkedésekre! Ma min dnyáj an tudj uk, hogy az egész vil ág
összetartozik, hogy össze kell f ognun k, ha egyáltalá n élni akarunk ezen a
földön . De ha békét akarunk a nagy vil ágban, akkor el őszö r közvet len környe zetünkben próbáljunk szeret ettel f ordulni minden ki felé, akárki is az illető .
Nem hiába jelölte meg a Szerit aty a a szent év alapvető gondolat ául a kiengesztelődést.

Jézus azonban még tovább megy: nemcsak kie n geszte lő d é srő l beszél. hanem az ellenség szeretetéről! Jézus is szeretett mi nket a kere szt halálig minket, búnösöket. jót tett velünk, ellenségeivel! .Jst en azzal tes z tanúságot
Irántunk való ezeretetéről. hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még búnösök
voltunk' (Róm 5,7). Vérének jogán követelh eti: szeressük, ugyanúgy mint ő,
azokat, akik bennünket megbántottak, nekü nk ártottak, minket gyúlölnek. Számos hősi példát tudunk a kereszté nység tö rté netébő l, hogy valaki jót tett
ellenségével, segített rajta fölényeskedés nélkü l, ami kor az bajba került,
nyomorba jutott. Hogy csak a legutóbbi i d őbő l hozzunk fel egyet: ott van a
vértanú Goretti Mária édesanyja. aki lánya gyilkosát a börtönből val ó való
kiszabadulása után magához vette és gondozt a.
Persze ez nem természetes, hanem ter mészet fölö tti magatartás. Ist en
magatartása . Jézusé, aki a kere szten hóhéraiért is imád kozott, és értük is
életét adta. Nekünk, gyarló embereknek nagyon nehezünk re esik, te rmészetünknek egyáltalán nem ízlik. De ne is akarj uk csak a magunk erejéb ől elérni,
ami lehetetlen, hanem mondjuk Szent Páll al: .Mln dent megtehet ek abban,
aki engem m egerősít" (Fil 4,13). Főle g job ban kellene a szentáldozást értékelnünk, gyakrabban és gyü mölcsözőb b e n befog adnunk az Urat. Az Oltáriszentség válhat számunkra igazán a szere tet kötelékévé. Hiszen Jézus azt
mondta : .Ha ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut. hogy embertársadnak van valami kifogása ell ened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt,
rnen] előbb kibékülni embertá rsad dal, csak aztán gyere ajándékodat fel ajánlani" (Mt 5,23-24). I:s a szentm ise szövege nem hiába int közvetl enül áldo44

zás e l ő tt : . E n g e s zte l ő dj etek ki s z í v b ő I egymással !" Ha igazán vágyódom
az Úr után . ha hiszem . hogy Obenne minden emberrel egyesülök. tudom-e
akkor haraggal. nehezte léssel a szívemben magamhoz venni? A kibúvó sajnos gyakran az. hogy inkább nem megye k áldo zni. nehogy .méltatlanul áldozzam" - ami éppen a probl éma megkerü lése. De ha szeretem Ot. nem kellene-e minden akadályt el hárítanom. csakhogy egyesülhessek Vele?
Puszt án emberil eg is vágyódunk idegein k nyugalma. szívünk békéje után.
de nehéz a másiknak a kezünket nyújtani. Azt hiszem. mélyebb szentségi élet
oldhatja csak meg ezeket a problémáinkat. Ha az Úr kedvé ért legyőzzük magunkat. hihetetlen békével tud bennünket eláraszta ni. Talán ha minden ember őszinte, igaz. megbocsátó szívve l járuln a az Úr asztaláho z. akkor béke
lenne a vil ágon. de minde nesetre sokkal kevesebb idegesség . Valósí tsuk meg
legalább a saját kis körünk ban: családu nkban, i s merő seink között , munkahelyünkön . Jézus hív: magához. felebarátainkhoz és ellenségeinkhez. . Ma,
ha az O szavát halljátok . meg ne keményítséte k szíveteket!" (Zsolt 94.81

Szabó József
ALB ERT TESTVE:R, KRISZTUS TORZÓINAK RESTAURÁTORA

Katona . Hadirokkant. Festő. Szerzet esj el ölt . Koldus. Rendalapít ó. Misztikus. Ennek az alig hatvan éve elhúnyt lengyel laikusnak az élete első pillanatra t alán zegzugosnak látszik. De közel ebbről nézve hamar fölfedezzük
benne a Gondviselés következetes mestermúvét.
Koldus kereszteló és múl áb
Adam Chmielowski 1845.aug.20-án szület ett Igol omiában, lengye l nemesi
családból. Az elsőszülött olyan gyönge. hogya szül ök megind ító .cselhez"
folyamodnak: odaszólítják a templom körüli kold usokat. hogy segítsenek keresztvíz alá tartani a gyermeket , és így leh ivj ák rá .a szegénye k áldását" .
Később így emlékezett vissza erre : . A szegény eknek köszönhetem az élete met. csak jogos és méltányos , ha vissza adom neki k." Gyerekkori súlyos betegsége után anyja - aki fe rence s harm adrendi - fr anciskánus csuklyába
öltözteti a kicsit. Ez a kedves szokás persze még semmire sem kötelez. De
gyermekségének ez a két mozzanata , a koldusok és Szent Ferenc tá rsasága.
már mintegy előre jelzi egész életét.
Hétéves korába n - ekkor már négyen vannak t estvérek - elveszti édesapját. 13 évvel édesanyját is. Rokonai. elsőso rb a n nagynénj e gondoskodnak
neveléséről. Józan, gyakorlatias embere k. Mind eb b ő l nem sok látszik meg
azon az önfejú álmodozön . akivé Adám serdül. Politechnikai t anulmányai közben aktív részt vesz az ellenállás i mozgalomban. Egy stafétaútja alkalmával
- t izennyolc éves ekkor - kozák golyó tal álja el a lábát. M ire orvos kezébe
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