
Ha ez sem, akkor marad a sötét, értelmetlen, folyton közelgő

semmi. Ez nem filozófiai semmi, ami még önmaga. Ez a tényle
ges nincs. S általa a kollektív nyúvasztás. Pedig - evilági ideig
lenesség lévén - bocsánaton alapuló megértésre vágyunk, va
gyis a valóság mélyen igaz fölismerésére. Ezért meg is akarunk
bocsátani. Jean-Marie Lustiger, Párizs nemrég elhunyt nagy bí
borosa írja: "A megbocsátás... sugárzása igazítja útba... botorká
ló szabadságunkat. .. fénybe vonja a megzavart lelkeket... ", mert
az "élet ereje megóv a kétségbeeséstől, kigyógyít az illúziókból.
Visszaadja az embert az igazságnak... Íze: a boldogság íze."

vILlANy, LÁSZlÓ Miképpen
Költő " ... miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."Mi

lyen könnyedén mondjuk ki. Mintha magától értetődő lenne. Min
den bizonnyal a többes szám első személy teszi. Mondd ki így: mi
képpen én is megbocsátok az ellenem vétkezőnek!

Valaki megbocsát azért, amit nem követtél el. Most akkor bocsásd
meg a megbocsátást, hiszen a másik vétkeket kreált neked?

Mit kezdjél az ellenséges hangon kimondott megbocsátással?

'Sirrone Weil: Ami sze
mélyes, és ami szent.

(Reisinger János
fordítása.)

"A személyiség elviselésének nagy akadálya a bűnösség érzése. Et
től kell megszabadulnunk.

A bűnösség érzése mindig összeköttetésben áll a követelés
szellemével. Hiányainkért és elégtelenségeinkért tárgyakat és más
embereket okolunk inkább, mint önmagunkat. Végül pedig Istent
vádoljuk.

Ha megbocsátjuk vétkeinket Istennek, ő is meg fog bocsátani
nekünk."]

Lehetsz-e önelégült, ha a másik idővel bocsánatot kér?

Szabad-e akkor is bocsánatot kérned, ha nincs vétked?

Szabad-e a békesség kedvéért a másik helyett bocsánatot kérned?

Miért bocsátasz meg magadnak sokkal nehezebben?

Te már rég megbocsátottál neki, de ő még mindig nem bocsátotta
meg neked, hogy vétkezett ellened.
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2 Kempis Tamás:
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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