4400

KOINÓNIA

Csak az, hogy legyünk azért óvatosak ítéletünkkel,
hogy megbocsátunk-e vagy nem bocsátunk-e meg. Meg
lehetünk győződve arról, hogy valaki rosszul látja a
dolgokat, miként Kaifás is meg volt győződve róla,
hogy Jézus rosszul látta a dolgokat. S Jézus
összekötözött kézzel már nem is ítélkezett Kaifás felett.
Csak annyit mondott, hogy látni fogjátok az Emberfiát,
hogy eljön hatalommal, de nem mondta neki, amikor
Jézust elítélve megszaggatta ruháját: Te színjátszó
pojáca! Nem mondta neki. Tudomásul vette, hogy
áthidalhatatlan szakadék van Kaifás látása és a maga
látása között. Nem feltétlenül kell kijelenteni a meg
nem bocsátást. Nem vagyunk a szíveket vizsgáló Isten.
Nem vagyunk mindentudók. Nem tudjuk, hogy mi van
felebarátunk lelke mélyén. A Himnusz költője,
Kölcsey, fiatalabb volt Berzsenyi Dánielnél, s ifjú
korában írt egy kritikát Berzsenyi költészetéről, s ennek
az lett a sajnálatos következménye, hogy Berzsenyi
ezután már nemigen tudott verseket írni, annyira
megbántotta őt az a kritika, melyet Kölcsey írt róla.
Amikor Berzsenyi meghalt, az Akadémián Kölcsey
mondta róla az emlékbeszédet. Ebből idézek most – és
nehéz sírás nélkül idéznem: Az ifjú, Tekintetes
Társaság, az ifjú, ki a nemzet nagy énekesét megítélni
merész volt, s ki e merészséget oly felette drágán,
Berzsenyi elhűlésével, fizette meg, ez az ifjú – én valék.
Az élet útjai keresztüljárnak egymáson, s
leggyakrabban elveink szentsége sem oltalmazhat meg
akár tévedéstől, akár félreértéstől.
Október utolsó vasárnapján mondtam itt egy beszédet.
Most meg annak az elejét idézem: Nagy bajban volt a
jerikói koldus, mert vak volt. Lehet, hogy mi valamivel
kisebb bajban vagyunk, de nekünk az is elég nagy. Nem
a személyes bajainkra gondolok, hanem a közbajra.
Ami miatt nem kevesen úgy gondolják, hogy szabadidejüket azzal kell tölteniük, hogy meglátogatják a
Kossuth teret. Kezdjük a bajainkat ezzel: Menjünk-e a
Kossuth térre vagy ne menjünk? A közben eltelt félév
még világosabbá tette mindnyájunk számára, hogy
mekkora bajban vagyunk. Ide is kell alkalmazni
mindazt, amit mondtam. Tévedhetünk, amikor azt
mondjuk, hogy menjünk, s akkor is, amikor azt
mondjuk, hogy ne menjünk. Félre is érthetjük egymást,
amikor azt mondjuk, hogy jézuselőtti dolog menni. Meg
azt, hogy nagyon is jézusi odamenni. Ha pedig így áll a
dolog, akkor ám mondja akármelyikünk a maga
meggyőződését, de ne ítélkezzék a másikunk
meggyőződése fölött, azaz ne gondolja a másikunk
meggyőződését
bűnnek,
melyet
nem
lehet
megbocsátani. Azaz nem kell bűnnek minősíteni Kaifás
ruha-megszaggatását sem, s ezért nem kell
megbocsátanunk.
Mintha ki kellene egészítenünk valamivel, és Jézus
szellemében kellene kiigazítanunk azt, amit a mai
evangéliumban hallottunk. Ezzel: Vegyétek a
Szentlelket, és mélyedjetek imádságba, ahogyan a
Tizenkettő imádságba mélyedt tíz napon keresztül,
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Jézus mennybe menetele után. Imádkozzatok, hogy
látni tudjatok Jézus szemével. Hogy világosan beszéljen
belőlünk Isten Szent Lelke. Hogy megmondja nekünk:
mivel tudunk segíteni hazánk jelenlegi állapotán.
Magam csak ennyire jutottam: Négy-öt magyar
összehajol… és hiszem, hogyha összehajol, akkor Jézus
is, a Szentlélek is köztük és bennük lehet és elvezethet
minket minden igazságra. Arra is, hogy most mit kell
tennünk. Úgy legyen!
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PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS
Kész a világ,
Feszült, ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering utjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
...Most váratlanul vágyón megvonaglik
és felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismételik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

