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Meditáció

Eugen Drewermann

Meditáció egy béna meggyógyulásáról
(Máté 9,1-8)
Elég fur csa do log, hogy a szá munkra legismerõsebb szavak nehezítik
meg szá munk ra en nek a tör té net nek a
megértését. Hogyan függhetne össze
egy más sal a bûn és a bé nu lás? A bûn
és a meg bo csá tás össze füg gé se túl ságosan is könnyen érthetõnek látszik
vi szont, kü lö nö sen ha ka to li kus fül lel
hall gat juk ezt a tör té ne tet. Ha át hágjuk Is ten és az egy ház pa ran csa it, akkor a bûn bá nat szent sé gé ben, a hi vata li ha ta lom mal fel ru há zott pap szá jából elnyerjük a feloldozást. Ilyen
egy sze rû ez. Na gyobb nyug ta lan sággal, fõleg betegséggel vagy ak ti vi tásunk meg szû né sé vel nem szá mo lunk.
Másokat azonban annyira feldúl és
un do rít ez az egy sze rû ség, hogy már
rég le mond tak ró la, hal la ni sem akarnak többé bûnrõl, és megalázónak
tartják „a bûn bá nat szent sé gét”, amikor is az em ber sor ban áll egy gyón tató szék rá csa elõtt, és ar ra a fér fi ra vár,
aki vigaszával békét teremt Isten és
em ber kö zött.
Akár ho gyan van is, nem ta lá lunk el
en nek a tör té net nek a lé nye gé hez, ha
rög tön az zal kezdjük, ami szá munk ra
is me rõs. Ta lán se gít het az olasz filmrendezõ, Michelangelo Antonioni,
aki A vö rös si va tag c. film jé ben – távol min den kí sér let tõl, hogy a Bib li át
kom men tál ja – egy sze rû en csak megrajzolta a nagyvárosban élõ ember
neurózisának egyfajta portréját. Egy
asszony bal ese tet okoz, és hir te len kiesik a meg nyug ta tó, biz tos moz za natok há ló já ból. Mind ez úgy tör rá, mint
egy sokk.
Egy ap ró pil la nat elég ah hoz, hogy
olyan tettet kövessünk el, amilyet
nem akar tunk, amely nek a kö vet kezményeit azon ban so ha töb bé nem lehet jóvátenni. Mit jelent emberhez
méltóan élni, ha egy tö re dék má sodpercnyi figyelmetlenség ilyen be látha tat la nul szól be le az em be ri élet be?
Ez az asszony te he tet len, fel dúlt és
csu pa bi zony ta lan ság. A kis fi á ba kapaszkodik. Semmi más nem akar,
mint mindent helyesen tenni. Ágya
szélére ülve mesél neki, álomszerû
történeteket egy kislányról, aki kor mo rá nok kö zött nõ fel egy tá vo li szige ten, amely hez va la mi kor egy fe hér
vi tor lá jú ha jó kö ze le dik majd a lá tóha tá ron. Egy szer csak fel fe de zi, hogy
gyermeke me rev, meg bé nult.

A kis fiú alig ha nem meg érez te anyja szo ron gá sát, még pe dig a zsi ge re i ig
ha tó an, és fi zi kai ál la pot tá vál toz tat va
át vet te azt. Õ „re a gál ta le” any ja lel ki
bénaságát, hiszen anyja már nem
mert egyet len önál ló lé pést sem megtenni, nem mert maga dönteni, nem
volt képes semmilyen személyes el határozásra. A gye rek szá má ra fé lelme tes sé vált a vi lág, már csak szo rongást kel tett ben ne.
Hogyan lehet megszabadítani az
embereket a hibáiktól való fé le lemtõl? Ez a kér dés. Sok kal könnyebb azt
mondani: „Kelj föl, és mozogj!”,
mint nagy erõ fe szí té sek árán el jut ni a
fé le lem, a bi zony ta lan ság, a moz gást
sza bá lyo zó ide gek tel jes sztrájk já nak
fész ké hez. Ezen a pon ton fel te he tõ en
egyáltalán nem lenne szabad bûnrõl
beszélnünk, ha valódi párbeszédbe
aka runk kerülni „a vö rös si va tag ban”
botorkáló asszonnyal. Összetartást
keresve belepréselõdik más emberi
csoportokba. Orgiákat ülnek, vic celõd nek, el ká bít ják ma gu kat az éj szaká ban, és meg pró bál ják lét re hoz ni azt
a me leg sé get, amely – mi vel már telje sen át fagy tak – töb bé nem lé te zik.
De mi lenne, ha en nek az asszonynak az éle té be most be lép ne va la ki, aki
fel fog ná, mi tõl szen ved, és kö rül be lül
ezt mondaná neki: „Nem kell többé
félned attól, hogy bûnössé válhatsz.
Hoz zánk, embe rek hez hozz á t a r t o z i k,
hogy fé lel metes dol gok
tör tén het nek
velünk, azon ban az a legfélelmetesebb,
ha fé lel münkben, hogy valamit rosszul
te szünk, a végén már egy általán nem
te szünk semmit. A hibák
hozzátartoznak
az élet hez,
min den hi ba
szorongásteli
elutasítása az
élet vé gét jelentené. Ez
o l y a n i g a z-

ságtalanság, amellyel magadat és a
kör nye ze te det egy aránt súj tod. Hi bá id
mi att nem vagy rosszabb, íté let re vagy
büntetésre méltóbb ember, hanem
mon dom ne ked, van meg bo csá tás, és
sza bad hin ned ben ne. És ezért lé te zel
te is olyan em ber ként, aki té ved het és
hi báz hat. Sza bad ilyen nek len ned, bizonyos értelemben ilyennek kell is
lenned, mert sokkal több vagy, mint
csu pán a hi bá id összes sé ge. Meg kell
próbálnod elfordítani a tekintetedet
annak a sokknak a szakadékától,
amelybe belepillantottál. Tudom,
minden éjszaka azt látod, hogy egy
gör ge teg lej tõn má szol föl fe lé, de lá baid alól kicsúsznak a kövek, és minél
jobban kapálózol, annál inkább
süllyedsz; ilyen lidérces álmaid van nak. De lé te zik egy kéz ott fenn, amely
felhúz téged. Ezért azt mondom ne ked, gyer me kem, kezdd még egy szer
elölrõl, szerezz vissza valamit azok nak a napoknak az ártatlanságából,
amikor még nem követelték meg tõ led, hogy tökéletes légy, és minden
pillanatban felelõsséget vállalj mindazért, ami kö rü löt ted és ál ta lad tör ténhet. Ala pozz meg új ra va la mi olyat az
éle te den, mint a gond ta lan já ték, mint
va la mi egyez mény kí sér let és té ve dés
kö zött. Más képp so sem jut hatsz elõ re,
csak az zal a bi za lom mal, hogy sza bad
tanulnod a hibáidból, és hogy ha
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rosszul tettél valamit, megbocsáttatik
neked.”
Per sze meg le het kér dez ni: Ho gyan
jut nak el em be rek odá ig, hogy ef faj ta
bûn- és bün te tés fé le lem be zu han nak,
ekkora perfekcionizmusba, amely
már nem engedélyez nekik sem milyen önálló mozgást? A bénultság
formái végtelenek. Kívülrõl nézve
éppen az tûnhet szorgalmasnak, de réknak és normálisnak, akit mintegy
láthatatlan kötelek húznak, lát ha tatlan hordágyon szállítanak ide-oda,
bármely tetszõleges pontra. Vannak
olya nok, akik csak ott buk kan nak fel,
ahol az ember sze ret né, és ak kor ott
vannak. Látszólag ellenállás- és súrlódásmentesen mozognak, éppen
csak: nem belülrõl fakadóan élnek.
Nem merészkednek egyetlen önálló
gondolatig sem. Úgy léteznek, hogy
min dig csak azt tart ják szem elõtt, mit
kí ván nak tõ lük má sok.
Legtöbbször nem kell sok fantázia
an nak el kép ze lé sé hez, ho gyan kel lett
él ni ük ezek nek az ak tív vagy passzív
bénultságú embereknek gyer mek korukban. Talán minden hibájuk ha lálos nak szá mí tott. Elég, hogy egy gyerek ne tudja, tulajdonképpen miért
bün te tik meg, már csak nagy sze mekkel fog me red ni ar ra, mi kor fe nye ge ti
a következõ büntetés, és nem tudja
meg vá la szol ni ezt a kér dést. Mi más
ma rad hát szá má ra, mint hogy mi mózaszerû finomsággal belesimuljon a
harag és a szidás minden szelébe,
csak hogy megelõzze a vihar ki tö rését. Az ilyen gyerek többé semmit
sem tesz rosszul, a jóakarat szobra
lesz. És mi min den re lesz az tán szükség, amíg egy ilyen gyerek, miután
felnõtté vált, érett em ber ként meg talál ja sa ját eg zisz ten ci á ját?
Itt an nak az elv nek a kér dé se fo rog
kockán, hogyan kell az emberekkel
bán ni, és mi él te ti az em be re ket. Va ló
igaz, amit Jézus mond itt: Az ember
emberként él, ez az alap, és amit
rosszul tesz, az másodlagos, az a
megbocsátás és a kegyelem hatálya
alá tar to zik. Az a dön tõ, hogy az ember nek sza bad em ber ként lé tez nie. Ez
mindenfajta vallás mindenfajta bib liamolyaiból bosszúságot vált ki.
Mert ez zel szem ben áll egy tö ké le tesen másfajta, heterogén, ellentétes
elv: Az em ber a jog alap ján áll va jogo sult él ni; ha be le il lesz ke dik a val lás
és a tár sa da lom le fek te tett jog rend jébe, ak kor sza bad él nie, ha vi szont áthágja azt, akkor eljátssza az élethez
va ló jo gát, s az ál lam, az egy ház és a
tár sa da lom ama tör vé nyen kí vü li ként
ke ze li õt, aki vé sa ját tet tei ré vén lett.
Ezen elv ér tel mé ben sen ki sem ru házhat ja fel ön ma gát az élet jo gá val, azt
Isten, az egyház vagy a társadalmi
szerzõdés kölcsönzi neki. Az ember

önmagában nulla, mielõtt meg nem
mond ják ne ki: Iga zad van, ha és mert
egy vagy közülünk. Ezen õrködnek
õk, a minden rendû és rangú írás tudók, teológusok, ügyvédek, és õk
majd el dön tik, mi kor szá mít egy ember meg fe le lõnek, és mi kor rossz nak.
Ez a tét.
Jé zus fel akar men te ni egy em bert a
bé na ság és a fé le lem alól. Ez is ten károm lás! Ez ki hív ja Is ten min den ha tóságát! Ha ez helyes, akkor nem lé tezik többé az az Isten, akit jogszabályok közé lehet szorítani. Itt életreha lál ra szól a dön tés, csak hogy Jé zus
szá má ra nem úgy ve tõ dik fel, mint az
emberek megsemmisítésének kér dése: „Nos, urak, miért gondoltok
rosszat?” Az emberek csak azt gon dolják, amire megtanították õket.
Egyáltalán semmi mást nem tudnak,
mint ami évszázadok tekintélyi ha gyományából eredõen a fejükben
van, csupa kegyes mondás, tantétel,
az egész élet ele ve va ló is me re te. És
pon to san ez a rossz, pon to san ez káro mol ja Is tent, vé li Jé zus: az, hogy az
em ber nek töb bé nincs bá tor sá ga megnézni, mi van a szeme elõtt, hiszen
már tudja, mi van rendjén, és mi
nincs, és ezért mi nek kell úgy ma radnia, aho gyan van. In kább a bé na ság,
in kább a nyu ga lom, mint hogy az tán
itt sza bad ság le gyen, önál ló ság és bátor ság a lé te zés hez. De Jé zus ezt teste sí tet te meg, és ezt akar ta. Ez volt az
õ iga zi cso dá ja.
És mi lett be lõ le szá munk ra az egyház ban? Könnye dén ke zel he tõ szentsé get csi nál tunk a cso dá ból. A ka to likus egyházban 450 évvel ezelõtt el sza lasz tot tuk azt az esélyt, ame lyet a
reformáció egyfajta népfelkeléssel
Eu ró pa-szer te ránk akart kény sze rí teni. Azt akar ta, hogy az em be rek közvet len kap cso lat ban áll ja nak Is ten nel,
és ne legyenek hozzákötve egy osz tály hoz, amely tõl füg ge nek. Pon to san
eb ben áll a lé lek meg bé ní tá sa, az Isten be ve tett bi za lom mal ûzött fon dorlat, mond ták a re for má ció te o ló gu sai.
És valóban akkorát tévedtek? A ka tolikus egyház idõsebb nemzedéke
saj nál ko zik, hogy a fi a ta labb nem zedék már nem ta lál el a gyón ta tó székhez. A fi a ta lok nak ele gük van ab ból,
hogy min den négy hét ben föl mond janak va la mi lyen mon dó kát, ami re egy
másik mondást kapnak válaszul,
amely az tán dönt mennyrõl és po kolról, életrõl és halálról. Komédia ez,
fel te he tõ en min dig is az volt, de ta lán
nem mindig olyan nyilvánvalóan,
mint ma.
De az tán – ol vas suk –, a tö meg csodál ko zik, mi cso da ha ta lom ada tott az
embereknek arra, hogy bûnöket bo csássanak meg. Ez nem a hívõk egy
cso port já nak hi va ta li ha ta lom mal fel-

ru há zott ré te gé re vo nat ko zik, ha nem
min den fér fi, min den nõ ké pes sé gé re,
és ez valami csodálatos. Képzeljük
csak el, hogy egészen addig él nénk
ezzel a bûnbocsátó képességünkkel,
amíg fel nem oldódna a másikban a
bé nult ság, a fá radt ság, a be le tö rõ dés,
a reménytelenség, a fojtogató fé lelem. Hi szen a „Meg bo csá tok ne ked!”
sem mi kép pen sem je len ti azt: „Mindent jó nak ta lá lok, amit csi nálsz, elfo ga dom, és épp úgy he lyes nek te kintem, mint te.” A „Megbocsátok ne ked!” ebben az értelemben csak azt
jelentheti például: „Tulajdonképpen
a leghevesebb ellenállásba ütközik
ben nem, amit csi nálsz vagy amit éppen mon dasz, sú lyos prob lé mát lá tok
ben ne szá mod ra és a ma gam szá má ra
is, egy ál ta lán nem ér tek egyet ve le, de
mon dom ne ked, épp ezért sze ret ném
meg ér te ni, ho gyan ju tot tál el ide. Magya rázd meg ne kem, mi lap pang itt a
mély ben! Mit él tél át, hogy így lá tod
a dol go kat? Sze ret ném meg ér te ni azt
a valamit, mert szívemen visellek,
nem ha gyom, hogy eb be be le buk jál.”
A legnagyobb mûvészet ebben az,
ha rá tudjuk vezetni a másikat arra,
hogy vé gül ne le gyen szük sé ge semmilyen idegen tekintélyre ahhoz,
hogy visszanyerje saját életének he lyes sé gé be ve tett bi zal mát. A meg bocsátás egész mûvészetének az a lé nye ge, hogy valaki meg ér zi: az õ szabadságában áll, hogy megbocsásson
önmagának, szabad egyetértenie ön magával, joga van a maga gyakran
kusza életrajzához, mindazokhoz a
következményekhez, amelyek ebbõl
az élet rajz ból adód nak, azok hoz a fáradságos utakhoz, amelyeken kis zabadulhat a bonyodalmakból, de
mind ez zel nincs egye dül. Ez a cso dála tos köz tünk, em be rek kö zött. Jé zus
szemében ez volt a próbája annak,
tény le ge sen mennyi re vesszük ko molyan Is tent: Hogy még min dig ké szek
va gyunk-e az írás tu dók mód já ra eleve adott mércével mérni és ítélni,
vagy pe dig haj lan dó ak va gyunk el fogad ni a tel jes ség gel meg ma gya ráz hatat lant, egy má sik em ber sza bad sá gának elõre nem látható kö vet kez ményeit, azt, hogy kivirul a szeretete,
hogy bízni fog önmagában; hogy át
fog juk érez ni, ár tat la nok va gyunk abban, hogy fér fi nak vagy nõ nek szü lettünk, hogy saját gondolataink van nak, talán istenkáromló gondolatok,
talán lázító gondolatok, amelyek el térnek minden öröklött felfogástól –
le gyen akár hogy is. És haj lan dó ak vagyunk-e elfogadni azt is, hogy Isten
sze mé ben – aki azt sze ret né, hogy legyünk – az egész emberi élet nem
más, mint hogy van bátorságunk, és
elõ re né zünk.
Forrás: Taten der Liebe, 1995, 25-30.

