
• Laczkó Zsuzsanna SJC előadása: A megbékélés – a valóság elfogadásának ajándéka és 
feladata

„A kiengesztelődésre való képtelenség olyan, mint egy duzzasztógát, amely több millió tonna
vasbetonnal áll a szeretet természetes folyásával szemben” – írja lelkigyakorlatos
könyvében Jálics Ferenc SJ atya.
Az előadásban – Feri atya írásait és személyes ismerőseinek visszaemlékezéseit
felhasználva – rápillantunk életének néhány eseményére, amely elvezette annak
megtapasztalására, hogy a kiengesztelődésre való készség előfeltétele a hiteles
imádságnak. Felvázoljuk, hogy ez a téma miként jelenik meg az imádságról szóló
tanításában, és hogyan bontakozik ki a nevéhez fűződő szemlélődő
lelkigyakorlatban. Rátekintünk, amint a szemlélődő életmódban mindennapi
feladattá válik a megbocsátásra való nyitottság fenntartása, amelyben ajándékként
megadathat a megbékélés ajándéka.

• Csáky-Pallavicini Zsófia: A megbékélés lélektani útja

„Béküljetek ki! Hétköznapi mondatok hétköznapi vagy épp kiemelten nehéz
helyzetekből, amelyek feszültsége jelzi: a megbékélés, a békére ” „Nem leli a békéjét.”
„Ezt soha nem fogom magamnak megbocsátani…” –találás egyéni folyamat, de gyakran
kapcsolati kérdés is – méghozzá a nehezebb fajtából. Miként jön vajon létre emberi,
lélektani oldalról a megbékélés (valakivel, valamivel, önmagunkkal)? Mitől olyan
nehéz nekünk, embereknek ez a folyamat? És mit tehetünk a magunk részéről azért,
hogy békességet teremtsünk, boldogok lehessünk, és Isten fiainak neveztessünk?

• Pecsuk Ottó (KRE): A bibliai megbékélés tanítása mint vallástörténeti botrány

A megbékélés olyan esemény, amelynek következtében korábban ellenséges
viszonyban álló felek megjavítják a kapcsolatukat, és békét kötnek egymással. A
vallástörténetben az istenséggel való megbékélés terhe hagyományosan és minden
esetben az emberen nyugodott, aki áldozatokkal és különféle felajánlásokkal
igyekezett kimunkálni a haragvó istenek jótetszését. Ennek a logikának bizonyos
mértékig folytatása az ószövetségi áldozat. Ugyanakkor az Úr és Izráel
kapcsolatában már itt világosan látszik, hogy Isten az, akit jobban bánt az ember
elidegenedettsége, és ő képes nagyobb áldozatokat hozni a megbékélésért. Az
üdvtörténeti folyamat Jézus Krisztus keresztáldozatában nyerte el végső értelmét
Ennek a teológiai értelmezését legfőképpen Szent Pál apostol végezte el a
leveleiben. Ő több teológiai kérdésben is felmutatta a dialektika vagy a látszólagos
logikai ellentmondás diadalát, de a legteljesebben éppen a megbékélésről szóló
tanításában láthatjuk, mennyire érthetetlen vallástörténeti fogalmakkal mindaz,
amit Isten tett értünk Krisztusban. Nem meglepő, hogy a megbékélés szolgálata,
amelyre az apostol ennek nyomán biztatja a hívőket, sokszor emberileg érthetetlen
folyamat, amely a kegyelem logikáját kívánja meg tőlünk is.
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