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NY[RI TAMÁS

LECjYEN MECj AZ AI<ARATAf
Amint az Úr imádságából kiviláglik, Isten akarata nem választható el 01'

szagától. Mi az Isten országa? Irgalmas közbeavatkozása, mely jó irányba tereli
a történelmet. És az akarata? Az emberek java: fogadjuk el uralmát és életünk
hegytetőn gyújtott világosságként tanúskodjék ajándékáról.

A törvél1Y igazsága

Jézus közelebbi célja nem annyira új etika, mint Isten királyi uralmának
kihirdetése. Azt is tudtunkra adja, hogy életmódjuk árulja el az ország fiait.
Erkölcsi felfogását híven tükrözi a törvénnyel, a Tórával kapcsolatos elutasító
magatartása. Nem a törvény lényegét helyteleníti, mégkevésbé a tízparancsolatot,
hanem annak jogászi, betűrágó értelmezését, amely kényszerzubbonyt húz az er
kölcsre. Isten országának hívei nem kapaszkodhatnak a törvény betűjébe; ennél
jóval többet, a törvény szellemét kell beteljesíteniük. Hiába hivatkoznak szép szá
mú szabály és előírás gondos megtartására. ez nem jelzi Isten országát. Nem elég
elkerülniük a gyilkosságot, ami magában véve nem nehéz, hanem tisztelniük
kell embertársaikat, és ez jóval nehezebb. Nem elég elkerülniük a házasságtö
rést, ami meglehetősen nehéz, hanem a házasteleknek becsülniük kelil egymást,
ami módfelett nehéz. Nem elég esküvel megerősíteni a kimondott szö igazát,
hanem olyan krtstálytísztén és nyíltan kell élni, hogy fölösleges 'legyen az eskü.
Nem elég szerétniük barátaikat; ellenségeiket is szeretniük kell. Az sem elég,
amit mi keresztények teszünk, hogy jogi szabályokba foglaljuk a tísztaságot,
szeretetet, becsületességet, türelmet és tiszdeletet. Amint G. Bornkamm írja, a
törvény iránti engedelmesség nem mérhető, nem lehet számolás és elszámolás,
érdem és adósság, jutalom és büntetés tárgya, nem szerepelhet az erkölcsi könyv
vitel bizonylatai. között, Isten nem azt akarja, hogy érdemeket halmozzunk 'föl,
hogy tilalmakat és előírásokat tartsunk különleges becsben. A szabályok túlzásba
vitt tisztelete önálló létet kölcsönöz a törvénynek: többé nem Isten, hanern saját
alkotása áll szemben az emberrel, Istent elrejti a törvény, az ember elrejtőzik

teljesítménye mögé, Meghiúsul a törvény rendeltetése; nem segíti, hanem akadá
lyozza a találkozást Istennel. Törvény és teljesítmény: a szeretet ellen felhúzott
védőfal. Jézus lebontja a kerítést. Azt kívánja, hogy nyíltan. egyenesen és tisz
tán éljünk; viselkedésünk árulja el, hogy vállaltuk kihívó felszólítását.

Jézus teljes egészében elutasítja a legalizmust, a külsőségekben kimerülő val
lásosságot. Nem helyesli a rituális előírások megtartását sürgető irányt, Semmi
okunk nincs tehátföltételezni, hogy követőitől magasabb fokú, bonyolultabb
Iarizeízmnst követel meg! Bár tesz konkrét kijelentéseket, utasításait és tilalmait
egy világ választja el az' írástudók kazuisztíkájától. A zsidó teológusok és jogá
szok, abbeli igyekezetükben, hogyatőrvény befonja az egész embert, mind szo-
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rosabbra vonták a hálót, egyre szaporították rajta a szemeket. Csakhogy rninél
több lesz a csomó. annál több lesz a lyuk is, amin ügyesen át lehet csúszni.
Közelebbről: az előírások számának növekedése a kibúvók lehetőségeit gyara
pítja. Minél részletesebb törvény szabályozza az ember életét, annál kevésbé
érinti a szívét, "Ez a »szívtelenség« a kazuisztika lényegi sajátossága" _. mondja
Bornkamm. Jézus határozott útmutatásai és utasításai a lyukakon és: csomókori
át elérik és telibe találják az ember szívét: vagy megnyílik Isten és: a felebarát
előtt. vagy magába zárkózik. Bár Jézus egyértelműen elítéli a törvény lényegét
elsikkasztó értelmezést, jó néhány keresztény görcsösen ragaszkodik ahhoz. Ki
alakítják "a farizeizmus magasiskoláját, jóval merevebbet, jóval pedánsabbat,
mint Jézus ellenfelei" - állapítja meg Bornkamm.

A hegyi-beszéd igazsága

Amint a kérdés szakavatott ismero]e, J. Jeremias hangsúlyozza, a hegyi
beszéd etikájáról két téves felfogás terjedt el. Az egyiket nevezhetnénk .Jcato
likus" a másikat "protestáns" félreértésnek is. Az első, maximalista értelmezés
ben a hegyi-beszédben kifejtett ideál nem erkölcsi parancs, hanem a tökéletes
ség körébe vágó "tanács". Jézus eszerint azokhoz intézi szavait, akik elég erős

nek érzik magukat vagy elég erősek akarnak lenni az eszményi keresztény életre.
A hegyi-beszéd magasztos tartalma keveseknek való; az elitnek és nem a tö-,
megnek. A másik magyarázat, az úgynevezett teljesíthetetlenség-elmélet szerint
Jézus szavai szigorúan vett erkölcsi "parancsok" - ámde ezeket senki nem tud
ja teljesíteni. Az emberfeletti követelmény és saját erkölcsi tehetetlensége lát
tán nem tehet mást az ember, mint hogy gyöngeségére hivatkozva irgalomért
esedezik, ISIten könyörületére hagyatkozik. Mindkét felfogás egyaránt föltételezi,
hogy Jézus erkölcstanát kodifikálja a hegyi-beszéd; jóllehet sokkal emelkedet
tebb, mint a farizeusoké, de mégis morális kódex. Lankadatlan erőfeszítést kö
vetel, egy jottányit sem enged az előírásokból. E felfogással szemben arra hi
vatkozik J. Jeremias, hogy Jézus nem írástudó sem pedig bűnbánatot prédikáló
apokaliptikus próféta. A hegyi-beszéd"életbeli helye" (8Hz im Leben) nem a
"keresztény oktatás" (dídakhé), hanem az örömhír hirdetése (kérügma); követ
kezésképpen nem tekinthető törvénytárnak, az erkölcsi tilalmak és előírások rész
letes felsorolásának. A Máté-féle hegyi-beszéd és a Lukács-féle "mezei beszéd"
összevetése kőzös forrás, az arám nyelvű "mezei beszéd" Felhasználásáról árul
kodik. Jézus eredeti mondásait katekétikai, tanító szempontból csoportosítja Má-

'té. Kompoztciójának első része (Mt 5,20-48) a jogászok és teológusok írásma
gyarázatát bírálja, a második (6,1-18) rt farizeusokkal száll vitába, utolsó sza
kasza (6,19-7,27) Jézus tanítványainak új igazsúgát fejti ki. A mű felépítése
arra vall, hogy a keresztények sajátos életvitelét szándékozik megrajzolni, azt
az attítűdöt, mely megkülönbözteti őket kortársailetól. Aligha vonható kétségbe
Jeremias következtetése, hogy a hegyi-beszéd a katekumenoknak, a keresztségre
előkészülőknek és az újonnan megkeresztelteknek szánt tanítás. Amennyiben
helytálló ez a vélemény, és a hegyi-beszéd csakugyan nem "keresztény oktatás",
akkor valami 'nagyon lényeges előzi meg: a megtérés. .Jézus összegyűjtött mondá
saít akkor értelmezzük tehát hűségesen, ha mindenekelótt evangéliumnak, le
nyűgöző erejű örömhírnek vesszük. Az összeállítás tulajdonképpeni tartalma a
jóhír eszkatolngrkus valósága. Az "éhezés" és a "szomjazás" nem fiziológiás ál
lapot, hanem vágyódás Isten országára. A "sírás" oka nem földi szomorúság,
hanem a mennyei Atya uralmának, az istenktrálvság bekőszöntésének késleke
dése. A hegyi-beszéd azoknak az életét rajzolja meg, akik nem akadályozzák
Isten igazi akaratának az érvényesülését. Ők a "világ világossága" és a "fmd
sója": az öröm és a boldogság, a szeretet és a szabadság új emberré, az igaz
ságosság, a nagylelkűség, a szelídség, a jóság és a nyiltszívűség emberévé teszi
őket.

A hegyi-beszéd nem erkölcsi törvénykönyv, melyriek elfogadása jogosít be
lépésre a mennyek országába. Nem előzetesen "Iizetendő díj, hanem következ
mény ; azoknak az életformája, akik elfogadták az evangéliumot, és az örömhír
hatására gyökeres átalakuiláson mentck keresztűl. Ha olykor-olykor kifogásol
ható is magatartásuk, életstílusuk híven tükrözi a bennük végbement változást.
Eletfelfogásuk. világlátásuk, valamint mindennapí viselkedésük légköre élesen
megkülönbözteti őket azoktól, akik nem kötelezték el magukat Isten országának.

370



Jézus követőinek új igazsága nem mennyiségi többlet, hanem minőségi változás
az addigiakkal szemben. A Szeritírás nyelve nem tűrí az "igazságosság" (más
képpen "tökéletesség" vagy "életszentség") fokozását. "Legyetek hát tökéletesek,
amint mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48). A tökéletesség nem lépésről lépés
re megközelíthető ideál, hanem a megosztottság ellentéte: a lét és a magatartás
romlatlanul ép egysége Istenben. Jézus felszólítása Istenre, az Eljövendőre és Je
lenlévőre figyelmezteti tanítványait: "Isten jelenéből élni s várni az Ö [öven
dőjét, erre irányul tehát Jézus parancsa, hogy legyetek fiai a ti mennyei Atyá
toknak" - írja G. Bornkamm.

Isten akarata

"Legyetek hát tökéletesek, amint mennyeí Atyátok tökéletes." Márpedig Is
ten kiengesztelődik, megbocsát, visszafogad. Isten tökéletessége irgalmában nyil
vánul meg: "Legyetek hát irgalmasak, amint mennyeí Atyátok is irgalmas" (Lk
6,86). Az ország fiai nem függenek többé a világtól (nem kötik őket terhes és
aprólékos előírások), és ugyanakkor visszatérnek a világhoz, mint a "hegytetőn

gyújtott világosság" vagy "mint a föld sója". A hegyi-beszéd nem kívánja meg
újítani a törvényhozást, és nem hirdet társadalmi reformprogramot, Nem tör
vénytár, hanem evangélium: tudjátok meg, így él az, aki elfogadta a benne fel
kínált ajándékot. Ez 'Isten gyermekeinek az életformája; a remény, a boldogság,
a szerctet kisugárzása. így viselkednek az örömünnep résztvevői. A hegyi-beszéd
az eszkatologikus bankett illemtana ; élethűen megrajzolja, hogyan viselkedje
nek a vendégek egymással és a meghívó házrgazdával. Miért bocsássunk meg
egymásnak? Míért engesztelődjünk ki még a szamariaival, még az ellenséggel is?
A sztoikusok az embereszmére hivatkoztak: homo res sacra homini, az embertárs
a, legfőbb vallási tiszteletet érdemli - írja egyik levelében Seneca (Ep 95,33).
Jézus Istenre hivatkozik. Miért kell szerétnünk az embereket? Mert Ö így akarja:
"Ha tehát áldozati ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott hirtelen eszedbe
jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az
oltár előtt, s menj, előbb békülj ki felebarátoddal, aztán térj vissza és ajánld fel
ajándékodat" (Mt 5,23). Istennek van ideje. Addig nem engesztelődhetsz ki Vele,
amíg nem békéltél meg testvéreddel. A farizeusok szerint az a felebarát, aki bele
tartozik szűk világunlcba. Felebarát a család, felebarát a baráti kör, felebarát az.
érdektárs. felebarát a rokonszenves, a tisztességes ember, aki osztja nézeteímet,
akin uralkodni tudok "s:zolgálataimmal". Jézus szerint a .szeretet míndenkire ki
terjed. Mindenkit magában foglal, bár nem tünteti el a .kűlönbözősógeket. Nem
mossa el a határt barát és ellenség, zsidó és szamariai, szomszéd és idegen, fari
zeus és vámos között, de megtiltja hátrányos megkülönböztetésüket. Mivel Isten
egyaránt "fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek

is" (Mt 5,45), mi sem zárkózhatunk külön kis világunkba, partikuláris szerete
tűnlebe. Az emberek nem egyformák, jók és rosszak, nyílteszűek és korlátoltak,
őszinték és védekezők ; egyetlen rászorulótól sem tagadhatjuk meg azonban az
adott helyzetben szükséges segítséget.

A hegyi-beszéd nem világot megváltoztató programbeszéd, nem a keresztények
életében megvalósítandó feladatokról szóló nyilatkozat. Egynémely, feltehetően a
tanítványok életéből vett példán világítja meg, hogy milyen is az, amikor lsten ural
kodik bennük. E néhány eset alapján megtanulható az emberi kapcsolatok úi
rendje, amelyet valamennyi területen alkalmaznunk kell, ha azt akarjuk, hogy
megújuljon a világ. Az életstílus, az emberi viszonyok megszekott szerkezete, bel
ső Iogikáj» mindmáig nem változott meg. Nem azért, mert a hegyi-beszéd erőtlen

vagy túlságosan magasztos ideál, hanem azért, mert a személviség átrendezödésé
nek föltétele: az öröm, az elkötelezettség, a bizalom hiányzik úgyszólván minden
keresztényböl. Hogya hegyi-beszéd nem valósítható meg? Honnan tudja, ha ÜJJég
sohasem próbáltuk meg? Kevesen olyanok, mint a hegytetőn gyújtott világosság?
Mint az irgalmas szamaritánus? Nem a kereszténység mondott csődött, nem a he
gyi-beszéd, épít légvárakat, nem a szamaritánus példázata kerget álmokat. A he
gyi-beszéd titkaiba a nyolc boldogság vezet be. Kiviláglik belőle, hogy Jézus
etikája nem norma, nem törvénytár, hanem mindenekelőtt ajándék. Végtére is
a boldogságot: az örömet, a szeretetet, a szabadságot kínálja föl mindenkínek,
aki nem utasítja vissza jóhírét.
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A Törvény kísértése

Hiába figyelmeztet Szent Pál, hogy "a betű öl, a lélek pedig éltet" (2Kor 3,6),
Jézus követői sem tudtak huzamosabb ideig ellenállni a Törvény kísértésének.
A hegyi-beszéd "katolikus" és "protestáns" értelmezése egyaránt a beiűhöz ragasz
kodik; abban a hiszemben, hogya parancsolatok nagy száma biztosítja az üdvös
séget, ízekre szedi szét a törvényt. Pedig a törvény felbontása tette szükségessé,
hogy az írásmagyarázat már Jézus korában keresse "a legfőbb parancsolatot" (Mt
22,36), amely egységbe foglalja a szabályok áttekinthetetlen sokaságát. Egy alkalom
mal egy pogány kereste föl Sammai rabbit és megkérte, fogadja be zsidónak. Ta
nítsa meg neki a törvényt annyi idő alatt, amennyit kibír fél lábon. Miután a ne
ves teológus elzavarta, a másik hírességhez. Hillel-hez fordult. Ö ezt mondta neki:
"Ami nem tetszile magadnak, azt ne tedd mással! Ez az egész Tóra, a többi mind
magyarázat. Menj és tanuld meg a többit is!" Jézus pozitív formában fogalmazza
meg az aranyszabályt: "Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták" (Mt 7,12). Ezen a téren is sikerült
hallatlanra vennünk tanítását. Még a farizeusokat is túllicitáltuk. Ök "könnyű" és
"nehéz" parancsolatokat különböztetnek meg, mi halálos bűnt, bocsánatos bűnt és
hibát, mely utóbbi legalább a tökéletesség hiányának a tudatával terheli meg lelki
ismeretünket. A törvény szétaprózása tette az önmagukban csakugyan buzgó fari
zensokat "farizeusivá". Jézus ezzel az emberi hagyománnyal száll szembe, amikor
szemükre veti, hogy csak ajkukkal tisztelik Istent, szívük azonban távol van Tőle

(Mk 7,6). Nem veti el a Törvényt, hanem aláhúzza a Iegtontosabbat: "az igazságos
ságot, az irgalmasságot és a hűséget" (Mt 23,23).

Közös értékrendszer hiányában felborul az emberi élet. A müthosz olyan érme,
melynek másik oldala az ethosz. Másképpen fogalmazva: az értékre és a jelen
tésre ösztönös erővel vágyódik az ember. Azzal a késztetéssei születík, hogy szépen
elrendezett világot építsen, melynek rendjéből ő maga is részesül. A nomosz ott
honosságot nyújt, lehetövé teszi annak észlelését, hogy "minden a helyén van" 
amint megszoktuk, Ha felfordul a világ rendje és jelentését veszti a nomosz, akkor
eltűnik az ember biztonságérzete és elborítják az értelmetlen káosz huilámaí. A tör
vényen kívüli vagy törvény nélküli élet terhe olyannyira elviselhetetlenné válhat,
hogy szívesebben választja a halált, mint az anómia zűrzavarát. Ez magyarázza
meg, hogyanomosz világán belüli egzisztenciáért bármilyen áldozatot vállal az
ember, hiszen a halált is értelmessé teszi a Törvény (2Mak 7). Mihelyt magától
értetődő lesz, a nomosz "jelentései" összeolvadnak a világ és a természet megha
tározónak és megváltoztathatatlannak vélt "jelentéseiveI" és "értelmével". A no
mosz és a kozmosz azonos terjedelműnek, a Törvény csalhatatlannak mutatkozik.
Judea történelmének a Makkabeusok lázadásával kezdődő és Jeruzsálem végleges
pusztulásáig tartó "apokaliptikus korszakában" a zsidók szemében általános világ
törvénnye vált és a valóság alapszövetének tűnt a Tóra. Jézus nem a Törvény
apokaliptikus győzelmétől, hanem Atyja akaratának föltétlen érvényesülésétől

várja az üdvösséget. Ezért fordul szembe a csalhatatlannak hitt Tórával, és nem
azért, hogy erkölcsi menlevelet adjon a szabadosságnak.

--A- parancsolatok nem fölöslegesek. Nagyon hasznos tájékozódást nyújtanak.
nagymértékben megkönnyítik a helyes erkölcsi döntést. De ez önmagában kevés.
Betű szerinti megtartásuk nem jelzi Isten országának az eljövetelét. A hegyi-be
széd nem annyira a részletek mínuciózus tisztelete alól, mint inkább olyan nagy
vonalú szeretetre szabadít föl, melyet lehetetlen részletesen szabályozni. Kia fe
lebarát? Nem az, aki beleesik a magam köré vont szűk körbe. Felebarát lehet
bármelyik embertársam, a férjem vagy a feleségem, barátom vagy ellenségem.
Kivétel nélkül míndenkí, akinek szüksége van rám. Ki tehát a felebarátom?
Nem kérdezel jól. Fordítsd meg a kérdést. Azt kérdezzed. kinek vagy te a fele
barátja. Aki bajba jutott, akit félholtra vertek, akit kifosztottak, akinek senkije
sincs. Akár zsidó, akár szamaritánus, akár rokonszenves, akár ellenszenves, Mi
vel előre nem jelezhető, hogy ki akad utunkba, mivel ki nem számítható, hogy
mikor és kin kell segítenünk, nem foglalható általános törvénybe a szeretet. Az
ország fiai nem nyugtathatják meg lelkiismeretüket az előírások .gondos meg
tartásával. Aki csak ennyit tesz, az nem teljesíti a mennyei Atya akaratát.
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Az emberek java

Jézus valódi biztonsággal akarja megajándékozni az embereket. Ezért biztatja
őket, hogy. a Törvény helyett Istenre támaszkodjanak. A gazdag ifjúval sem az a
baj, hogy jólétben él, hanem hogyanyagiakkal kívánja bebiztosítani magát. Csak
hogy a szegénység sem kevésbé veszedelmes. A nélkülöző alkalmasint inkább szom
jazza és éhezi az Isten igazságát, mint aki vagyonában bízik. De a szűkölködés

scm nyújt nagyobb védelmet, mint vigasztalást a bőség. Csak az üdvözül, aki el
fogadja Isten szeretetét, és szívvel-lélekkel válaszol rá. Az erkölcsi törvény kínosan
pontos megtartása nem üdvözít, a szegénység nem üdvözít, a jótékonykodás nem
üdvözít, a tökéletességre való törekvés nem üdvözít, egyesegyedül Isten ,szeretete
ment meg. Csak akkor érezhetjük magunkat igazán biztonságban, ha elfogadjuk
felkínált szeretetét, és az Öreá jellemző észbontó nagylelkűséggel válaszolunk rá.
önzetlen jóindulatunkból nem zárható ki senki. Az istenszeretettől elszakíthatat
lan az emberszeretet. Jézus nyomatékosan mondja: "Amit legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40). Azt mondod, hogy szereted
Istent? Míben mutatkozhatnék ez meg jobban, mint az emberek iránti szeretet
ben? Ez nem közvetett, nem Istenen keresztül visz az emberhez, mert a szeretet
nem ismer kerülő utat. Nincs is rá szükség. Ha csakugyan nem utasítod vissza
Isten szeretetét, ha nem gördítesz elé akadályt, akkor kicsordul szívedből és el
ömlik környezeteden. A szeretet oszthatatlan valóságának más-más mozzanata
az Isten és az ember iránti szeretet. Nem ugyanazok, de nem is különíthetők el;
kölcsönösen föltételezik egymást. Csak akkor szeretjük embertársunkat - leg
alábbis azon a módon, ahogyan a mennyei Atya akarja -, ha igent mondunk
Isten felénk írányuló tszeretetére, Ez annál mélyebben jár át, minél jobban meg
nyílunk az emberek előtt. Gyöngeségünk, a "legkisebbek" iránti szeretetünk vég
letes erőtlensége visszatérít Istenhez, de jóságának mélyebb megértése újból visz-
szaküld testvéreinkhez. .

Hogy mí a szeretet? Nagyon nehéz, csaknem lehetetlen meghatározni. Nem
azért egy a szeretet, mert Isten azonos az emberrel, vagy mert az emberek nem
különbözők, hanem azért, mert csak egyféleképpen lehet szeretni. Ez megint csak
nem jelenti azt, hogy az istenszeretet azonos az emberszeretettel, mivelhogy a
konkrét embert kell szeretnünk - hibáival és gyöngéivelegyetemben - nem
pedig isteni magasságokba emelt képét. A keresztények szívesen emlegetik a sze
xus, erosz és agapé különbözőségét, bár aligha felel meg mai ismereteinknek az
emberről. Jézus nem vérszegény jóindulatot kíván tőlünk, az érzelem viszont ho
gyan lehetne őszinte valódi jóakarat nélkül? S egyik sem függetleníthető attól,
hogy az ember mindíg kikerülhetetlenül és elhanyagolhatatlanul kettőbe vágott.
De mégis, míre gondoljunk? - hiszen az emberek nagyon sokfélét értenek a sze
retet szón. A szeretet az ember egész magatartása, a belőle sugárzó légkör, kri
téruma pedig a gyakorlat, a tett. Arról ismerhető föl, abban mutatkozik meg,
hogya másikért teszek valamit, hogy érte élek, az övé vagyok. Itt már helyben
vagyunk. Isten ugyanezt akarja. Nem arra szólít föl, hogy vonuljunk vissza a
"lélek paradicsomkertjébe", hanem éppen az ellenkezőjére. Azt akarja, hogy fi
gyelmesek, előzékenyele legyünk embertársainkkal: "Amit nem tettetek eggyel is
a legkisebbek közül, velem nem tettétek". Az egyetlen, mindent eldöntő kritéri
um tehát a felebarát, az embertárs érdeke. Ezért hangoztatja kitartóan H. Küng,
hogy Isten akarata nem más, mint az emberek java. Az emberi szolidaritás, az
emberi kapcsolatok és intézmények humanizálása az örömhír élettere és légköre,
de nem alapja és célja. A cél és az alap Isten jóságos uralmának föltétlen el
ismertetése, annak az ember javát szolgáló isteni uralomnak, ami már megvaló
sult és érvényesül Jézus személyében.

Ennek bizony édeskevés köze van a farizeusok szőrszálhasogatásához,a morál
teológusok finom distinkcióihoz és a katekizmusok szabályaihoz. De távol áll tőle

az enervált érzelgősség is, amelyakorszellemre hivatkozva iparkodik minden áron
igazolni például a házasság előtti szexuálís kapcsolatokat. A hegyi-beszédben, az
irgalmas szamaritánus példázatában és Máté evangéliumának 25. fejezetében meg
mutatkozó isteni akarat elsősorban nem azt kőzlt velünk, ami megengedett és ami
tilos, hanem egyetemes felelősségvállaláara indít minden helyzetben és mínden
területen. Ez Isten akarata, ennek az elismertetéséért élt és halt Jézus, Aki teljesíti,
az sem nem aprólékos, sem nem érzelgős: bátor, állhatatos és kítartó, a remény
horgonyát Istenbe veti, akiről tudva tudja, hogy szenvedélyesen szeretí.
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Birkák stílusa?

A történelem folyamán jó néhányszor kigúnyolták a hegyi-beszédet. Az ember
méltósagát és önállóságát féltették tőle. "Félénk, szerzetesí és férfiatlan kísérlet,
mely az embert birkává akarja tenni" - fogdalja össze véleményüket G. K.
Chesterton. Talán mondanunk sem kell, hogy ez a nézet, amely alkalmat adott egy
ket XIX. századi német filozófusnak ana, hogy a személyiség egyes vonásait éle
sebben megrajzolja, teljes félreértésen alapszik. Isten nem kívánja tőlünk, hogy el
fojtsuk életkedvünket. elapasszuk életerőnket, hogy tegyünk le minden ellenállásról
és küzdení akarásról. Inkább az ellenkezőjét sürgeti: határozzunk végre, s azután
éljünk olyan életet, amely döntésünk természetes következménye. Az elmúlt két
ezer év szeritbeszédei azonban inkább az erőtlenség és elpuhultság hírébe hozták a
hegyi-beszédet. Ilyen lenne a hegytetőn gyújtott világosság? Ugyan miféle kihívás a
jámborkodó, kényszeredett, határozatlan vallásosság ? Inkább jóságos emberbarátot
faragtunk Jézusból, semmint szembenézzünk felkavaró üzenetével. Ugyanígy tisztel
jük erkölcsi tanítását. Vagy elérhetetlenül magasztos ideálnak tüntetjük föl, vagy
csak az önállótlan, kívülről irányított birkaegyéniséghez Illőnek. Ilyenformán
könnyűszerrel utasítjuk vissza nyomatékos felszólítását, hogy úgy szeressuk az
embereket, ahogyan Isten szerét minket.

Nem, a hegyi-beszéd nem fojtja el az életkedvet és az életörömet. de elítéli az
erőszakot és a gyűlöletet.. A józan ész végső érvként (ultima ratia) igazolhatja a
hatalom alkalmazását, feltéve, hogy nem ellenőrizhetetlen. Am a kiömlő vér ebben
az esetben is Istenhez kiált. Nem kerülhető ki mindíg az erőszak, sem az egyének,
Sem a nemzetek vagy osztályok életében. Megtörténhet, hogy ránk kényszerítik, de
nem tűzhetjük ki célul, nem törekedhetünk szándékaink kíméletllen érvényesítésére.
Legföljebb akkor vállalhatjuk az erőszakért a felelősséget, ha semmiképpen sem
tudunk kitérni előle és biztosak lehetünk afelől, hogy nem önállósul a józan ésszel
szemben. De a vértanúk ilyenkor sem ragadnak fegyvert: "Inkább öljenek meg
ezerszer, semhogy egyetlenegyszer is öljek" - idézi Helder Camara érseket If, Küng.
Jézus tanításából nem vezethető le a kíméletlenség stratégiája, csak az erőszak

nélküliségé. A szelídség bármikor hivatkozhat Jézusra, az erőszak legfeljebb vég
szükségben - az észre.

Erőszak, bosszú, gyűlölet: bár nagyon is emberi, de semmiképpen sem humánus
magatartás. S ha nagy ritkán kénytelenek is vagyunk erőt használni, az ellenséges
indulat elhatalmasodását mindig megakadályozhatjuk magunkban. A féktelen ag
resszivitás bosszút vált ki, és ez újabb gyűlölséget szít, Néha nagyon nehéz le
gyűrnünk heves ellenszenvünket. Ez természetes, hiszen az emberek olykor nagyon
vísszataszítóak, A szeretet új parancsa azonban mindenkire kiterjed: .. .Hallottátok
a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom
nektek, szeressétek ellenségeiteket" (Mt 5,43-44a). Jézus nem hagy kétségben
afelől, hogy a mennyeí Atya szerétetének elfogadása szűkségképpen magába zárja
az ellenség szeretetét is. A szamaritánus elmehetett volna a zsidó mellett. És mit
ért volna el vele? A zsídó kevésbé gyűlölné? Ö büszkébb lehetne arra. hogy sza
mariai? Értékesebb ember lenne, mint annakelőtte? Olykor igazán nem nehéz meg
érteni, hogy az emberek nem szívelhetik egymást. De aki elkötelezte magát Jézus
nak, az nem helyeselheti a gyűlöletet semmilyen címen, még a szeretetén sem.
A racionálisan gondolkodó is belátja, hogy a gyűlölet nem megoldás. mert csak meg
osztja, kívül-belül szétzilálja az embert. Talán még arra is hajlandó, hogy félre
tegye elílenszenvét, vagy - és ez inkább hihető - elfojtsa, és tudatából száműzve

úgy viselkedjék, mint akiben nincs gyűlölség. De nagyon óvatosan, antiszeptíku
san fog szeretni, még akkor is, ha történetesen keresztény. Hogyne szeretnénk
embertársainkat! De úgy, ahogyan Isten szeret minket - egyszerűen lehetetlen.
Valóban lehetetlen.

Csak akkor nem, ha elárasztja szívünket Jézus igéreteinek eszkatológiai boldog
sága, ha elfogadjuk a menyegzőí meghívást, ha rátalálunk a Valódi-Valóság ész
szel föl nem fogható szeretetére és [óindulatára,
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