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A Lukács evangélium jaj-mondásai (Lk 11,37-54)

1.
Az ember ősidők óta a megtisztulásra vágyakozik. Az Ószövetség
népe számos előírás megtartásával igyekezett eljutni a kultikus
tisztaságra, hogy az egyetlen Szent, az egyetlen Tiszta el é.járul
hasson. A próféták azonban sohasem a külső, testi tisztátalansá
got ostorozták. Ellenkezőleg, Jeremiás hiábavalónak mondja Izrael
tisztulási rítusait: "Még ha lúgban mosakodsz is és a szappant
pazarlod magadra, bűnöd akkor is szenny marad előttem" (Jer
2,22). A tisztátalanság oka nem a testi szenny, hanem a hűtlenség,

éi bálványimádás. Ezt a hűtlenséget a prostitúció képeivel ábrázol
ja a próféta: " ...minden magas dombra és minden bujazöld fa alá
lefekszel, mint egy parázna" (Jer 2,20).

Jézus a próféták nyomán "jaj"-t kiált a tisztaság téves megkö
zelítésére. "Ti farizeusok - mondja -, tisztán tartjátok ugyan a
pohár és a tál külsejét, de belül teli vagytok rablással és go
noszsággal" (Lk 11,39). Szava éppen azzal a belső romlottság
gal szembesít, amelyet a törvénytartók külső tisztasága takar.
Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jön, amit meg
eszik, vagy .amit megérint, hanem ami belülről, a lélek mélysé
geiből fakad .

Világunk ma különösképpen érzékeny a tisztaságra. S mégis:
mélységes szakadék tátong a higiéniára kényes ápoltság és a
szennyes szív gondozatlansága között. Feltárni a szív rejtett gon
dolatait, titkos szándékait, s azokat Jézus elé tárni, az 6 ítéletére
bízni; s aszerint elfogadni vagy elutasítani, hogy 6 mit sugall 
ez a keresztény megtisztulás. Bármi lehet tiszta, és minden lehet
tisztátalan. Ha a munka másokért végzett szolgálat és valódi kre
ativitás, akkor a teremtés ősi tisztasága ragyog föl benne; de ha
a személyes kapcsolatok előli menekülés, vagy a karrier és a ha
talom utáni vágy kiélésének eszköze, akkor tisztátalan. Az ön
zetlen ajándékozás ígéretét hordozhatja a szerelem, ám a puszta
kéjvágy könnyen az önzés legalantasabb formájává alakítja át. A
megtört kenyeret nyújtva, életünk megosztását kínálja a közös ét
kezés, ami puszta táplálékfelvétellé, állatias zabálássá alacsonyul,
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ha valaki magába zárkózva csak az étel nyújtotta gyönyörre
összpontosít.

"A tisztának minden tiszta" (Tit 1,15), mert rátalál a teremtés
isteni gesztusaira. A tiszta még a világ szemétdombján is alig
látható, illatos virágra bukkan, mindenből és míndenkiből a jót,
az igazat, a szépet, a rendet hozza elő. A tisztát titokzatos
védettség óvja a gonosztól, de nem azért, mert bűn nélkül való,
hanem mert engedi, hogy Krisztus tekintete perzselje föl a bűneit.

2.
Jézus kemény szavakkal illeti azokat, akik elhanyagolják az igaz
ságosságot és Isten szeretetét (Lk 11,42). Arra figyelmeztet, hogy
visszájára fordítja az Evangéliumot, aki bár követőjénekvallja magát,
szavaival, tanításával gúnyt űz a krisztusi világosságból. Jaj azok
nak - kiáltja feléjük már a próféta is -, "akik azt mondják, hogy
a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogya sötétség világos
ság, és a világosság sötétség, vagy a keserű édes, és az édes kese
rű" (Iz 5,20); Jézus pedig hamis prófétáknak, báránybőrbebújt far
kasoknak (Mt 7,15) nevezi őket.

S mi keresztények, hányszor tettük már az Evangéliumot
nemzeti, vagy csoport ideológiává, kirekesztve ezzel Isten orszá
gából másokat; hányszor tartottuk megengedhetőnekaz erősza

kot, sárba tiporva ezzel épp az igazságosság és szeretet legfőbb

parancsát; hányszor bújtattuk megvetésünket vagy közömbössé
günket a kiválasztottság köntösébe, csak azért, hogy valódi kap
csolatba ne kerüljünk másokkal; hányszor magyaráztuk bölcsel
kedve, saját szájunk íze szerint a Szentírást vagy az egyház taní
tását, hogy igazoljuk őnkereső, önmegvalósító életünket, s hogy
megtérnünk ne kelljen ...

A jajkiáltás által célba vettek második köre: akik a tiszta Evan
géliumot megvallják ugyan, de életük nem követi hitvallásukat.
Kierkegaard szerint az ilyen prédikátorok, miközben szájukkal
hirdetik: milyen szűk a kapu és milyen keskeny az út, mely az
életre visz, tetteikkel valójában a széles úton járnak, amely a
pusztulásba vezet (Mt 7,13-14). "Mily távol áll az igaz keresz
ténység hirdetésétől, ha egy ember élete minden órában az ellen
kezőjét fejezi ki annak, amit keresztényinek hirdet egy félórában.
Egy ilyen hirdetés a keresztényit éppen annak ellenkezőjévé te
szi. Mert nincs két út, egy könnyű, egyengetett, melyen a hirde
tő halad; és egy keskeny, igaz út, amelyre felhívja az embereket,
hogy kövessék Krisztust. A hirdető élete ugyanis sokkal na
gyobb hatalom, mint beszéde" (Kierkegaard: Önvizsgálat).

Sokan nem csupán emlegetik, hanem teljesítik a Törvény paran
csait, de a lelkületétó1 távol maradnak. Házasságot nem törnek, de
feleségükre nincs idejük, vagy már nem is szeretik őt. Emberre
kezet nem emelnek, de munkatársaikat porig alázzák. Nem lop
nak, de még nem jutott eszükbe, hogy kenyeret adjanak a haj-
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léktalan szegénynek. Mások szívből igyekeznek követni az
Evangéliumot, de csak addig, amíg önmegvalósításukat, egyéni
boldogságkeresésüket szolgálja. Inkább az élvezeteket keresik,
mint Istent. Az istenfélelem látszatát keltik, de a lényegét megta
gadják (2Tim 3,5).

Végül Jézus jajkiáltása utoléri azokat is, akik látszól~$ teljesen
Isten és felebarátaik szeretetének szentelik az életüket. Ok a bete
geket ápoló nővérek, a szegényeket gondozó szerzetesek, sok
gyermekes családanyák, ingyen gyógyító orvosok, hivatástudatból
nevelő tanárok, híveik szolgálatában elégő papok. "Szereteten ál
talában azt értjük: aktívan fáradozunk a közösség, a testvérek ja
váért, a hazáért, a fejletlen országokért. .. Sokkal egyszerűbb töb
bes számban "szeretni", mert ez elvonatkoztatja és idealizálja a
szeretet... Így aztán legmélyebb érzéseink soha nem törnek a
felszínre.... Vannak emberek, akik számára ez az úgynevezett ön
zetlen szeretet a legjobb út ahhoz, hogy kitérjenek a valódi sze
retet és alázat útjából. .. Ahhoz, hogy valakit igazán szeretni tud
junk, szabadon kell hagynunk annak lehetőségét, hogy megse
bezzen minket. Akit szeretünk sebet ejt rajtunk. .. Szeretni azt je
lenti, hogy azt mondjuk valakinek: te vagy az örömöm, nem tu
dok nélküled élni, valahogy szükségem van rád... A szeretet
megnyit a másik felé, fogékonnyá, figyelmessé, szelíddé tesz.
Minthogy a szeretet révén elsősorban egyfajta szegénységet ta
pasztalunk meg - hogy tudniillik nem lehetek meg többé a má
sik nélkül -, valódi szeretet és barátság nem lehetséges alázat
híján" (Andre Louf: Alázat és engedelmesség).

A szeretet elfogadása és ajándékozása kedves az Isten előtt.

Fontos az Igazság ismerete és megvallása, az Evangélium törvé
nyeinek megtartása, és fontos a felebarátokért végzett megannyi
jótett, de csak mint Hozzá vezető út - mindez még nem maga
a cél. Nélkülözhetetlen ugyan, de eszköz csupán. A Jó, az Igaz, a
Szép, az Egy nem ezekben van. Isten a szeretetben van.

3.
Amikor az élet és a szeretet kinyilatkoztató "jelei" letaposott sírok
ká alacsonyodnak, lankadatlan buzgósággal idézgethetjük ugyan
a törvény betűjét, de a lélek, a törvény lelke már rég halott ben
nünk. Nemcsak azzal csúfoljuk meg hivatásunkat, hogy többé
nem jelenítjük meg Isten jóságát, hanem azzal is, hogy - amint a
láthatatlan sír a hozzá tudatlanul érő embereket tisztátalanná tette
- képmutatásunk a ránk figyelők romlottságának is forrása lesz.

A jel - mondja Hérakleitosz ~ nem mond ki semmit, nem rejt el
semmit, hanem jelez. Az olyan jel, amely hangosan beszél, rövide
sen jelszóvá alakul át. Felkapják az emberek, rigmusokban ismé
telgetik, majd elferdítik és felhasználják saját céljaikra, végül már
nem tudja senki, miról is szól valójában. "Ha a só ízét veszti, va
jon mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy ki-
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dobja és széttapossa az ember" (Mt 5,13). Másfelől azonban az a
jel, amelyik elfedi, amit jeleznie kellene, a véka alá rejtett világító
hoz hasonlítható. Akik találkoznak vele, semmit sem látnak vilá
gosságából, így sötétben maradnak. A fényre várók vajon mi
hasznát látják az ilyen lámpásoknak? Szemétdombra vetik majd,
mint a selejtes izzót. Jel-voltunk beteljesítésénél mindig könnyebb
meghamisítani vagy elhallgatni az igazságot. Nemcsak fizikai
pusztulás lehetséges - van lelki megsemmisülés is. Amikor egy
nép a felszínen még él, tagjai esznek, isznak, munkába járnak,
gyermeket nemzenek, de a lelkük, a reményük, a hitük már halott.

"Az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta ki irántunk
való nagy szeretetét, hogy bár bűneink miatt holtak voltunk,
Krisztussal életre keltett minket" (Ef 23b-5). A legfontosabb te
hát az, hogy el merjük hinni: halottak voltunk ugyan, de Isten Jézus
által újra élővé tett bennünket. Sírból kihozottak, élők vagyunk;
még ha ezt nem érezzük is minden pillanatban. Nemcsak fizikai
életet: biosz-t, hanem természetfölötti, örök életet: Zoé-t is kap
tunk az Istentől. E nélkül halott dolgokat cselekedhetünk csu
pán: vagy jelszavakat puffogtatunk, vagy gyáván hallgatunk. A
Zoé Jézus személyes szeretetének tapasztalata a hitben. Benne
élet van, s a jel éppen azáltal jelez, hogy él.

4.
Elkerülhetetlen, hogy terheket helyezzünk azokra, akiket sze
retünk. A szülőknek mindenkor követelményeket kell támasztaniuk
gyermekeikkel szemben, hogy azok fejlődjenek; a fiataloknak pedig
győzniük kell a nehézségeket, különben megrekednek. A törvény
tudóknak rá kell mutatniuk a helyes élet normáira, mert nélkülük
az emberi létezés anarchiába süllyed. S akkor a szigorú törvények
nél sokkalta rosszabb következik: az önkény, amelyben mindenki
azt csinál, amit akar. Farkastörvények veszik át az uralmat: az erő

sebb bármikor kihasználhatja, megalázhatja a gyengébbet.
Sokszor azonban a tanítók és a nevelők számára nem az a

fontos, hogy az egyes személy szabadabbá, élettel telibbé váljék
és növekedjék, hanem hogya törvény betartassék. Ezekből a tör
vénytudókból éppen a legfontosabb hiányzik: a szeretet. A sze
retet nélkül alkalmazott törvény pedig maga a halál.

"Levettem válladról a terhet, kezed megszabadult a nehéz ko
sártól. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek.
Hallgass meg népem hadd intselek! Bárcsak hallgatnál rám ma
Izrael! Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj! Én az Úr
vagyok a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd
tágra szádat, és én megtöltelek" (Zsolt 81,7-11). Isten először min
dig szabadítóként jelenik meg, a törvény csak ezután következhet.
S a Törvény maga sem szól másról, mint hogy továbbra is szaba
dok maradjunk, ne legyünk idegen istenek rabszolgái. Ezután
rögtön ígéret hangzik el: Nyisd tágra szádat, és én megtöltelek.
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Az Evangéliumról szóló hiteles beszéd a szabadulás tapaszta
latából táplálkozik. Ha valaki nem tud az előtte állónak életet és
üdvösséget ígérni, akkor nincs joga hirdetni Jézust. Aki nem
tudja megvallani: bár bűnös voltam, sőt vagyok most is, mégis
szeret engem az Úr, szeretetből halt meg értem a kereszten, s
most már az övé vagyok; s aki nem tudja azt mondani: b4rki
vagy, Jézus téged is szeret, érted is meghalt, téged is megszaba
dít; s aki végül csak törvényeket tud idézni, amelyekkel ítéletet
mond a másik fölött, jobb, ha bele sem kezd a tanúságtételbe.
Pedig jaj nekem, ha nem hirdetem az Evangéliumot.

5.
Ösi törekvés bennünk, hogy igazakra és bűnösökre osszuk föl a vi
lágot. A rosszért, a szenvedésért, a földön burjánzó igazságtalan
ságért a bűnös embereket tesszük felelőssé, míg magunkat ártat
lannak, s egyben tehetetlennek érezzük. A jókat az egyház, a társa
dalom vagy a politikai élet számunkra rokonszenves elitjében he
lyezzük el, s magunk is közéjük igyekszünk; míg a gonoszokat a
társadalom alján vagy ideológiai értelemben másik oldalán, vala
mint az alvilágban: a bűnözők, drogosok, munkakerűlők, vagy a
hitetlenek, a másképp gondolkodók közé soroljuk be. Am az 0- és
Újszövetség - s hozzátehetjük: maga az egyház története is - ar
ról tanúskodik, hogy a próféták üldözői, s végül Jézus gyilkosai
különös módon nem a nyilvános bűnösök: a vámosok, az utcanők,

a gonosztevők, de még csak nem is a pogányok, az idegen istenek
tisztelői vagy a hitetlenek voltak. A prófétai ige sem őket, hanem a
törvénytisztelő, istentiszteletre járó, naponta imádkozó farizeusok,
írástudók és főpapok, vagyis a vallási elit világát célozza meg. Föl
kell tennünk a kérdést: vajon ott, a hajdani templom udvarában
nem csatlakoztunk volna-e a köreinket megsértő próféta megköve
zőihez mi is; vagy nem éppen akkor csatlakozunk-e a Jézust halál
ra ítélő főtanácshoz, amikor ítéletet mondunk egy embertársunk
fölött, s ráhárítjuk valamilyen gonosz tettért a felelősséget?

Keresztény élethivatásunk, hogy a bennünk magként rejtőzkö

dő Jézust életre keltsük. Amire mi képtelenek vagyunk, azt majd
megteszi Ö, bennünk működő erejével. A farizeusi önámításra
- hogy az igaz oldalon állok - pont a hitetlenség miatt van
szüksége az embernek. A farizeus nem hiszi el, hogy igazzá és
szabaddá teszi Öt az Úr. A farizeus csak magában bízik.

6.
Az emberek kezdettől fogva mitikus tisztelettel veszik körül a tu
dás letéteményeseit. Tőlük: a papoktól, prófétáktól, írástudóktól
várják a világ magyarázatát, az életüknek irányt adó útmutatást.
Egy igazi próféta az Ószövetség tanúsága szerint azzal menthette
meg népét, ha az Úrtól kapott égi ismeret hirdetése által megnyi
totta övéinek a megtérés kapuját.

391



Jeremiás prófétát azért kellett elnémítani, mert évszázados
dogmát, a templom sérthetetlenségének dogmáját merte megkér
dőjelezni, míg ellenségei, a papok és az írástudók saját status
quo-juk megőrzésének eszközét látták abban. Azok a papok és
próféták, akik jól ismerték ugyan a Tórát, ám tudásukat a meg
dönthetetlennek hitt igazságokra építve csupán emberi ésszel
prófétáltak, a pusztulásba vezették a választottakat.

Szent Pál a Rómaiakhoz írt levélben kemény szavakkal osto
rozza a tudás és az igazság birtokosainak pózába tévedt embert:
" ... te, aki ismered Isten akaratát - mondja -, és meg tudod
különböztetni a jót és a rosszat, ... te, aki magadat vakok vezető

jének, oktalanok tanítójának. éretlenek mesterének tartod; ... 
hogyan van az, hogy te, aki másokat tanítasz, magadat nem ta
nítod?" (Róm 2,17-22).

Lehangolóan hiteltelennek mutatkozik az a kereszténység,
amely oktatja ugyan a társadalmat, s az isteni törvényekről pré
dikál, de maga semmibe veszi e törvényeket; s hasonlóképpen
hiteltelennek bizonyul az a keresztény ember, aki Evangéliumról
beszél másoknak, de életében nyoma sincs az örömhír gyakorla
tának. Rá illik az apostol szava: "Te, aki a törvénnyel kérkedel,
törvényszegéssel gyalázod az Istent. Meg van írva: Miattatok ká
romolják Isten nevét a pogányok" (Róm 2,23-24). Valójában per
sze nincs és nem is lehet kezünkben a tudás kulcsa. Ha hiszünk
is az igaz élet felé vezető ösvény megváltó erejében, mi magunk
sem birtokoljuk, legfeljebb szüntelenül keressük azt. A hatalmat
megragadni és a szenvedést elkerülni; jólétünket, hírnevünket,
sikereinket megmenteni; magunk alkotta biztonságot, emberi ga
ranciákat teremteni; az életünket saját kezünkben tartani, és a
függetlenség illúziójával irányítani azt - annyit jelent, mint nem
Isten terve szerint, hanem emberi módon gondolkodni.

"Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke
kárt szenved?" (Mk 8,36-37). Jézusnak ez a kérdése egész lel
künket teszi a tudás kulcsává, mellyel kaput nyithatunk az
üdvösség felé. Elveszíteni a világot nem kevesebb, mint föladni
mindazokat a vágyakat, amelyek elválasztanak Tőle; elengedni
mindazokat a személyeket, akik "megszerezhetők" volnának
ugyan, de nem az Ö ajándékai; lemondani azokról a szellemi és
anyagi javakról, amelyek gazdaggá tennének, de akadályozzák
az Emberfia követését. A világ megnyerésén és lelkünk kárvallá
sán kétségbe akkor eshetünk, ha értékesebbnek látjuk lelkünket
annál, mint amit a világ kínál. Ha végtelen boldogságra hivatott
nak ismerjük föl magunkat, míg csupán véges boldogságként ta
pasztaljuk meg azt, amit a világ nyújthat. Egyedül ehhez a Vég
telenhez: a végtelen Szeretethez, végtelen Irgalomhoz való meg
térésünk lehet a kapu kinyitása, melyet belépni vágyó őszintesé

günk talán mások számára is vonzóvá tehet.
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