Magyar

Legyen a ti beszedetek igen, igen,
nem, nem. (Mt 5,37)

Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy
megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten
vizet és tüzet helyezett eléd: amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. Az
ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának.
Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát
mindent. Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden
egyes tettét. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt
arra, hogy vétkezzék.

Testvéreim! Mi bölcsességet hirdetünk, de csak a tökéleteseknek. Nem e
világnak és pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten
titokzatos, elrejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva a mi
megdicsőülésünkre rendelt.
A világ fejedelmei közül ezt senki sem értette meg, mert ha megértették
volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényre jut az
Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta, amit
Isten azoknak készített, akik szeretik őt.
Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten, mert a Lélek
mindent ismer, még Isten mélységeit is.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mondom nektek: Ha igaz
voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be
a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre.
Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki
haragszik testvérére.
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Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek,
hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.
Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és
tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán
ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami ennél
több, az a gonosztól van.

Ez az evangélium világosan kijelenti: van krisztusi törvény, és ez a törvény új.
Mégsem új abban az értelemben, hogy a régit felfüggesztené, hanem a próféták
törvényét akarja "beteljesíteni", azaz megvalósítani és teljessé tenni úgy, hogy
olyan magatartást kíván, ami a formális cselekvésen túllép. Nem a külső tett a
mértékadó, mint a farizeusoknál és az írástudóknál. Jézus arra hív minket, hogy a
lélektelen betűkön túlhaladjunk és az igaz hitből éljünk.
Jézus szerint minden az emberi szívben zajlik: a testvér elleni harag és a
kiengesztelhetetlenség már a halál magvát hordozza magában; ezért tilos. Éppen
ezért tilos asszonyra vágyakozva tekinteni, mert vannak olyan pillantások,
amelyek már a házasságtörés magvát hordozzák magukban. A házasságtörésen
kívül nincs olyan helyzet, amelyben a férfi elbocsáthatná feleségét; csak
keményszívűségből adódhat ilyen. Jézus szerint esküdni sem szabad, ha igaz, ha
nem, az ember tartsa meg adott szavát, úgy, ahogy van.
Ha eddig úgy gondoltuk, hogy az evangélium csak gyengéden, vigasztalóan és
figyelmesen bánik velünk, akkor visszarettenünk ezektől a páratlan
követelményektől és nem tudunk védekezni azzal a benyomással szemben, hogy
csapdába estünk. Mégis megnyugodhatunk, mert a meglepetés és felháborodás
normális reakció ilyen elvárásokkal szemben, amelyről az apostolok is írnak a
Szentírás más helyén. Amikor Jézus meglehetősen nyersen megérteti velük, hogy
a gazdag csak nehezen jut be a mennyek országába, akkor "megrettentek és
egymást kérdezgették: Ki üdvözülhet egyáltalán?" (Mt 10,26). Talán néhányan,
akik emberfeletti természettel rendelkeznek, de biztosan nem olyan bűnösök,
mint mi!
"Nélkülem semmit sem tehettek" (Ján 15,5) mondja Jézus egy másik helyen.
Személyes lelki élet nélkül nem felelhetünk meg elvárásainak. Életünk
kapcsolatba kell, hogy legyen Krisztussal, lényünk személyére kell, hogy
irányuljon.
Jézus mégsem támad le minket elvárásaival. A gazdagokról szóló, számunkra oly
nehezen érthető soroknál néhány sorral előbb találjuk a következő mondatot:
"Jézus akkor tanítványaira nézett." (Mk 10,23) Egyedül a Jézusból kiinduló
kezdeményezés cselekedeteink forrása, amely csak válasz lehet gyengéd
pillantására. Benne, szeretete által hordozva minden lehetséges. És a mi szerető
válaszunk az lehet, ha minden helyzetben megfontoljuk, Jézus hogyan
viselkednék.
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Legyen a ti beszedetek igen, igen,
nem, nem. (Mt 5,37)

Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy megtartsd a
parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd:
amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik
neki, amit választ magának. Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s
mindig lát mindent. Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes
tettét. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.

Testvéreim! Mi bölcsességet hirdetünk, de csak a tökéleteseknek. Nem e világnak és
pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét,
amelyet Isten öröktől fogva a mi megdicsőülésünkre rendelt.
A világ fejedelmei közül ezt senki sem értette meg, mert ha megértették volna, nem
feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényre jut az Írás szava: Szem nem látta,
fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.
Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten, mert a Lélek mindent ismer,
még Isten mélységeit is.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy
megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé
tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből
sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is
eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon
kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen
nagy lesz a mennyek országában.
És mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem
juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt
mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja
testvérének: "Te esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: "Te
istentelen!", méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek
valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben
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légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a
börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az
utolsó garast is meg nem fizeted.
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös
vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki,
és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a
kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert
jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom
nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a
házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az
Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre,
mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a
nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod
ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami ennél több,
az a gonosztól van.

Ez az evangélium világosan kijelenti: van krisztusi törvény, és ez a törvény új. Mégsem új
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írástudóknál. Jézus arra hív minket, hogy a lélektelen betűkön túlhaladjunk és az igaz hitből
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Jézus szerint minden az emberi szívben zajlik: a testvér elleni harag és a
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