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Én pedig azt mondom nektek:
Ne szálljatok szembe a gonosszal! (Mt 5,39)

Az Úr így szólt Mózeshez: "Szólj Izrael fiai egész közösségéhez és mondd
meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s
akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped
fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat! Én vagyok az Úr."

Testvéreim! Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke
lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten
temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!
Senki ne ámítsa önmagát! Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a
világon, váljék oktalanná, hogy csakugyan bölcs lehessen. E világ
bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Hiszen írva van: "Saját
ravaszságukkal fogja meg a bölcseket", továbbá: Tárva az Úr előtt az ember
gondolata, csupa hiúság annak foglalata.
Senki se kérkedjék tehát emberekkel! Hisz minden a tiétek: Pál, Apolló,
Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: minden a tiétek;
ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar,
el ne fordulj tőle.
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Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld
ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket,
tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért,
akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei
Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad
mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek
köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok
is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei
Atyátok!

A mai szentírási hely ismét a törvény beteljesitésével foglalkozik, ahogy azt Jézus,
az új Mózes gondolja és kivánja.
A legfontosabb, hogy túlhaladjunk a megtorlás törvényén, amely az antik
társadalom alapját képezte. Még ha ez a törvény ma is keménynek tűnik, akkoriban
mégis jelentős elörelépést jelentett, mert az egyéni bosszúállásnak határt szabott.
Habár Jézus idejében nem alkalmazták a törvényt mindig eredeti keménységében, a
lényeg mégis érvényben volt. Még ma is a büntetőjog alapja a büntetéskiszabás,
amely a vétség mértékével egyenesen arányos. Jézus elismeri ennek a jognak
törvényességét, ugyanakkor egy magasabb igazságosság nevében megkérdőjelezi. A
törvényesen szabályozott büntetéssel, amely mindig magában hordja a veszély,
hogy az erőszak ördögi körét indítja el, Jézus szembe helyezi az erőszakmentes
eljárást, amely lemond arról, hogy ugyanolyan gonosz eszközökkel éljen.
Jézus azonban még továbbmegy. Nemcsak azt kívánja, hogy passzívan lemondjunk
az erőszakról, hanem azt is, hogy az ellenséghez aktívan odaforduljunk. Már az
Ószövetség megkívánta, hogy úgy szeresse mindenki felebarátját, mint önmagát. A
felebarát: a honfitárs, a zsidó volt, legjobb esetben még az idegen, aki Izraelben
letelepedett vagy a bevándorló, akit felvettek és befogadtak a zsidó népbe. De
Jézusnak minden ember, még az ellenség vagy az üldöző is felebarát. A gyűlölettel,
amely minden emberben ösztönösen él, szembe helyezi a szeretetet, mégpedig
egészen konkrét szeretetet, amely kifejeződik a viselkedésben és a gesztusokban,
amely vendégbarátságot jelent az idegennek és imádságot az ellenségért.
Naivitás és utópia? Elég, ha körülnézünk, hogy felismerjük, hogy egy egyszerű
békegesztus gyakran hatásosabb, mint egy leszerelési konferencia. Igazságosság így
hát csak szeretet által valósulhat meg. A türelem az erőszakmentesség ereje. Mégis
minden erőfeszítésünk túI gyengének és színtelennek hat Jézussal szemben, aki
ennek a magatartásnak mintája és példaképe. Ma különösen és a következő héten
azért könyörögjünk, hogy minden nap új erőt adjon, hogy az erőszakmentesség és
elfogadás útján apró lépéseket tegyünk.


