Magyar

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel,
teljes lelkeddel és egész értelmeddel. (Mt 22,37)

Ezt mondja az Úr: Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is
idegenek voltatok Egyiptomban.
Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők
hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard
által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek
árvák legyenek.
Ha a népemből való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönzöl, ne
viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot. Ha
embertársad köntösét zálogba veszed, napszálltakor add vissza neki. Hisz
ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mivel
takarózna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok.

Testvéreim! Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötökben a
ti szolgálatotokra. Ti pedig az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok
nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, és így
Makedóniában és Ahájában minden hívőnek példaképei lettetek. Istenbe
vetett hitetek mindenütt ismertté vált, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az
emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan
fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek
szolgáljatok és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból
feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól.

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
"Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
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"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész
értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az
egész törvény és a próféták."

"Szentek legyetek, mert én, a ti Istenetek szent vagyok." (Lev 19,2) Isten világos
felhívása és elvárása választott népével szemben. A nép, amely elkötelezettnek érzi
magát az Istenével kötött szövetségben, arra hivatott, hogy Isten legyen a példaképe
és olyan legyen, mint Ő: szeretetteljes és együttérző, nem haragtartó és irgalmas
szívű. Amint Isten hűséges, a nép is legyen hűséges elsősorban a szegényekhez és a
lebecsültekhez; Isten különleges oltalma alatt állnak az özvegyek árvák, idegenek és
azok, akik nem tudnak segíteni magukon – így szól a mai olvasmány. Az
Ószövetségben részletezett törvény egyetlen elvet szolgál, a szeretetét, amelyet
Isten elvár az emberektől.
Az idők során elveszett az érzék ez iránt az elv iránt és az emberek csak az egyes
törvényeket és szabályokat látták, nem pedig a benne rejlő lényeget. Ebből a
felaprózott gondolkodásmódból fakad a kérdés, amit a farizeusok Jézushoz
intéznek: "Melyik parancs a legfontosabb?" De Jézus nem hagyja félrevezetni magát:
az egész törvény az isten- és emberszereteten alapul, amelyben a felebaráti szeretet
parancsa szoros kapcsolatban van az istenszeretetével és ezért ugyanolyan értékű,
mint az istenszereteté.
Világos útmutatás nekünk is, akik gyakran egyáltalán nem különbözünk a Jézus
idejében élt farizeusoktól. Ha őszinték vagyunk, el kell ismernünk, hogy túl gyakran
kerít minket hatalmába felaprózódott kereszténység, amelyben a szeretet elve csak
nagyon halványan ismerhető fel. A felaprózott kereszténységből adódó másik
csapda, amelybe szintén gyakran beleesünk, hogy túlhangsúlyozzuk egyik vagy
másik parancsot és ezért elveszítjük egyensúlyérzékünket és a két parancs
összetartozását.
A függőleges dimenzió túlértékelése gyakran abban mutatkozik meg, hogy a rend és
tekintély válik legfőbb elvvé és csak Istenről, kegyelemről és szentségekről esik szó,
miközben minden más jelentéktelenné sőt elátkozottá válik. A másik oldalon csak a
horizontális dimenzió számít: vallás a hittestvérekkel kapcsolatban az ember és
minden ember fejlődése és önmegvalósulása, a politikai elkötelezettség.
A szomorú az, hogy mindkét felfogás elsáncolja magát és így nemcsak minden
párbeszéd, hanem a hit más dimenziói és teljessége is lehetetlenné válik. A Biblia
Istene nem egysíkú, sem csak vízszintes, sem csak függőleges. Olyan Isten, aki mint
Atyaisten, Fiúisten és Szentlélek nyilvánul meg. A szeretet, amit a Lélek önt a
szívünkbe, tesz képessé minket keresztényeket, hogy Istent is úgy szeressük, mint
magunkat és testvéreinket. Ha felebarátunkat úgy szeretjük, mint önmagunkat (nem
jobban és nem kevésbé), akkor konkrétan láthatóvá válik Isten iránti szeretetünk,
akit teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és minden gondolatunkkal, vagyis egész
emberségünkkel kell szeretnünk. És ez nemcsak az ószövetségi törvény lényege,
hanem egész keresztény hitünké is.
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