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Legyetek irgalmasok,
amint a ti Atyátok is irgalmas. (Lk 6,36)

Saul féltette hatalmát Dávidtól. Ezért Saul háromezer férfival, Izrael legjavával elindult,
hogy felkutassa Dávidot Szif pusztájában.
Dávid tudomást szerzett Saul érkezéséről. Egy éjszaka Dávid és Abisáj megközelítették
Saul táborát. Sault alva találták a táborban. Lándzsája a fejénél a földbe volt szúrva.
Abner és a csapat körülötte aludt. Ekkor Abisáj azt mondta Dávidnak: "Isten ma
kezedbe adta ellenségedet. Lándzsával odaszögezem a földhöz, egyetlen döféssel.
Másodikra már nem lesz szükség!" Dávid azonban így felelt Abisájnak: "Ne öld meg,
mert senki sem büntetlen, aki az Úr fölkentjére emeli kezét!"
Ezzel Dávid Saul feje mellől elvette a lándzsát meg a vizeskorsót, és eltávoztak
anélkül, hogy valaki látta vagy észrevette volna őket, vagy pedig fölébredt volna.
Mindnyájan aludtak, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk.
Amikor Dávid a szemközti oldalra ért, jó messze megállt egy hegy tetején, úgy, hogy
nagy távolság volt köztük.
Dávid átkiáltott innen Saul táborába: "Nézzétek, itt a király lándzsája. Jöjjön át
valamelyik szolga és vigye el. Az Úr mindenkinek megfizet igazságosságában és
hűségében. Az Úr ma kezembe adott, de nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére."

Testvéreim! Az Írás mondja: "Ádám, az első ember élő lénnyé lett", az utolsó Ádám
pedig éltető lélekké.
De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első
ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való, (mennyei). Amilyen a
földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek
is.
Ezért, ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, úgy a mennyeinek az alakját
is magunkon fogjuk hordozni.

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Nektek, akik hallgattok engem, ezt
mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.
Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha
arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a
ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.
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Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte
Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek
jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is
megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak
vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást
ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő
is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is
irgalmas.
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el
senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.
Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek
öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."

"Amit nem akarsz, hogy tegyenek neked, te se tedd másoknak". Általában ezen korlátok között
folyik az emberi élet. Az igazságtalanságot meg kell büntetni, jogainkat érvényesíteni kell; ha
provokálnak minket, védekezünk a legvégsőkig; de az a legjobb, ha miénk az utolsó szó; és
egyáltalán hova jutnánk, ha mindent eltűrnénk? Mégis: a mai bibliai szöveg szembeszegül az
általános emberi tapasztalattal: Dávid megölhette volna ellenfelét, Sault – nem tette. Jézus
hallatlan elvárásokkal szembesít minket: ellenség szeretete, ellenállásról való lemondás,
ellenszolgáltatás nélküli szeretet. A "szemet szemért" szabály nem működik Jézus életében.
Sürgető felhívása egyértelműen mást jelent: ne úgy reagálj, ahogy emberi számítás szerint
cselekednél, hanem úgy viselkedj, ahogy Isten viselkedik veled szemben: az Ő szeretete mindent
átfogó (vagyis független értékektől, teljesítménytől, feltételektől). A keresztény viselkedés példája
lehet ez az elvárás nélküli és kiérdemeletlen mértéktelen szeretet úgy, ahogy Jézus elénk élte. Ez a
radikális felhívás visszariaszt és elbátortalanít minket. Képtelenség! Hogy lennénk képesek emberi
korlátainkkal ilyen szeretetre? Legjobb jóakaratunk ellenére is meghaladja emberi lehetőségeinket.
Ezért aztán megkísért minket, hogy ezt a teljesíthetetlen elvárást átfogalmazzuk, vagy egyszerűen
félretegyük és elfelejtsük. De kétszeresen is tévedünk: először is ez az elvárás nem emberi
értelemben vett "elvárás", hanem meghívás, hogy az Istentől kapott értékes, kiérdemeletlen
szeretetre hasonló módon válaszoljunk és hasonlóképpen adjuk tovább. Nem tapasztaljuk-e meg
olykor, tisztán emberi szempontból, hogy sok minden könnyebben sikerül és a nehézségek
veszítenek félelmetes erejükből, ha úgy érezzük, hogy mélyen szeretnek és elfogadnak minket?
Pontosan ugyanez a helyezet Isten szeretetének megtapasztalásával is.
Másodszor pedig a felvázolt emberi cselekvés olyan cél, amelynek végső beteljesedésével
valószínűleg Isten ajándékoz meg minket az új életben. De ez a szeretet az emberi lét
legfontosabb célja és természetesen fakad abból a feltétel nélküli szeretetből, amelyet nap mint
nap megtapasztalunk Isten részéről. Az út azonban a mindennapi élet számtalan apró – olykor
parányi – lépésén át vezet: a humor élét veszi a feszültségekkel telített helyzeteknek; a nyíltság
megingathatja a rendíthetetlennek hitt ellentéteket; néha akár tudatosan is lemondhatunk arról,
hogy a miénk legyen az utolsó szó; olykor talán sikerül, hogy a mások által okozott fájdalmat
tudomásul vegyük, átérezzük, mégis megbocsássuk; tudatosan ajándékozzunk olyankor, amikor
semmit sem kaphatunk érte cserébe; biztosan nem esik le a gyűrű az ujjunkról, ha egyszer
engedünk büszkeségünkből és mi tesszük meg az első lépést... Persze ez a viselkedés, ha csak
"világi" szemmel nézzük, nevetséges, együgyű és őrültégnek tűnik. Tudatában kell, hogy legyünk.
De az igazi szeretet látszólagos tehetetlensége mégsem a gyengeség, hanem az erő jele, amely
Isten magatartásához igazodik. Hosszútávon a szeretet és az igazság győz, mert ezek alkotják az
élet teljességének alapját.


