Jézus számára a legfontosabb törvény a szeretet törvénye. A zsidóság és a
képviselői is tudják ezt. Úgy tűnik, hogy a legfőbb különbség köztük és
Jézus között az, hogy Jézus valóban komolyan gondolja a szeretet
törvényét, s hogy mindig segít a szeretetben más embereknek. Jézus Istene
nem a törvény istene, szíve van, törvénye a szeretet törvénye.
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Szeresd az Urat, a te Istenedet, és felebarátodat, mint saját magadat.
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:
„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.”
Ezek az evangélium igéi.
A legfontosabb parancs
Egy kis csevely egy születésnapi ünnepen. Valaki kijavította valaki
más kijelentését azzal, hogy: “De, de! Ne hazudj!” S felém fordul: “Igaz,
atya, hány parancs van?” Kínos, kínos, mert szégyenemre: nem tudtam.
“Ne hazudj!”, vagy pontosabban: “ne hazudj, mások becsületében kárt ne
tégy”. Ez a nyolcadik parancsolat, de be kell vallanom: a parancsolatok
sorrendje soha nem volt olyan fontos a számomra, hogy pontosan

megjegyeztem volna egészen addig míg a
szemináriumot el nem
kezdtem. A múltban ilyen
nem volt. Az ember már
megtanulta

a

Tízparancsolatot a
hittanórákon, és oda-vissza
el tudja mondani. Bizonyára senki sem lehetne elsőáldozó vagy
bérmálkozó, ha nem tudná elmondani a tízparancsolatot. És egy ilyen
ember biztosan nem lehetne pap sem. Ma nem merném kikérdezni a
megbérmáltakat vagy a jelenlévő kedves híveket: Nem szeretnék senkit
sem megsérteni, de gyanítom, hogy sokan nem tudják helyesen és
megfelelő sorrendben elmondani a Tízparancsolatot - vagy? A
ministránsokat sem vizsgáztatjuk a mottó szerint: aki nem ismeri a
Tízparancsolatot, annak nincs itt dolga.
A Tízparancsolat mint az együttélés alapja
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a Tízparancsolat ma nem
fontos. Ellenkezőleg: éppen azokról az értékekről beszélünk, amelyekre
a társadalmat kell felépíteni, hogy az összetartozás működhessen. S
véleményem szerint a Tízparancsolat a legfontosabb iránymutató egy
működő társadalom számára. Olyan értékek és normák, mint: ne ölj, ne
lopj, ne hazudj, házasságtörést ne kövess el, mások tulajdonát ne kívánd,
tiszteld apádat és anyádat, s így tovább minden emberi kapcsolathoz
szükséges és nélkülözhetetlen alapja. Ellenkező esetben egy társadalom
nem működhetne. S mégsem az a lényeg, hogy egyszerűen el tudok

mondani fejből tíz mondatot, amelyek fontosak és alapvetőek. Az a
fontos, hogy éljek vele, hogy megértsem, mi számít igazán. És ez
nyilvánvaló a mai evangéliumban.
A Tízparancsolat összefoglalva a
kettős parancsolatban
Egy írástudó odament Jézushoz,
és megkérdezte tőle: melyik parancs a
legfontosabb? Ismeri az Ószövetség
megszámlálhatatlan törvényét - s a
Tízparancsolatot, mint a
főparancsolatot. A zsidó törvények
összesen 613 parancsot és előírást
tartalmaz a Bibliában és sok száz további parancsolatot a hagyomány
szerint. Ha valaki ezeket a parancsolatokat tartja a szeme előtt, akkor lehet
írástudó. Igehirdetése során Jézus maga is számos további irányelvet és
szabályt állított fel az evangéliumokban, sőt helyenként szigorította a
zsidótörvényeket. Gondoljunk csak a hegyibeszédre: szeressétek
ellenségeiteket; ha az egyik orcádat megütik, tartsd oda a másikat, és a
többi. Mi most a legfontosabb parancs? A több ezer szabály közül melyik a
legfontosabb? Természetesen az írástudó csapdát akart állítani Jézusnak,
meg akarta mutatni az egész nép előtt, mintha én most egy ministránst
választanék és hagynám, hogy mindenki előtt elmondja a Tízparancsolatot.
Jézus tudja, hogy az írástudó meg akarja leckéztetni. És mégis megkerüli
ezt a kérdést. Ő sem ostoba ember, nem jön azzal: “Valamilyen
szempontból mindegyik parancs fontos.” Ehelyett nagyon világos és
pontos választ ad. Két parancsot választ ki. Elsőnek: „Szeresd az Urat, a

te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel.” És
másodiknak: “Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” Azok
számára, akik túl soknak tartják a több száz egyedi előírást, a
parancsolatok számát kettőre csökkenti, amire mindenki igazán tud
emlékezni: Az istenszeretet és a felebarát szeretetének a törvénye. Az
összes többi parancsolatot ebben foglalja össze. Aki ezt komolyan veszi
és valóban megéli, az automatikusan teljesíti az összes többi
parancsot.
Az egész törvény: egyetlen
meghívás, Isten szeretetére
Jézus számára nagyon is
fontos, hogy ez a két parancs
összetartson. Egyiket nem
lehet teljesíteni a másik nélkül.
Ha nem igazán szeretem az
Istent teljes szívemből: akkor a
következővel egyáltalán miért kellene foglalkozni? Az Isten iránti
szeretet, a félelem és a tisztelet, hogy Isten minden embert szeret; ez az
oka annak, hogy mindenkit, függetlenül attól, hogy akar-e valamit
tenni vagy sem, családtag vagy idegen, barát vagy ellenség, szomszéd
vagy külföldi, megérdemli a megbecsülésünket és a tiszteletünket. És
fordítva: ha azt állítjuk, hogy szeretjük az Istent, de nem érdekelnek
bennünket felebarátaink, akkor ez tisztán képmutatás. Bármennyire is
jámbor az ember, bármennyire is gyakran jár templomba; ha
igazságtalanul viselkedik másokkal, vagy nem tudja igazán elfogadni
és szeretni önmagát, akkor valami nincs rendben az Isten iránti

szeretetével. Olyan ez, mint a farizeusoknál, akiket Jézus oly gyakran
képmutatónak nevez, mert bár pontosan ismerik és teljesítik a sok
parancsot, alapvetően teljesen közömbösek embertársaik iránt, s csak
önmagukkal és hírnevükkel foglalkoznak. Következésképpen: nyugodtan
elfelejthetjük a Tízparancsolatot, ha igazán megértjük, mit jelent
Jézus Isten iránti szeretete, a felebaráti- és az önszeretet e két
parancsolata. S nem azért, mert a Tízparancsolat már nem fontos,
hanem azért, mert ez a két parancs tartalmazza a többit is. Ha
komolyan

vesszük,

automatikusan betartjuk a
Biblia Tízparancsolatát és az
összes többi előírást, amelyek
nem más, mint Isten egyetlen
nagy meghívása, hogy teljes
szívünkből szeressük Őt és a
felebarátainkat is.

