
Martin Luther King

CSELEKVö SZERETET

Jézus akkor így szott: Atyám, bocsáss meg
nekik, hisz nem tudják, mint csinálnak.

Lk 23,34

Az Újszövetség kevés szava fejezi ki világosabban és ünnepélye
sebben Jézus lelkének nagyságát, mint ez a fönséges kijelentés a ke
resztről. Ez a legmagasabb fokú szeretet.

Jézus imájának roppant jelentőségét csak akkor értjük meg egé
szen, ha észrevesszük, hogy a szöveg "akkor"·ral kezdődik. A közvet
lenül megelőző vers így hangzik: "Amikor odaértek arra a helyre,
amelyet a Koponyák helyének hívtak, ott felfeszítették, s a gonosz
tevőket szintén, egyiküket jobbról, másikukat balról." Akkor Jézus így
szólt: Atyám, bocsáss meg nekik. Akkor - amikor a szörnyű halál
tusa mélyébe taszították. Akkor - amikor az ember a legmélyebb al
jasságba süllyedt. Akkor - amikor haldokolt, éspedig aleggyaláza·
tosabb halállal. Akkor - amikor a teremtmény nyomorult keze arra
merészkedett, hogy keresztre feszítse a Teremtő egyszülött Fiát. Ekkor
mondta Jézus: "Atyám, bocsáss meg nekik." Pedig hát "akkor" más
képpen is lehetett volna. Mondhatta volna: "Atyám, tégy igazságot
rajtuk", vagy: "Atyám, ereszd szabadjára jogos haragod hatalmas vil
lámait és pusztítsd el őket", vagy: "Atyám, nyisd meg igazságosságod
folyamának zsilipjeit, és hagyd, hadd szakadjon rájuk a méltó bün
tetés elsöprő áradata," De egyiket sem mondta erre a pillanatra vála
szul. Bár kimondhatatlan haláltusában gyötrődött, emésztő kint szen
vedett, megvetették és eltaszitották, mégis így kiáltott: "Atyám, bo
csáss meg nekik!"

Tanuljunk meg két alapvető dolgot ebből amondatból.

Először is csodálatos kifejezése Jézus azon képességének, hogy
cselekedetekkel feleljen meg szavának. Az élet egyik nagy tragédiája,
hogy az emberek ritkán hidalják át a szakadékot kijelentéseik és
gyakorlatuk, szavaik és tetteik között. Oly sokan élünk állandó szkízo
fréniában, önmagunk tragikus megosztottságában! Egyrészt büszkén
vallunk bizonyos fönséges és nemes elveket, másrészt sajnos ezeknek
az elveknek éppen az ellenkezőjét csináljuk. Hányszor jellemzi életün
ket a hitvallás magas vérnyomása. és a cselekedetek vérszegénysége!
Ékesszólóan beszélünk a kereszténység elvei iránti elkötelezettségiink
ről, életünk azonban tele van a pogányság gyakorlataival. Szenvedélye
sen szónokolunk a békéről, ugyanakkor pedig állandóan a háborúra
készülünk. Ez a furcsa kettősség, ez a szörnyű szakadék a "kellene"
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és a "van" között az ember földi za rándokútjának egyik tragikus
mozzanata .

De Jézus életében a szakad éket áthidalva találj uk. Soha a törté
nelem folyamán nem volt fönségesebb példája szó és tett egyöntetüsé
gének. Galilea napos falvaiban Jézus nagy át érzéssei beszélt a meg
bocsátásról. Ez a furcsa tanítás fölébresztette Péter kutató elméjét .
"Hányszor vétkezhet ellenem felebarátom - kérdezte - , hogy megbo
csássak ne ki? Talán hétszer?" Péter törvény és statisztika szerint
akart el járni. De Jézus azzal felelt , hogy a megbocsátásnak nincs ha
tá ra. "Mondom neked, nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer" (Mt
18,21-22). Más szóval : a megbocsátás nem mennyiség, hanem minőség

kérdése. Nem bocsáthat meg az ember négyszázkilencvenszer anélkül,
ho gy a me gbocsátás ne váljék szokásává. A megbocsátás nem alkalmi
tény , ha nem állandó magatartás.

Jézus arra is intette követőit, hogy szeressék ellenségeiket , és imád
kozzanak azokért, akik megvet éssei bánnak velük. Ez a tanítás úgy
hangzott sok hallgatója fülében, mint idegen országbeli furcsa zene.
Fülük nem volt ráhangolva az ilyen megdöbbentő sze retet hangnemére.
öket arra tan ítot ták , hogy szeressék barátaikat és gyűlöljék ellenségei
ket. Életüket a jóvátétel keresése szabta meg a .szernet szemért, fogat
fogért" tiszteletreméltó régi elve alapján. Jézus azonban arra tanítot
ta őket, hogy csak ellenségeik teremtő erejű szeretete által lehetnek
mennyei Atyjuk gyermekei, és ho gy a szeretet és megbocsátás a szel 
lemi érettség föltétlen követelményei.

Most eljöt t a nagy próba pillanata. Krisztus, Isten ártatlan Fia
kínos agóniában vergődik a magasba meredő kereszten. Van-e helye itt
szeretetnek, megbocsátásnak? Hogy viselkedik most? Mit mond? Fön
séges fén yben tör elő a felelet a kérdésre. Jézus fölemeli töviskoronás
fej ét, és kozmikus m éret ű szavakkal kiáltja : "Atyám, bocs áss meg ne
kik, mert nem tudják, mit cselekszenek ." Ez vol t Jézu s legnagyobb órá
ja ; ez vol t az ő mennyei felele te a sorssal való földi találkozóján.

Ennek az imádságnak a nagyságát akkor érezzük meg, ha szembe
állít juk a term észettel, amely személytelen szerkeze te c élcss ág ának
foglyakén t nem bo csát meg. Az útjában vad orkántól meglepett em
be r halálos aggoda lmű esdeklés ére, vagy az áll ványról lezuhanó építő

munkás borzadó sikolyára a te rm észet csak hideg, derűs, szenvtelen
közönnyel vál aszol. Mindig tisztelet ben kell tartania szilárd, változ
hatatlan törvényeit. Ha eze ket a törvényeket megsértik, nincs más vá 
lasztása, mi nt hogy kérlelhetetlenül tovább kövesse egyform a ösvényét.
A te rmészet nem bocsát , nem bocsáthat meg.

Vagy állítsuk szembe Jézus imáját az ember lassúságával a me g
bocsátásban, vagy a társada lommal , ame ly még kev ésbé kész megbo-
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csa tan í. A tá rsada lomnak szükségképpen megvannak a szabályai, nor
mái és szokásai. Kell lennie benne törvényes ellenőrzésnek és birói
meg torlásnak is . Azok, akik a szabályok alá esne k, azok, akik nem
engede lmeskedne k a t örv ényekn ek. gyakran az elí té lés söté t szakad é
kában találják magukat, és nincs reményük, ho gy mégegyszer új ra
ke zdhessék életü ket. A halálos ítélet a tá rsadalom végső állítása, ho gy
nem akar megbocsá tani.

Jé zus a keresztről ékesszólóan hirdet ett egy magasabb tö rvé nyt. Ö

tudta, hogy a régi szemet-szem ér t filozófia révén a végé n od ajutunk.
ho gy mindenki vak lesz. Ő nem akarta a rosszat ro sszal legyőzni. Ha
nem jóval győzte le a ro sszat. Bár a gyűlölet keresztre feszit ette, fele
let e a mindenre kész szeretet volt.

A második leckéje Jé zus kereszten mondot t imájának: kifejezi azt ,
hogy észrevette az ember értelmi és lelki vakságát . "Nem tudják, mit
csiná lnak" - mondotta. Az a bajuk, hogy vakok; megvilágosodásra
van szükségük. Rá kell jönnünk, hogy Jézust nem cs upán a bűn, ha 
nem a vakság is sze gezte keresztre. Azok, akik azt kiál tották: "Feszitsd
meg!" , nem rossz, hanem inkább elvakult emberek voltak. A vigyorgó
tömeg a Kálváriára vezető út mentén nem rossz, hanem elvakult ern
berekből állt. Nem tudták , mit csinálnak. Micsoda tragédia!

A történelem me gannyi bizonyitékot nyújt erre a szégyenletes tra
gédiára. És ugyanez a vakság sokféle baljóslatú módon fejeződik ki
saját korunkban is. Figyeljük meg most csak azt, hogyan bizonyul
igaznak ez a mondás faji viszonylatban. A rabszolgaságot Amerikában
nem pusztán az ember i rosszaság, hanem az emberi vakság is állan dó
sít otta. Igaz, ho gy a rabszolgarendszer ind ít óok át na gymértékben a
ga zdasági t ényezőben kell keresnünk. Az emberek meggyőzték önrnagu
kat, hogy egy gazdaságilag ilyen hasznos rendszernek erkölcsileg is
igazolhatónak kell lennie. Kidolgozták a faji fensőbbség formuláit , így
keletkezett a fehér fensőbbség tana . A vallást és abibliát idézték a
status quo megszilárdítására. A tudomány fel adata az vol t, hogy igazol
ja a né gerek biológiai alsóbbrendűségét. Még a filozófiai logikát is úgy
csavarták ki , hogy ér telmi hitelt adjon a rabszolgarendszernek. Vala 
ki arisz toteleszi szillogizmus keretében fogalmazta meg a négerek al
sóbbrendűségének érvét : "Minden ember Isten képmására van teremt
ve. De Isten, mint m indenki tudja, nem néger ; tehát a néger nem
embe r."

És az embe re k m agukévá tették ezt a filozófiát. Őszintén azt hitték,
hogy a né ger ember természeténél fogva alsóbbrendű, és hogy a rab
szolgaság isteni rendelkezés. 1857-ben a Dred Scott határozatban az
Egyesült Allamok legfőbb birósága végső törvényi szentesitését adta
a rabszolgarendszernek. Ezek a birák nem voltak gonoszok. Sőt tisz-
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tességes és buzg6 fér fiak voltak. De a lelki és értelmi vaks ág áldozatai.
Nem tudták, mit cse lekszenek.

Ugyanezt a tragikus vakságot ta láljuk meg a fa ji megkülönböztetés
ben, a rabszolgaság nem túlságosan messzi rokonában is . A különvá
lasztás legerősebb védelmezői közül egyesek meggyőződése őszinte és
indítékai komolyak. úgy érzik, így a legjobb nekik, gyennekeíknek ,
nemzet üknek. Sokan j6 templomlátogat6k, meggyökerezve apáik-anyáik
hitében . . . Micsoda tragédia! Négerek m ill i6it feszítette meg a lelki 
ismereti vakság. A kereszten függő Jézussal együtt szeretettel kell néz
nünk eln yom6inkra, és az t mondanunk: "Atyám, bocsáss meg nekik,
hisz nem tud ják, mit csinálnak."

De ahhoz, hogy valaki kereszténynek nevezze magát , el ke llene ke
rülnie az értelmi és erkölcsi vakságot. Az egész újszövetség végig a
megvilágosodás szükségességére em lékezte t. A Biblia újra meg újra
eszünkbe idézi, milyen veszedelmes a tudatlan buzg6ság és az in telli 
genel át nélkülöző őszinteség .

Tehát mind a kettőre parancsunk van: a bűn és a tudatl anság le
igázására is. A modern ember nemcsak az emberi rosszaság, hanem az
embe ri ostobaság miatt is áll a káosz szélén. Ha a nyugati civilizáci6
tovább süllyed, mig csak huszonnégy elődjéhez hasonl6an re ményte
lenül a feneketlen űrbe zuhan, ennek oka nemcsak tagadhatatlan bű

nössége lesz, hanem döbbenetes vaksága is. Ha a m odern ember to 
vábbra is felelőtlenül kacérkodik a háborúval , és fö ldi lakásá t esetleg
olyan intern óvá alakit ja, amelyet még Dante képzelete sem tudott
maga elé áll ítaní . az arcátlan ro sszasága és egyben arcátlan ostoba
sága következménye lesz.

"Nem tud ják , mit csinálnak" - mondta Jézus. Vakság volt a meg
rögzött bajuk. És it t van a kritikus pont: nem szükségképpen kell
vakoknak lennünk. A fizikai vakság rendszerint olyan term észeti erők

folyományaképp szakad rá egyesekre. amely ekkel nem rendelkeznek:
az értelmi és erkölcsi vakság ezzel szemben olyan dilemma, amelyet
az em ber maga szakaszt magára a szabadsággal va ló tragikus vis sza
élése által, és azzal, hogy nem használja ki elméjének képességeit a
magu k te lj ességében . Egy napon m ajd meg fogjuk tanul ni, hogy a sziv
sohasem járhat mindenestül helyes úton, ha a fej iránya minde nestül
helyt elen. Amivel nem akarjuk azt mondani, hogy a fej helyesen gondo l
kodhat, ha a szív romlott. Csa k ha az ember összhangba hozza a fejét
meg a szívé t - az értelmet és a jóságot -, akkor fog fö lemelkedni
igazi természetének beteljesedésére.

A vilá gosság e világba jött. Az idők t ávlatain át egy kiáltó hang
hivja az em bereltet , hogy járjanak a világosságban. Az ember földi
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élete tragikus kozmikus el égíáv á válik, ha nem figyel föl erre a k iál 
tá s ra. "Ez az itélet - mondja János - , hogy a világosság a világba
jött, de az emberek jobban szerelték a sötétséget, mint a világosságot."

Jézusnak igaza volt megfeszítőit illetően. Nem tudták, mit cselek
szen ek.

Alois Kraxner

AZ INGADOZÓ , MÉGIS TEHERBmó SZ IKLA

Miután ettek. Jézus megk érdezte P étert : "Si mon. Já1lOS fia, j obban
szere tsz-e engem ezeknél?" I gen. Uram. válas zolta - te tu do d, hogy
szer et lek: téged." E r re azt mondt a neki: "Legelt esd bá rányaimat. " Azu·
tán új ra megké rdezte : "Sim on, János f ia , ezer etsz-c engem ?" 6 azt
f elelte : .J qen, Uram . te tudod , hogy szeretlek téged." " Legeltesd juluii
mai ", mondotta neki . majd har madszor is megkérdezte : "Simon, J á
nos fia, szere tsz-e engem?" Péter elszomorodott , ho gy ha r madszor is
azt ké rdezte: Seere tsz-e engem , s azt válaszolta: " Uram, te mindent
tu dsz, te tudod, hogy seeretlek: téged." Jézus pedig meg ism ételte:
" Legelt esd j uhaimat! " (Jn 21,15·17)

A Bibliában két beszámoló található arról, hogyan kapja meg a
teljhatalmat ill. annak ígéretét Péter, az első pápa. Az egyik ebben az
evangéliumi részletben, a másik Má té 16. fejezetében. Mind a kettőnél

a hatalom átadását Péternek egy vallomása előzi meg: Uram, te tudod,
hogy szeretlek" (Jn 21,14) és "Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia" (Mt
16,16). És mind a két beszámoló emlékeztet Péter emberi gyarlóságára.
A szerete tre vonatkozó háromszoros kérdés a háromszoros tagadást
idézi föl. Máténál ped ig közvetlenül utána ott állnak J ézus nagyon is
kemény szavai Péterhez: "Távo zzál tőlem, sátán. Botránkoztatsz en
gem , mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az embe rekével"
(Mt 16,23).

Jé zus az ő üzenetét és az ő egyházá t egy olyan embe r re bízza, aki
maga sem áll mindig szílárd alapon; olyan sziklára építi egyházát,
ame ly ingadozik. Csak két dolgot követel me g hoz zá, és ez a kettő

végelemzésben egy: hitet és szeretetet.
Az 1rás bizonyára nem véletlenül mondja el vallomásnak, megha

í alm az ásna k és emberi gyarlóságnak ezt az összefonódásá t. Ez jellern
zi a pápák egész történetét. Isten olyan emberekre építi egyházát,
akik hisznek és szeretnek, de hibákat is követnek el. E z a Szentírásban
oly világosan elénk tár t igazság nem ritkán elhomályosult az emberek
előtt. Egyesek "Übermensch"·et csinálnak a pápából és eltussolják
míndazt a hibát, ami lerombolja ezt a képét ; másokat annyira "kiáb·
rándít" a pápák kudarca, hogy nem tudnak vagy nem akarnak hinni
teljhatalmában. Pedig a Gondviselésnek soha nem volt szándékában
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