Egy keresztény édesanya kérdése:
Jézus azt tanította, hogy saját életünk árán is nyújtsunk segítséget a reánk törőknek?

Válaszom: Jézus nem tanított ilyesmit, s a pápa sem ezt állítja.
Jézus a hegyi beszédben ezt tanítja: „ne szálljatok szembe a gonosszal… szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért” (vö. Mt 5, 38–48). Ez azonban nem azt jelenti, hogy mulyaságra, ostobaságra buzdít, vagy arra, hogy ellenkezés nélkül hagyjuk magunkat legyilkolni, hanem
azt, amit a Jézus tanítását értelmező Pál apostol úgy fogalmaz meg, hogy ne bosszúállással (azaz
ne gonosz módon) ellenkezzünk, hanem keresztény módon álljunk ellen. Hagyjuk Istenre a bosszúállást, mi magunk pedig Isten segítségével azon fáradozzunk, hogy jóval viszonozzuk a rosszat, s
így szégyenítsük meg ellenségünket (vö. Róm 12, 17–21). – Ha valaki nem vallásos, annak is be
kell látnia, hogy háborúkkal, bosszúállással stb. a történelem folyamán megnyugtató módon még
semmilyen konfliktushelyzetet sem lehetett megoldani. Érdemes elgondolkodni például azon,
hogy a II. világháború kitöréséhez olyan politikusok járultak hozzá, akik az I. világháború veszteseit képviselve „gonosz módon” szerettek volna elégtételt venni a győzteseken. Jézus azt ajánlja,
hogy ha sorozatos háborúskodásainkban a gyűlöletspirált erősítve minduntalan kudarcot vallottunk,
próbáljuk meg már végre az általa javasolt utat követni.
Amikor a pápa befogadó lelkületre buzdít, vagy azt kéri a fiataloktól, hogy ne építsenek falakat,
akkor a falak kifejezést nem betű szerint kell értelmezni. Ez más szavakkal azt jelenti: nem „Orbán
Viktor kerítése” ellen beszél. A terrorizmus növekedésének veszélyét ő is látja, s éppen ezért a
migránsok ellenőrzött beengedését ő is keresztény megoldásnak tartja. Orbánnak azt a kijelentését,
amely szerint „beengedjük azokat, akik az ajtón szeretnének bejönni, de nem engedjük azokat, akik
az ablakon keresztül akarnak bemászni”, a pápa is józan és keresztény álláspontnak tartja. Legfeljebb annyit kér Orbántól, hogy ne legyenek túl szűkek az említett ajtók.
Ellenzi viszont azt a lelkületet, amely a választási hecckampányban megmutatkozik: felszínesen
általánosít, s minden muzulmánban ellenséget vagy potenciális terroristát láttat. Ellenkezésének
hátterében az a józan belátás húzódik, hogy ha mások legszentebb vallási meggyőződését kigúnyoljuk, megsértjük, akkor ezt ezek a mások (az iszlám szélsőségesei) provokációnak és igazoló alapnak
tekintik arra, hogy az iszlám vallás nevében adott esetben öngyilkos merényletek elkövetésére
fanatizálják a terrorizmusra hajlamos muzulmánokat.
Ferenc pápa annak idején világosan rámutatott: a Charlie Hebdo ellen elkövetett szörnyű merénylet közvetlen kiváltó okai között a provokáció állt az első helyen (a francia parlament alsóháza meg
akarta tiltani az országban békésen élő muzulmán nőknek a burka viselését; francia „keresztények”
felháborodva gúnyolták azokat a migránsokat, akik elutasították a segélyként adott olyan ételeket,
amelyeknek fogyasztását az iszlám tiltja; a szatirikus hetilap gyalázatos karikatúrákat közölt Mohamed prófétáról stb.).
Ferenc pápa nem tartja helyesnek azt sem, hogy a merényletet követően a francia elnök (aki mellesleg a Lateráni Bazilika tiszteletbeli kanonokja) bejelentette: vadászgépeket küld Szíriába. Ám a
megtorlás viszont-megtorlást, a háború csak újabb háborút szül! Arról nem is beszélve, hogy ez a
nem keresztény „megoldás” (a fegyveres beavatkozás) kapóra jött az ISIS terror-kalifátusnak (amelyet egyébként a névleges keresztényekből álló NATO hozott létre a HEZBOLLAH ellensúlyozására). Meggyőzően tudták ugyanis hirdetni potenciális terroristáik felé: lám, a nyugati „keresztények”

életünket és az életünknél is fontosabb muzulmán meggyőződésünket is el akarják pusztítani.
Kétségtelen, hogy torzítottak, általánosítottak, amikor a „szalonkeresztényekből” 1 álló NATO tagjait a mélyen hívő keresztény tömegekkel azonosították, de sajnos, ez a realitás. A pápa azt hirdeti:
az evangélium alapján tájékozódva és a józan ész nevében is kerüljünk el minden olyan reakciót,
amelynek alapján az ISIS vagy az Iszlám Állam hamis igazoló alapot tudna felmutatni fanatizálható tagjai felé.
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Ferenc pápa: Szalonkeresztények vagy úton lévő apostolok vagyunk? (Magyar Kurír, 2017. jún. 29.)
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