ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen
tökéletes a ti mennyei Atyátok!
Ellenségeiteket is

A

Jézus által hirdetett erőszakmentesség akkor éri el tetőfokát, amikor a mi Urunk azt tanácsolja, hogy ne
csak azokat szeressük, akik jók hozzánk,
hanem ellenségeinket is.
Miért kellene szeretnem ellenségeimet? Miért imádkozzak az engem bántókért? Ha viszonoznám a roszat, nem
élne bennem Krisztus szeretete. Isten
tökéletes, ő a szeretet. Nem torolja
meg bűneinket, hanem irgalmasan
megbocsát. Jézus szava szerint erre a
tökéletességre kell törekednünk. Soha

Erőszak nélkül

A

z igazságosság elve szerint mindenkinek azt kell megadnunk, ami
neki jár.
Ezen elv szerint tehát látszólag elég a
jót jóval viszonozni, de ha valaki ellenségként kezel minket, annak nyugodtan
visszavághatunk, s viszonozhatjuk a
rosszat.
Az ószövetségi törvény – szerencsére, csak elvben – megengedte ezt,
Krisztus új törvénye viszont már nem.
A szeretet törvényét helyezi az igazságosság mellé, amely minden helyzetben
megköveteli a szeretetet és a türelmet.
Jézus az ókori jogrendszerek ismert
szabályát idézi: „Szemet szemért, fogat
fogért.” E törvény, amely mai szemmel
nézve kegyetlennek és durvának tűnik,
egykor azt a célt szolgálta, hogy a boszszú ne haladja meg az okozott kár mérÉvközi 7.
vasárnap
Lev 19,1-2.17-18
1Kor 3,16-23
Mt 5,38-48

Hétfő
Sir 1,1-10
Mk 9,14-29

ne legyen bennünk bosszúvágy,
harag vagy rosszindulat, hanem
tudjunk szeretettel válaszolni minden sértésre.
A jóságot mindig Isten adja
nekünk. Ne engedjük, hogy legyőzzön bennünket a rossz,
hanem az isteni jóság uralkodjék mindig a szívünkben!
Jézus azt kéri, hogy utánozzuk azt az isteni szeretetet,
amely nem tesz különbséget az
emberek között, hanem jókra
és gonoszokra egyaránt kiárad.
A szeretet bölcsessége és türelme képes legyőzni a rosszat.
tékét, s emiatt a maga korában igen haladó lehetett. Ezt a törvényt az egyenlőség elve alapozza meg, amely ennyire
kisarkított és végletes formában valóban kegyetlenség, s emiatt Jézus korában a zsidó rabbik inkább a
pénzbüntetést javasolták kárpótlásként
a bosszú helyett.
Jézus viszont új törvényt ad, melyet
új alapra helyez. A szereteten alapuló
megbocsátás nem áll bosszút, hanem
nagylelkűen felülemelkedik a rosszon.
Korunkban szerte a világban tapasztalható erőszak és háborúk azt mutatják, hová vezet, ha az ember csak a
maga igazát hajtogatja, és az igazságossághoz nem párosul a szeretet és a
megbocsátás. A rossz bosszút és újabb
rosszat szül, s ennek soha nincs vége,
ha nincs meg a készség az emberekben
a megbocsátásra. Csak a Jézus által
tanácsolt erőszakmentesség vezethet el a jó végső győzelméhez.

Kedd, Szent Péter
apostol székfoglalása
1Pét 5,1-4
Mt 16,13-19

Készen a bűnbánatra

M

indenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk!
Eltévedtünk, s mint elveszett juhok
letértünk útjaidról. Túlságosan saját
szívünk tervei, szándékai és kívánságai
után futottunk. Megsértettük szent
törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett
volna szabad.
De Urunk, Te légy irgalmas hozzánk, szegény nyomorult bűnösökhöz!
Kíméld meg azokat, akik megvallják
hibáikat.
Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra, azon ígéret miatt,
amit az embereknek adtál Krisztus
Jézus, a mi Urunk által. És őérette add
meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy
ezután istenfélő, neked tetsző, becsületes és tisztességes, komoly életet éljünk szent neved dicsőségére.

Szerda

Csütörtök, Szent

Péntek

Szombat

Sir 4,12-22
Mk 9,38-40

Mátyás apostol
ApCsel 1,15-17.20-26
Jn 15,9-17

Sir 6,5-17
Mk 10,1-12

Sir 17,1-13
Mk 10,13-16
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