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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Isten teherhordozói

A

Szentatya, XVI. Benedek
pápa címerében többek között egy, a hátán zsákot vivő barnamedve látható, amely Isten
teherhordozóját jelképezi, tehát a
Szentatya jól tudja, hogy szolgálata milyen nehéz és mekkora felelősséggel jár, de amelyet
kitartóan és fáradhatatlanul kell
hordoznia.
Az Egyház vezetői és tagjai szintén Isten teherhordói.. A történelem során sok felesleges teher is
került Egyházunk vállára, de a zsinatok mindig felismerték, hogy mely terheket kell olyannak
tekinteni, amit nem szabad már tovább hordozni, s melyek
azok, amelyeket Krisztus „édes terhének” kell tekinteni, s tovább kell vinni. Mert nem minden teher olyan, amit
örökké hordozni kell és nem mindet kaptuk Krisztustól.
A II. Vatikáni Zsinat például sok középkori intézményt törölt el vagy változtatott meg, amelyek az évszázadok során

Édes terheink

E

gyházunk számára édes teher az
evangélium hirdetése, amely napjainkban sok helyütt egyre nehezebbé
válik a papság létszámának csökkenése
és a világias szemlélet terjedése miatt.
Sok helyen egyre nehezebb megtalálni a formákat és módszereket, amelyekkel meg tudjuk szólítani az
Egyháztól távolabb állókat, s hitelesen
tudjuk átadni nekik az evangéliumi értékrendet. Be kell látnunk, hogy egyre
több helyen jelent nehézséget és valódi
terhet az, hogy kevesen vállalkoznak
erre a feladatra, s aki vállalja a magvetés
feladatát, az is sokszor megvetésben és
visszautasításban részesül. Az evangeÉvközi 14.
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valóban elavultakká váltak. A zsinat igyekezett visszatérni az
őskeresztény kor eredeti forrásaihoz, hogy világosan felismerje, melyek azok a terhek, feladatok és küldetések, amelyeket Krisztustól kapott, s melyek azok, amelyeket emberek
találtak ki a különböző korokban, mert csak Krisztus terhét
érdemes tovább vinni, s meg kell szabadulni mindattól, ami
csak az emberi értelem találmánya, vagy amit csak egy bizonyos korban kellett vinni.

lizáció olyan „édes teher”, amit Krisztustól kaptunk, s amelyet minden nehézség ellenére, utolsó erőnkkel is
vinnünk kell.
Ugyanilyen „édes iga és teher” Egyházunk számára a szegények és a rászoruló emberek segítése, hiszen magától
Krisztustól tagadnánk meg a segítségnyújtást, ha azt mondanánk, hogy ezt a
terhet már nem tudjuk tovább cipelni,
és már nem tudunk törődni a rászorulók nyomorával. Soha nem tagadhatjuk
meg a nélkülözőktől és a legszegényebbektől a segítséget, és nem hivatkozhatunk arra, hogy erre már nincs erőnk
vagy időnk. Krisztus bízta ránk a szegények és elesettek, a nélkülözők és a
nincstelenek szeretetét, s ezt „édes teherként” kell vinnünk mindenkor.

Házastársak imája

I

stenem! Te hívtál meg a házaséletre.
Ez az állapot szent, szentül is akarom tehát megélni.
Szeretetet és hűséget fogadtam házastársamnak. Nem akarom azt viszállyal vagy hűtlenséggel megszegni.
Nehéz ugyan a házasság kötelmeinek
teljesítése, de kegyelmeddel nem lehetetlen. Mindent, mi tőlem telik megteszek, bármennyire nehéz.
Erősíts kegyelmeddel, hogy hitvestársam várakozásának mindenben
megfelelhessek, s amellett a te szent
törvényeidet is pontosan megtartva,
vele és egész családommal együtt egykor szent színed látására juthassak.
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