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A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember
jó magot vetett a földjébe

Jó és rossz egyaránt

A

búzáról és a konkolyról szóló példázatot érthetjük az
Egyházra, amelyben megnyilvánul az Isten országa.
El kell ismernünk, hogy Egyházunknak vannak bűnei, s
a keresztények is ugyanúgy, mint mások, számtalan hibát
követnek el, de ugyanakkor az Egyházat szentnek is valljuk, tehát olyan közösségnek, amelynek a tagjai az életszentség megvalósítására törekszenek.

Legyünk türelmesek!

A

z evangéliumban szereplő, de az
Úr szerint helytelenül gondolkodó
szolgákhoz lennénk hasonlóak, ha azt
akarnánk, hogy az Egyház csak a szentek gyülekezete legyen, s onnan mindenkit azonnal ki kell zárni, akinek
valamilyen bűne van.
Az Egyházat nem lehet ilyen módon
megtisztítani, de nincs is erre szükség.
Egy orvosi műtétnél csak sterilizált,
fertőtlenített eszközöket lehet alkalmazni, mert a legkisebb fertőzés is halálos lehet a beteg számára. Az
Egyháznál nem így van, hiszen nem lehetünk már itt a földön tökéletesen
tiszták és bűntelenek. Ha erre törekedÉvközi 16.
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A Krisztus Egyházához tartozók sokszor földies módon
gondolkoznak és ugyanez nyilvánul meg magatartásukban
is, de ugyanakkor állandóan keresik az odafönt valókat, s
a földi életből a menny felé törekszenek. Emberi oldalról
sokszor megtapasztaljuk a gyarlóságot és az esendőséget,
de ugyanakkor bőségesen részesülünk a kegyelemben is,
amely szüntelenül felemel bennünket. Egyházunkban emberi és isteni elemek vannak jelen együttesen, sokszor bizony konkoly keveredik a búza közé. Ezt a kettősséget
csak a hittel lehet megérteni és elfogadni.

nénk, akkor nagyon sok embert kizárnánk az Egyház közösségéből, de még
az is lehet, hogy engem is, bennünket
is kizárna valaki, aki nálunk sokkal
szentebb életet él.
Ha nekiesnénk a konkolynak, tűzzelvassal irtanánk, és rendszeres tisztogatást
végeznénk
kitaszítva
a
gyengébbeket, akkor éppen annak az
ellenkezőjét tennénk, mint amit Krisztus az Egyház feladatának szánt. A mi
Urunk ugyanis azt akarta és azért alapította Egyházát, hogy ez a közösség
ne kitaszítson, hanem összegyűjtsön
minden embert.
Isten türelmes, engedékeny, időt ad
mindenkinek a lelki megtisztulásra és
vétkei beismerésére. Mi se legyünk türelmetlenek vagy könyörtelenek!
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Szülő imája rossz útra
tért gyermekéért

J

ézus, aki a tékozló fiú képében oly
szelíd kegyességgel fogadtad az eltévelyedet gyermeket, méltóztassál
visszahívni és viszszavezetni az enyémet is, akit a szenvedélyei elragadtak
tőled, tőlem és kötelességeitől.
Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd
fel szemét, intsd meg szívét! Önts belé
bátorságot, hogy visszatérjen a családi
élet tiszta örömébe!
Mert te az irgalom és emberszeretet
Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdet
nélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos
és éltető Lelkeddel együtt. Ámen.

Péntek, Szent
Szombat,
Mária Magdolna Szent Brigitta
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