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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Évközi 30. vasárnap

A szeretet új parancsa

S

A szeretet válasz

A

z ószövetségi időkben a Mózes
korában adott tízparancsolaton
kívül több száz másik törvény szabályozta a zsidó emberek életmódját, biztosította a vallási és a társadalmi rendet.
Mindenki meg volt róla győződve,
hogy ezek a törvények Isten akaratának
és szándékának a kiegészítései, amelyek
megmutatják az embernek, hogy miként kell a mindennapokban Isten akarata szerint cselekedni. A hívő életében
tulajdonképpen minden erről szól: hogyan lehet Isten akarata szerint élni. A
zsidó emberek meggyőződése szerint a
törvény megtartása teszi Isten előtt
igazzá az embert, ezért nem szabad
semmit elébe helyezni. Ebből a szempontból teljesen jó, helyes szándékkal
születtek a különféle törvények, de az
évszázadok során olyan szabályok is keletkeztek, amelyek mögött már nem
volt fontos az isteni akarat. Sok tisztasági törvény ilyennek számított Jézus
korában, s ezt ő szóvá is tette. A kiüresedett törvények megtartása helyett
Jézus a szeretetet és az irgalmasság gyakorlását ajánlja, mint olyan cselekedetet,
amelyet Isten mindenkitől megkíván.
Évközi 30.
vasárnap
Kiv 22,20-26
1Tessz 1,5c-10
Mt 22,34-40

A mai vasárnap evangéliumában a
legfőbb törvényről kérdezik Jézust. Válaszában az Isten és az embertársak felé
megnyilvánuló szeretetet nevezi az
ember legfőbb kötelességének: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész
értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat” (Mt 22,37-39). Ebben a helyzetben
szavaival nevezi a szeretetet a legfontosabbnak. De látnunk kell azt is, hogy
nem csak beszélt a szeretetről, nem
csak szavaival fejezte ki a szeretet elsődlegességét, hanem egész életével, valamint a szenvedés és a halál vállalásával
is ugyanezt tette. Jézus szeretetből, az
emberek iránti szeretetből áldozta fel
magát a kereszten. Az Atya iránti szeretetből és engedelmességből, aki ezt az
áldozatot kérte a megváltás érdekében.
És az emberek iránti szeretetből, akik
megváltásra szorulnak.
A szeretet akkor lehet egész életünket
átalakító és mozgató erővé, ha annak
forrása maga Isten. A szeretet válasz
Isten szeretetére, annak az embernek a
válasza, aki már megtapasztalta Isten
szeretetét.

Hétfő

Kedd

Róm 8,12-17
Lk 13,10-17

Róm 8,18-25
Lk 13,18-21

Szerda,
Mindenszentek

Csütörtök,
Halottak napja

Jel 7,2-4.9-14
1Jn 3,1-3
Mt 5,1-12a

1Tessz 4,13-18
Jn 5,24-29

okakban megdöbbenést vált ki az
egyházi szóhasználat, miszerint a
szeretet parancs.
Pedig ez a szóhasználat megfelel a
bibliai gondolkodásnak és Jézus is parancsnak nevezi a szeretetet: „Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek
egymást; ahogy én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást” (Jn
13,34). Ha valaki úgy gondolja, hogy
a szeretet egy külső parancs, ami kívülről kényszeríti őt, akkor aligha lesz
képes a helyes szeretetre.
A szeretet parancsa esetében másról
van szó. A szeretet belülről fakad,
mert bennünk él az Isten. Az igazi
szeretetben benne van az egész
ember, egész értelmünk, minden érzésünk és akaratunk.

Az élet odaadása

U

runk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod mutatja, hogy mit jelent az
élet teljes odaadása, az élet szeretetből
való feláldozása.
A szeretet mértéke csak a teljesség
lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés.
Ha kevesebbet akarunk adni Istennek,
akkor önzőek vagyunk és nem ismerjük a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem
önmagunk vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb megélése, kifejezése. Segíts,
hogy értelmünkkel Isten megismerésére törekedjünk, szívünk minden érzését felé irányítsuk és lelkünk minden
idegszálával rá figyeljünk. Add, hogy
a szeretet valóban belülről, szívünk és
lelkünk mélyéről fakadjon!
Péntek

Szombat

Róm 9,1-5
Lk 14,1-6

Róm 11,1-2a.
11-12.25-29
Lk 14,1.7-11
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vasárnap
Mal 1,14b-2,2b.8-10
1Tessz 2,7b-9.13
Mt 23,1-12
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