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

A

A szeretet törvénye

J

ézust a legfőbb törvényről, a főparancsról kérdezi egy írástudó a mai
evangéliumban. Válaszként ő elmondja
azt a parancsot, ami a megelőző évszázadokban is ismert volt: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden
erődből! A második hasonló ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Ezt főparancsnak nevezzük.
Miért érvényes ma is és miért örökérvényű ez a parancs? Talán azért, mert
az ember ma is ugyanaz, mint a régmúlt
időkben, és ugyanaz, mint a következő
évszázadokban erre a világra születők:
az ember Isten képmása. Szívünk és lelkünk mélyén ott hordozzuk a teremtő
Istent, akinek életünket, létezésünket
köszönhetjük. Szüntelenül őt keressük,
és az jelenti számunkra a boldogságot,
ha megtaláljuk őt vagy ő talál meg minket. E találkozásban megtapasztaljuk,
átéljük, hogy Isten szeret minket és arra
hív, hogy szeressük őt, valamint szeressük embertársunkat, aki szintén Isten
képmása. Aki embertársában nem látja
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meg Isten képmását, az nem képes szeretni a másik embert. Az ember Isten
képmása, mégpedig azé az Istené, aki
maga a szeretet. Isten minden tevékenységének mozgatója a szeretet, ezért
az ő legfőbb teremtményének, az embernek is mindent szeretettől vezérelve
kell tennie. A szeretet irányítja minden
érzésünket, gondolatunkat és minden
tettünket. Istentől megtanulhatjuk,
hogy a szeretet nem önmaga felé fordul, nem zárkózik be, hanem mindig
odafordul egy másik személy felé. Ez a
másik felé forduló szeretet megfigyelhető a három isteni személy, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek viszonyában, valamint az ember felé irányultságban is. Az
igazi szeretet tehát odafordul a másik
felé, Isten felé vagy az embertárs felé.
Jézus nem az írott törvényre, nem a
parancsok betű szerinti értelmére helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy a
szeretet törvényét Isten az emberi szívekbe írja, ezért az a lényeges, hogy a
szeretet irányítja-e életünket és cselekedeteinket. A szeretet gyakorlati megvalósításában a szív szándékának, a lélek
beleegyezésének, az értelmi belátásnak
és az akarat erejének van jelentősége.

Szentírás azt sugallja számunkra,
hogy Isten mindent szeretetből
alkotott, az ember is Isten szeretetének köszönheti létezését.
Az ember ezt a szeretetet utasítja
vissza, amikor bűnt követ el, engedetlen Istennel szemben. Az Istennel
való szembefordulás következménye
az, hogy embertársainkkal is megromlik a kapcsolatunk. Jézus azért jött el
Megváltóként, hogy helyreállítsa megromlott kapcsolatainkat és új lehetőséget kapjunk és helyreállítsuk a
szeretetkapcsolatot Istennel és embertársainkkal.
Jézus megváltó küldetése azt bizonyítja, hogy Isten számára az a legfontosabb, hogy kimutassa szeretetét az
ember felé.

Isten képmása

U

runk, Jézus Krisztus! A te felénk
áradó szereteted arra ösztönöz
minket, hogy szeretettel válaszoljunk
rá, és arra sürget minket, hogy embertársainkat is szeressük.
Te szeretetből minden emberért
odaadtad önmagad, ezért mi sem zárkózhatunk el attól, hogy szeressük
embertársainkat.
Segíts, hogy szeretettel forduljunk
minden emberhez, ahogyan te sem
zársz ki senkit szeretetedből és jóságodból! Segíts minket, hogy embertársainkat ne csupán emberi méltóságuk
alapján szeressük, hanem azért, mert
ők is Isten képmásai, Isten teremtményei. Segíts minket, hogy önzetlenül,
viszonzást nem várva legyünk segítségére mindenkinek!
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