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Mt 5,43-48
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Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. 44Én pedig azt
mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! 45Így lesztek
fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is,
bűnösöknek is. 46Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a
jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? 47S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi
különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? 48Legyetek hát tökéletesek, amint
mennyei Atyátok tökéletes!
Ószövetségi szint:

43…

Újszövetségi szint:

44 …

Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet

48

Józan megfontolás:

szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!
Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!
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Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a
jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? 47S ha nem köszöntitek,
csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok
is?

Gyurka bácsi a KIO-ban az evangéliumok alapján három kategóriába sorolja az embereket:
gazember (aki akár erőszakkal is elvesz),
tisztességes (aki munkával/ügyeskedéssel szerez),
Jézust követő (aki a szükségesből is ad).
Egyértelmű számunkra, hogy a harmadik kategóriába kell tartoznunk. Az is világos, hogy
nem lehetünk Jézust követők, ha valamiben (legyen az elmélet vagy gyakorlat) csak a
tisztességes szintet tudjuk teljesíteni. Jó, ha rendszeresen megvizsgáljuk a napi gyakorlatunkat a legegyszerűbb dolgoktól kezdve (betartom-e ígéreteimet, időre elvégzem-e vállalásaimat …) az áldozatot igénylőig (tudok-e adni a szükségesből és nem csak a fölöslegből,
tudok-e akkor is segíteni a rászorulónak, amikor otthon is vár rám a feladat …).
Szükséges, hogy rendszeresen ellenőrizzük és ellenőriztessük magunkat a házastársunknál, a
barátunknál, a közösségben (soros elnökként a közösségi találkozón, amikor beszámolunk a
dolgainkról) a lelki vezetőnknél, … és komolyan véve a megkérdezettek véleményét, ki
tudjuk javítani hiányosságunkat, téves gyakorlatunkat.
Segíts minket Urunk, hogy a tökéletes szintet célozzuk meg elhatározásainkban és mindent
elkövessünk annak érdekében, hogy napról-napra ezt meg is tudjuk valósítani! Ehhez mindig
kérjük a testvéreink és a Te segítségedet is.
Kaszap István, Pécel

