Lectio Divina segédanyag

A év - Mt 5,38-48

A Szentmise evangéliumi szakasz{hoz

Lectio Divina munkacsoport:
Biblikus nézőpont:
Asztalos Lívia, Geiszelhardt S{ra, Nyúl Viktor,
Liturgikus nézőpont
Mohay Réka
Patrisztikus nézőpont
R{cz D{vid, Ha{sz Rebeka Anna, Görföl Tibor
Pedagógiai nézőpont:
Csonka Laura, Asztalos Lívia, Vermes Nikolett
Szemlélődési nézőpont
Asztalos Lívia
Szerkesztő
Asztalos Lívia
Tanítóhivatali nézőpont
S{rszegi Judit
Zenei nézőpont
Harag M{rton, Csonka Laura, Mohay Réka

Lektori szolg{latot teljesítettek: Nyúl Viktor és Hegyi L{szló
Nyelvhelyesség: Nyúlné Révfalvi Ildikó

+ EVANGÉLIUM Szent M{té könyvéből
Szeressétek ellenségeiteket!
Abban az időben Jézus így szólt tanítv{nyaihoz:
Hallott{tok, hogy a régieknek ezt mondt{k: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig
azt mondom nektek: Ne sz{lljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt
téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruh{dat,
annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele
kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
Hallott{tok, hogy ezt mondt{k: Szeresd felebar{todat és gyűlöld ellenségedet. Én
pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek benneteket, im{dkozzatok azokért, akik üldöznek és gyal{znak titeket,
hogy gyermekei legyetek mennyei Aty{toknak, aki fölkelti napj{t jókra és
gonoszokra egyar{nt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok?
Nem teszik meg ezt a v{mosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az,
amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pog{nyok is? Ti legyetek olyan
tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Aty{tok!

1. Lectio – olvas{s
1.1. Biblikus nézőpont
1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordít{sa
38

Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

Hallott{tok, hogy mondatott, szemet szemért, és fogat fogért.
39

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλʼ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν

δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
Én pedig mondom nektek ne szegüljetek ellene a rossznak: hanem ha valaki
megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a m{sikat is:
40

καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ

ἱμάτιον·
És annak, aki a bírós{g elé akar idézni téged, hogy elvegye az ingedet, engedd {t
neki a köpenyedet is:
41

καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετʼ αὐτοῦ δύο.

És azzal, aki arra kényszerít téged, hogy megtegyél egy mérföldet, menj el vele
kettőt.
42

τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.

A téged kérőnek adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el.
43

Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν

σου.
Hallott{tok, hogy mondatott, szeresd a felebar{todat, és gyűlöld az ellenségedet.
44

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν

διωκόντων ὑμᾶς·
Én pedig mondom nektek, szeressétek az ellenségeiteket, és im{dkozzatok a
titeket üldözőkért,
45

ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ

ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
hogy így mennyei Aty{tok fiaiv{ legyetek, mert felkelti a napj{t gonoszokra és
jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.

ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ

46

τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
Ugyanis ha csak a benneteket szeretőket szeretitek, mi a jutalmatok? Nemde a
v{mosok is ezt teszik?
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ

47

ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
És ha csak a testvéreiteket üdvözlitek egyedül, mi többet tesztek? Nemde a
pog{nyok is ezt teszik?
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.

48

Legyetek teh{t ti tökéletesek, amint a ti Aty{tok, a mennyei, tökéletes.

1.1.2. Legfontosabb magyar fordít{sok
Nova Vulgata
Szent Istv{n T{rsulati Biblia
Jeromos fordít{s
Békés-Dalos Újszövetségi Szentír{s
K{roli G{sp{r revide{lt fordít{sa
Simon Tam{s L{szló O.S.B. Újszövetség-fordít{sa
Audistis quia dictum est: "Oculum pro oculo et dentem pro dente".

38
38

Hallott{tok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért.

38

Hallott{tok, hogy azt mondt{k: ‘Szemet szemért, és fogat fogért’.

Hallott{tok a parancsot: szemet szemért, fogat fogért!

38

38

Hallott{tok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.

38

Hallott{tok, hogy megmondt{k: Szemet szemért, fogat fogért.
Ego autem dico vobis: Non resistere malo; sed si quis te percusserit in dextera

39

maxilla tua, praebe illi et alteram;
39

Én pedig azt mondom nektek, ne {lljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb

arcodat, annak tartsd oda a m{sikat is!
Én viszont azt mondom nektek: ne sz{lljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a

39

jobb arcodon, fordítsd oda neki a m{sikat is.
39

Én pedig azt mondom nektek: ne sz{llj szembe a gonosszal, hanem ha megütik

arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is.

39

Én pedig azt mondom néktek: Ne {lljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt

téged jobb felől, fordítsd felé a m{sik orcz{dat is.
39

Én viszont azt mondom nektek, hogy ne sz{lljatok szembe a gonosszal, hanem

annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda m{sik arcodat is!
et ei, qui vult tecum iudicio contendere et tunicam tuam tollere, remitte ei et

40

pallium;
40

Aki perbe fog, hogy elvegye a ruh{dat, annak add oda a köntösödet is!

40

És aki el akarja perelni tőled az ingedet, engedd {t neki a köpenyedet is;

40

S ha pörbe fogva el akarj{k venni köpenyedet, add oda köntösödet is.

40

És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruh{dat, engedd oda néki a

felsőt is.
40

Ha valaki pereskedni akar veled, hogy elvegye ingedet, engedd {t neki köpenyedet

is!
et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo duo.

41
41

S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira!

41

s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre.

41

S ha ezer lépésre kényszerítenek, menj el kétannyira.
És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.

41
41

Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre!
Qui petit a te, da ei; et volenti mutuari a te, ne avertaris.

42
42

Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!

42

Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj.

42

Adj a kérőnek, és aki kölcsönt akar, vissza ne utasítsd.

42

A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.

42

Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el!
Audistis quia dictum est: "Diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum".

43
43

Hallott{tok a parancsot: Szeresd felebar{todat, és gyűlöld ellenségedet.

43

Hallott{tok, hogy azt mondt{k: ‘Szeresd felebar{todat és gyűlöld ellenségedet.’

43

Hallott{tok a parancsot: szeresd felebar{todat és gyűlöld ellenségedet!

43

Hallott{tok, hogy megmondatott: Szeresd felebar{todat és gyűlöld ellenségedet.

43

Hallott{tok, hogy megmondt{k: Szeresd felebar{todat, és gyűlöld ellenségedet!
Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros et orate pro persequentibus vos,

44

44

Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és im{dkozzatok

üldözőitekért!
44

Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és im{dkozzatok

üldözőitekért,
44

Én

pedig

azt

mondom

nektek:

szeressétek

ellenségeiteket

(tegyetek

jót

haragosaitokkal) és im{dkozzatok üldözőitekért (és r{galmazóitokért).
44

Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, {ldj{tok azokat, a kik

titeket {tkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és im{dkozzatok
azokért, a kik h{borgatnak és kergetnek titeket.
44

Én viszont azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeiteket, és im{dkozzatok

azokért, akik üldöznek titeket,

ut sitis filii Patris vestri, qui in caelis est, quia solem suum oriri facit super malos et

45

bonos et pluit super iustos et iniustos.
45

Így lesztek fiai mennyei Aty{toknak, aki fölkelti napj{t jókra is, gonoszokra is, esőt

ad igazaknak is, bűnösöknek is.
45

hogy fiai legyetek mennyei Aty{toknak, mert ő fölkelti napj{t a gonoszokra és a

jókra, s esőt ad igazaknak és gonoszoknak.
45

Így lesztek fiai mennyei Aty{toknak, aki fölkelti napj{t jókra és gonoszokra, esőt ad

igazaknak és bűnösöknek.
45

Hogy legyetek a ti mennyei Aty{toknak fiai, a ki felhozza az ő napj{t mind a

gonoszokra, mind a jókra, és esőt {d mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
45

hogy fiai legyetek mennyei Aty{toknak, aki felkelti napj{t gonoszokra és jókra, és

esőt ad igazaknak és hamisaknak egyar{nt.
Si enim dilexeritis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habetis? Nonne et

46

publicani hoc faciunt?
46

Ha csup{n azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem

így tesznek a v{mosok is?
46

Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok?

Nemde a v{mosok is ugyanezt teszik?
46

Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem így

tesznek a v{mosok is?
46

Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalm{t veszitek? Avagy

a v{mszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?

46

Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalomra sz{míthattok? Nem

ugyanezt teszik a v{mszedők is?
Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? Nonne et ethnici hoc

47

faciunt?
47

S ha nem köszöntitek, csak bar{taitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a

pog{nyok is?
47

És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pog{nyok

is ugyanezt teszik?
47

És ha nem köszöntitek, csak bar{taitokat, mi többet tesztek? Nem így tesznek a

pog{nyok is?
És ha csak a ti aty{tok fiait köszöntitek, mit cselekesztek m{sokn{l többet? Nemde a

47

v{mszedők is nem azonképen cselekesznek-é?
47

És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet m{sokn{l? Nem

ugyanezt teszik a pog{nyok is?
Estote ergo vos perfecti, sicut Pater vester caelestis perfectus est.

48

Legyetek h{t tökéletesek, amint mennyei Aty{tok tökéletes!

48

Ti teh{t legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Aty{tok tökéletes.

48

Ti olyan tökéletesek legyetek teh{t, mint mennyei Aty{tok.
48
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Aty{tok tökéletes.
48Ti legyetek h{t tökéletesek, ahogy mennyei Aty{tok tökéletes!
48

1.1.3. Behat{rol{s
Szakaszunkat M{té evangélium{ban a Hegyi beszédben tal{ljuk, mely az 5.
fejezettől egészen a 7. fejezetig tart. M{tén{l ez Jézus első összefüggő nagy beszéde,
melyet a 8. fejezettől az Isten orsz{g{ról való tanít{sok követnek. A Hegyi
beszédben szakaszunkat a

nyolc boldogs{g (5,3-12), valamint az apostolok

feladat{nak bemutat{sa (5,13-16) előzi meg.
Az 5. fejezetben az ószövetségi törvény tökéletesítéséről olvashatunk. Az előző
vas{rnap evangélium{t folytatva, most az 5. fejezet utolsó két, régieknek szóló
törvényét pontosítja Jézus.
A 6. fejezettől m{r az erény legfőbb gyakorlatait (az alamizsn{lkod{s, az im{ds{g
és a böjt) veszi górcső al{ Jézus, közbe ékelve a Miaty{nkot.

1.1.4. Szószerinti üzenet
M{té az ószövetségi törvények Jézus {ltali beteljesítésének és elmélyítésének a
fényében fejti ki a keresztény magatart{st a rosszal szemben. Az előzőekhez
hasonlóan Jézus tekintéllyel beszél

az „én pedig mondom nektek” formula

haszn{lat{val (Mt 5,39.44). Az ellenséggel, a rosszal kapcsolatban elhangzó képletes
jézusi beszéd segítségével az evangélista nem valamiféle mazochizmust, hanem az
ellenfelet meglepő, annak helytelen cselekedeteiből őt szelíd

hat{rozotts{ggal

kizökkentő, profetikus magatart{st hangsúlyoz (vö. Róm 12,17-21).
Tov{bb{ M{té ki szeretné emelni azt is, hogy minden keresztény jócselekedet,
szeretet-megnyilv{nul{si mód az Aty{ra vezethető vissza. A keresztény ember
azért legyen jó és nagylelkű, mert a mennyei Atya Jó, s így v{lik hasonlóv{ hozz{
(Mt 5,45.48). Ahogy Nemeshegyi Péter jezsuita atya is gyakran hangsúlyozza: „Jó
az Isten, ezért jónak lenni jó.”

1.1.5. Kulcsszavak rövid elemzése
τέλειός (telejosz): ’érett, teljes, tökéletes’ (Mt 5,48)

A szó egyes és többes sz{mban is az evangéliumokban egyedül M{tén{l fordul elő, és
csak Jézus beszédeiben: a mostani szakasz végén, illetve a Mester és egy ifjú
tal{lkoz{s{nak epizódj{ban (Mt 5,48; Mt 19,21). A kifejezés az ifjú esetében a vagyon
elad{s{hoz, annak a szegények közti kioszt{s{hoz és Jézus követéséhez (Mt 19,21),
míg a Hegyi beszédben az ellenség ir{nti nagylelkűséghez fűződik (Mt 5,48a).
Mindezek a szeretet logik{j{t írj{k le, ami teljesen és tökéletes módon Istenben
valósul meg (Mt 5,48b), aki maga a Szeretet (vö. 1Jn 4,16). Ennek fényében
meg{llapíthatjuk, hogy az ember akkor v{lik egyre jobban tökéletessé, teljesen
éretté, ha szeret, ahogy a szó utolsó szentír{si előfordul{si helye is jelzi, amely
szerint a tökéletes szeretet kiveti a félelmet (1Jn 4,18). Szeretve teh{t, amely
elmegy egészen az ellenség ir{nti szeretetig is, leszünk hasonlókk{ a mennyei
Aty{hoz. Ez a szeretet teszi éretté, egységessé az embert.

1.2. Kontextu{lis – k{noni p{rhuzamok

P{rhuzamok M{té evangélium{n belül
19,19.21 “ap{dat és any{dat tiszteld, felebar{todat pedig szeresd úgy, mint saj{t
magadat.” „Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus–, add el, amid van, az {r{t oszd
szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azt{n gyere és kövess engem!”
22,10 “A szolg{k ki is mentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak tal{ltak,
jókat, gonoszokat egyar{nt. A menyegzős terem megtelt vendégekkel.”
22,39 “A m{sodik hasonló hozz{: Szeresd felebar{todat, mint saj{t magadat.”
Szinoptikus és j{nosi p{rhuzamok
Lk 6,27-36 “Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket,
tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik {tkoznak benneteket, mondjatok {ld{st, és
im{dkozzatok r{galmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a m{sik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruh{dat is. Mindenkinek, aki kér
tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy b{njatok az
emberekkel, ahogy akarj{tok, hogy veletek is b{njanak. Mert ha csak azokat
szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen h{l{t v{rhattok érte? Hisz a
bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek
is jót tesznek, milyen h{l{ra sz{míthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha
csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen h{l{t v{rhattok érte? A
bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapj{k. Szeressétek
ink{bb ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonz{st ne
v{rjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magass{gosnak lesztek a fiai, hisz ő is
jó a h{l{tlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek h{t irgalmasok, amint Aty{tok is
irgalmas.”
Lk 23,34 “Jézus pedig mondta: „Aty{m, bocs{ss meg nekik, hisz nem tudj{k, mit
tesznek.” Ruh{j{n sorsot vetve megosztoztak.”
Jn 18,22 “E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust ezt mondva: „Így
felelsz-e a főpapnak?”

K{noni elemzés (p{rhuzamok a Szentír{s m{s könyveiben)

Kiv 21,24 “szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, l{bat l{bért”
Kiv 23,4-5 “Ha ellenséged eltévedt marh{j{ra vagy szamar{ra bukkansz, hajtsd
vissza hozz{. Ha l{tod, hogy ellenséged szamara a teher alatt összerogyott, ne kerüld
ki ellenségedet, hanem segíts neki fel{llítani.”
Lev 11,44 “Én, az Úr vagyok a ti Istenetek. Ti megszentelődtetek, szentté lettetek,
mivel én szent vagyok. Ezért ne tegyétek magatokat tiszt{talann{ a földön m{szk{ló
{llatokkal.”
Lev 19,2 “„Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek
szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.”
Lev 19,18 “Ne légy bosszú{lló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd
embert{rsadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr.”
Lev 19,34 “A veletek lakó idegen olyan legyen sz{motokra, mint a közületek való,
és szeresd úgy, mint saj{t magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom
földjén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”
Lev 24,20 “törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen az emberen
okozott k{r, olyat kell neki is elviselnie”
MTörv 7,2 “ha az Úr, a te Istened majd kiszolg{ltatja neked, s te legyőzöd őket,
akkor töltsd be rajtuk az {tkot, ne köss velük szövetséget és ne könyörülj meg rajtuk”
MTörv 15,7 “Ha szegény akad közted, egy testvéred valamelyik v{rosodban vagy
földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked, ne keményítsd meg
szívedet, és ne csukd be a markod testvéred, a szegény előtt”
MTörv 18,13 “Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez.”
MTörv 19,21 “Életért életet, szemért szemet, fogért fogat, kézért kezet, l{bért l{bat!”
MTörv 23,4.7 “Sem ammonita, sem mo{bita nem léphet be az Úr közösségébe, még a
tizedik nemzedékük sem léphet be az Úr közösségébe sohasem” “Ne kív{nj nekik,
amíg csak élsz, jó sorsot és szerencsét.”
Péld 20,22 “Ne mondd: „Csak a rosszat fizetem vissza!” Hagyatkozz az Úrra, ő
majd k{rtalanít.”
Péld 24,29 “Ne mondd: „Ahogy ő tett, úgy teszek én is, megfizetek neki tetteihez
mérten.”
Péld 25,21 “Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret, hogyha meg szomjas, adj{l
neki vizet!”
Sir 4,10 “Az {rv{khoz olyan légy, mintha apjuk voln{l, s mintha férjük voln{l,
légy olyan az özvegyekhez. Így leszel a Magass{gbeli fia, és ő jobban fog szeretni
tégedet, mint tulajdon any{d.”

Iz 50,6 “H{tamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tép{ztak.
Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyal{ztak és leköpdöstek.”
ApCsel 7,60 “Majd térdre esett és hangosan felki{ltott: „Uram, ne ródd fel nekik
bűnül!” Ezekkel a szavakkal elszenderült.”
Róm 12,14 “Áldj{tok üldözőiteket, {ldj{tok, s ne {tkozz{tok.”
Róm 12,19-21 “Ne szolg{ltassatok magatoknak igazs{got, szeretteim, hanem
hagyjatok teret az Isten haragj{nak, hiszen írva van: „Enyém a bosszú, én majd
megfizetek” – mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik,
adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön
a rossz, ink{bb te győzd le a rosszat jóval.”
Róm 13,9 “Hiszen a parancs: ne törj h{zass{got, ne ölj, ne lopj, a m{sét ne kív{nd,
s ami egyéb parancs még van, mind ebben az egyben tetőződik: Szeresd
embert{rsadat, mint saj{t magadat.”
1 Kor 4,12 “Nincs otthonunk, és kezünk munk{j{val keressük kenyerünk. Ha
{tkoznak minket, {ld{st mondunk, ha üldöznek, türelemmel viseljük”
1 Kor 6,7 “M{r az is kifog{solható, hogy pereskedtek egym{ssal. Miért nem
viselitek el ink{bb az igazs{gtalans{got? Miért nem tűritek el ink{bb a k{rosod{st?”
1 Kor 14,20 “Testvérek, értelem dolg{ban ne legyetek gyerekek. Csak a gonoszs{g
terén maradjatok kiskorúak, gondolkod{sotokban azonban legyetek felnőttek.”
Gal 5,14 “Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: Szeresd
felebar{todat, mint saj{t magadat.”
Ef 5,1 “Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői”
Kol 4,12 “Köszönt titeket földitek, Epafr{sz, Krisztus Jézus szolg{ja. Ő {llandóan
küzd értetek im{iban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósíts{tok Isten akarat{t.”
1 Tessz 5,15 “Ügyeljetek, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem
törekedjetek mindig jót tenni egym{ssal és mindenkivel.”
Jak 1,4 “Az {llhatatoss{gnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és
feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifog{s al{.”
Jak 2,8 “Természetesen, ha megtartj{tok a kir{lyi törvényt az Ír{s szerint: „Szeresd
embert{rsadat, mint saj{t magadat”, helyesen j{rtok el.”
1 Pt 1,16 “mert meg van írva: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok”
1 Pt 2,23 “Amikor szidalmazt{k, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett,
nem fenyegetőzött, hanem r{bízta mag{t az igazs{gos bíróra.”
1 Pt 3,9 “Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok
ink{bb {ld{st, mert arra kaptatok meghív{st, hogy az {ld{s legyen az örökségetek.”

2. Medit{ció – elmélkedés
2.1. Patrisztikus nézőpont
2.1.1. Szószerinti fordít{s
Alexandriai Szent Athanasziosz (Ba{n Istv{n fordít{sa)

„Legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Aty{tok tökéletes. Ezt nem azért
mondta az Üdvözítő, hogy olyanok legyünk, mint az Atya, hiszen képtelenség,
hogy olyanokk{ v{ljunk, mint ő, mert mi teremtmények vagyunk, és a semmiből
jöttünk létre, hanem amint arra figyelmeztetett, hogy ne legyünk olyanok, mint az
{llatok („ne legyetek olyanok, mint a ló”). Vagyis ne az értelmetlenségüket
ut{nozzuk. Ugyanígy nem azért mondta: „legyetek irgalmasok, mint ahogy az
Atya”, hogy olyanok legyünk, mint az Isten, hanem hogy az ő jótettére tekintve
azokat a jó cselekedeteket, amelyeket véghezviszünk, ne az emberek miatt, hanem
őmiatta vigyük véghez, hogy azt{n tőle, ne pedig az emberektől v{rjunk jutalmat.
Mivel ugyanis egy természet szerinti, igaz és egyszülött Fiú van, mi is fiak
vagyunk, de nem úgy, mint ő, természet szerint és valój{ban, hanem a minket
fiaknak hívó Atya kegyelme szerint. Földből való ember létünkre isteneknek hívnak
bennünket, de nem úgy vagyunk azok, mint ahogy az igaz Isten vagy az ő Igéje,
hanem mint ahogyan az ezt a kegyelmet nyújtó Isten akarta. Így vagyunk teh{t
irgalmasok, mint az Isten, nem úgy, hogy egyenlők lennénk Istennel, sem úgy,
hogy természet szerinti és igazi jótevők lennénk. Hiszen nem a mi tal{lm{nyunk
a

jótékonys{g,

hanem

az

Istené,

hogy

amit

maga

Isten

adott

nekünk

kegyelemből, azt mi is megkülönböztetés nélkül {tadjuk m{soknak, és egyszerűen
mindenkire kiterjesszük a jótékonykod{st. Csak így tudunk valamiképp az ő
ut{nzóiv{ v{lni, és nem m{sképp, mint hogy a tőle kapott dolgokat juttatjuk
egym{snak.

2.1.2. Aty{k Bibli{ja
Az apostolok kor{ban és az Egyh{z kezdeti életében sokaknak kellett vértanús{got
szenvedni Krisztusért az egész vil{gon. Ma viszonylagos

békét élveznek a

keresztények. Ma nem vértanús{got kell v{llalni, hanem „apróbb” kötelességeket.
Ebben az evangéliumban az ellenség szeretetéről beszél az Úr. Ez az Ő parancsa.
Hogyan teljesítsük? Miből induljunk ki? Egyik helyen azt mondja: „Amit akartok,
hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a prófét{k.” (Mt 7, 12)
Kettő része van ennek a kijelentésnek. Az egyik a mi javunkra való cselekvés.
Ebben mindenképpen kedvünket leljük, a m{sik pedig a m{sok jav{ra való
cselekvés, ami m{r nehezebb lehet. Azonban ezt az előír{st egységben kell l{tni és
az Úr szolg{j{nak ink{bb kell m{sok jav{val, kényelmével törődnie, mint a
mag{éval. Erre utalnak Szent P{l apostol szavai is: „Senki ne keresse csak a maga jav{t,
hanem a m{sét is” (Fil 2, 4).
Vö.: Marseille-i Salvian1, A korm{nyz{sról 3, 5 – 6, (Salviano di Marsiglia, De
gubernatione, 3, 5-6)

2.1.2. Catena Aurea
Ennek a szakasznak a vizsg{latakor főként Szent Ágoston és Aranysz{jú Szent
J{nos gondolatait vehetjük alapul, ők azok, akik a legtöbbet foglalkoztak vele.
Először is fontos megjegyeznünk, hogy a „szemet szemért” elv a jogtalan és
féktelen bosszút volt hivatott megelőzni, hiszen m{r az Ószövetségben is bűn volt
a mértéktelen bosszú. De Jézus azt mondja, hogy az, aki nem is akar bosszút {llni, az
még messzebb {ll a bűntől (Szent Ágoston). M{srészt, ha a rosszat rosszal fizetik
meg, akkor a gonoszs{g tov{bb gerjeszti önmag{t, de ha a rosszat jóval viszonzod,
akkor te megmaradsz jónak (Aranysz{jú Szent J{nos).
Szent Ágoston és Aranysz{jú Szent J{nos mindketten hangsúlyozz{k, hogy a
bosszú{ll{s nem hozza rendbe azt, ami tönkrement és nem gyógyítja be a sebeket.
Ugyanakkor a nem szembesz{ll{s lelkülete a szívben kell, hogy legyen. Az ezer +
m{sik kétezer mérföld Szent Ágoston szerint szimbolikus jelentéssel is bír, mert a
h{romezer a tökéletesség sz{ma. Ezért, ha elmész a t{rsaddal a m{sik kétezer
mérföldre, akkor szívedben tökéletes leszel.
Aranysz{jú Szent J{nos azt is kiemeli, hogy nem elég az, hogy a m{siknak nem {rtunk,
az igazi tökéletesség abban is {ll, hogy a rosszakaróinkkal és a r{szorulókkal jót
teszünk.

A „gyűlöld ellenségedet” kifejezéssel kapcsolatban Szent Ágoston megjegyzi,
hogy a bűnt kell gyűlölni, nem a m{sik embert, de az ószövetségi ember ezt
nem tette, hanem az embert gyűlölte, és Jézus ennek fényében hangsúlyozza az
ellenségszeretet fontoss{g{t. Szent Jeromos erre szentír{si péld{kat is hoz – D{vid
kir{ly Saullal és Absalommal szemben, vagy Istv{n diakónus a hal{lakor.

2.2. Tanítóhivatali nézőpont
2.2.1. Katolikus Egyh{z Katekizmusa
A felebar{t szeretete
1931 Az emberi személy tisztelete föltételezi ennek az elvnek a tiszteletben tart{s{t:
"minden egyes embernek a felebar{tot -- kivétel nélkül -- úgy kell tekintenie, mint
saj{t »alteregój{t«, gondoskodva elsősorban az életéről és a hozz{ szükséges
eszközökről". A saj{t erejével semmiféle törvényhoz{s nem tudja kiz{rni a
félelmeket, az előítéleteket, a gőg és a vak önszeretete (egoizmus) magatart{s{t,
amelyek

ellenkeznek

a

valóban

testvéri

t{rsadalom

berendezkedésével.

E

cselekvésmódokat csak a szeretet szünteti meg, mely minden emberben megtal{lja a
"felebar{tot", a testvért.
1789 Néh{ny szab{lyt minden esetben alkalmazni kell:


Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó sz{rmazzék.



Az aranyszab{ly: "Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is
tegyétek velük" (Mt 7,12).



A szeretet mindig tiszteletben tartja a felebar{tot és annak lelkiismeretét: "Ha
testvéred ellen vétkezel, mert megsérted agg{lyos lelkiismeretét, Krisztus
ellen vétkezel" (1Kor 8,12). Jobb, ha nem teszel olyat, "ami miatt testvéred
megütközik, megbotr{nkozik vagy meginog" (Róm 14,21).

1706 Az ember értelmével fölismeri Isten hangj{t, "aki őt mindig arra szólítja, hogy
tegye a jót, és kerülje a rosszat". Mindenkinek követnie kell ezt a törvényt, mely ott
visszhangzik a lelkiismeretben, s Isten és a felebar{t szeretetében teljesedik be. Az
erkölcsi élet gyakorlata tanúskodik az emberi személy méltós{g{ról.

1844 A szeretet erényével Istent mindenekfölött, a felebar{tunkat pedig, mint
önmagunkat, Isten szeretetéért szeretjük. Ez a "tökéletesség köteléke" (Kol 3,14) és
minden erény form{ja.
Az ellenség szeretete
1825 Krisztus ir{ntunk való szeretetből halt meg, amikor még "ellenségek" (Róm
5,10) voltunk. Az Úr megköveteli tőlünk, hogy úgy szeressük, mint Ő, ellenségeinket
is, hogy a legt{volabbinak is felebar{tja legyünk; hogy mint Őt szeressük a
kicsinyeket és a szegényeket.
Szent P{l apostol felülmúlhatatlan leír{st adott a szeretetről: "A szeretet türelmes, a
szeretet jós{gos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem
tapintatlan, nem keresi a maga jav{t, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem
örül a gonoszs{gnak, örömét az igazs{g győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent
elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (1Kor 13,4--7)
1933 Ugyanez a kötelesség kiterjed azokra is, akik m{sként gondolkoznak vagy
cselekednek, mint mi. Krisztus tanít{sa oly messzire megy, hogy a b{nt{sok
bocs{nat{t kéri, és a szeretet parancs{t, mely az új Törvény saj{toss{ga, kiterjeszti
valamennyi

ellenségre.

Az

evangélium

szellemében

történő

szabadít{s

összeegyeztethetetlen az ellenségnek mint személynek gyűlöletével, de nem a rossz
gyűlöletével, amit az mint ellenség művel.
1968 Az evangéliumi Törvény beteljesíti a Törvény parancsolatait. Az Úr beszéde
nem oldja föl és nem fokozza le a régi Törvény erkölcsi előír{sait, hanem előhozza
rejtett erőiket és új igényeket fakaszt belőlük: kinyilatkoztatja teljes isteni és emberi
igazs{gukat. Nem ad hozz{ új, külső parancsolatokat, hanem a cselekedetek
gyökerét újítja meg, a szívet, ahol az ember v{laszt tiszta és tiszt{talan között, ahol a
hit, a remény, a szeretet és velük a többi erény form{lódik. Így az evangélium a
mennyei

Atya

tökéletességének

követésével

tökéletesíti

a

Törvényt,

isteni

nagylelkűséggel megbocs{tva az ellenségeknek és im{dkozva az üldözőkért.
2262 Az Úr a Hegyi Beszédben megismétli a parancsolatot: "Ne ölj!" (Mt 5,21), és
hozz{teszi a harag, a gyűlölet és a bosszú{ll{s tilalm{t. Sőt, Krisztus megkív{nja
tanítv{ny{tól, hogy a m{sik arc{t is tartsa oda, és szeresse ellenségeit. Ő maga nem
védekezett, és megparancsolta Péternek, hogy tegye vissza hüvelyébe a kardj{t.

2303 A sz{ndékos gyűlölet ellenkezik a szeretettel. A felebar{t gyűlölete bűn, amikor
az ember megfontoltan rosszat kív{n neki. A felebar{t súlyos gyűlölete bűn, amikor
megfontoltan súlyos rosszat kív{n neki. "Én pedig azt mondom nektek, szeressétek
ellenségeiteket

és

im{dkozzatok

üldözőitekért.

Így

lesztek

fiai

mennyei

Aty{toknak..."(Mt 5,44--45)
2647 A közbenj{r{s m{sokért előterjesztett kérés. Nem ismer hat{rokat, és az
ellenségekre is kiterjed.
„Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Aty{tok!”
41 Minden teremtmény fölmutat valami istenhasonlós{got, különösen az Isten
képére és hasonlatoss{g{ra teremtett ember. A teremtmények sokfajta tökéletessége
(igazs{guk, jós{guk, szépségük) Isten végtelen tökéletességét tükrözi. Ezért tudunk
Istenről teremtményei tökéletességei alapj{n meg{llapít{sokat tenni, "mert a
teremtmények nagys{g{ból és szépségéből következtetni lehet Teremtőjükre" (Bölcs
13,5).
1827 Valamennyi erény gyakorl{s{t a szeretet élteti és indítja; ő a "tökéletesség
köteléke" (Kol 3,14); az erények form{ja; összekapcsolja és egym{s között elrendezi
őket; az erények keresztény gyakorl{s{nak forr{sa és végpontja. A szeretet
megerősíti és megtisztítja emberi szeretőképességünket, és fölemeli az isteni szeretet
természetfölötti tökéletességére.
1709 Aki hisz Krisztusban, Isten gyermekévé v{lik. Ez a gyermekké fogad{s
{talakítja és megadja neki, hogy Krisztus péld{j{t kövesse; képessé teszi arra, hogy
helyesen cselekedjék és a jót tegye. A tanítv{ny Megv{ltój{val egyesülve eléri a
szeretet tökéletességét, az életszentséget. A kegyelemben megérett erkölcsi élet örök
életbe, a mennyorsz{g dicsőségébe torkollik.
2013 "Minden rendű és {llapotú Krisztus-hívő meghív{st kap a keresztény élet
teljességére és a szeretet tökéletességére." Mindannyian meghív{st kapnak az
életszentségre: "Legyetek h{t tökéletesek, amint mennyei Aty{tok tökéletes" (Mt
5,48):
"E tökéletesség elnyeréséért a hívők vessék latba a Krisztus aj{ndékoz{s{nak mértéke
szerint kapott erőket, hogy az Ő nyom{ban j{rva és hozz{ hasonlóv{ v{lva,
mindenben teljesítve az Atya akarat{t, szívvel-lélekkel Isten dicsőségére és a

felebar{tok szolg{lat{ra szenteljék magukat. Isten népének szentsége így hozza meg
bőséges gyümölcseit, amint ezt az Egyh{z története oly sok szent élete {ltal
ragyogóan bizonyítja."
2028 "Minden (...) Krisztus-hívő meghív{st kap a keresztény élet teljességére és a
szeretet tökéletességére." "Az Apostoltól megtanultuk, hogy az erényben az a
tökéletesség vége, hogy nem ismer hat{rokat."

2.3. Liturgikus nézőpont
2.3.1. Evangéliumi szakasz
szertart{s{nak szövegeivel

kapcsolód{si

pontjai

a

szentmise

Az e heti evangéliumi szakasz tov{bbra is a hegyi beszédben megörökített tanít{sok
sor{t folytatja, ezúttal az ellenségszeretetet {llítva a középpontba (Mt 5,38-48).
Kiemelkedő az érvelésben az, hogy Jézus az ellenség ir{nti szeretetteljes, al{zatos
odafordul{st az Atya „magatart{s{val” indokolja: Jézus tanítv{nyai azért tegyenek jót
a velük gonoszul b{nókkal, mert az Atya is így tesz, „fölkelti napj{t” és enyhítő esőt
hoz a jókra és bűnösökre egyar{nt. Meg is fogalmazza az evangéliumban Jézus „Ti
legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Aty{tok” (Mt
5,48). Ehhez kapcsolható az olvasm{ny (Lev 19,1-2-17-18), mely Izrael fiai sz{m{ra
hasonló indokl{ssal fordul: „Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent
vagyok” (Lev 19,2). Ezut{n az olvasm{ny folytat{s{ban a gyűlölködés és a
bosszú{ll{s elleni buzdít{sról olvashatunk, mely szintén kapcsolódik az evangélium
üzenetéhez.
A v{laszos zsolt{r (Zsolt 102 (103.),1-2.3-4-8 és 10.12-13) az Úr irgalmass{g{t emeli
ki: az Úr „nem bűneink szerint b{nik velünk, és nem gonoszs{gunk szerint fizet
vissza nekünk” (Zsolt 102 (103), 10) – ez adja az alapot ahhoz, miért kell nekünk is
így b{nnunk a többi emberrel, köztük az ellenségeinkkel is. Ehhez hasonlóan a
kezdőének (Zsolt 12,6) is Isten irgalmass{g{ról, jós{g{ról szól.
A szentlecke (1Kor 3,16-23) úgy beszél a keresztényekről, mint Isten templom{ról,
akikben Isten Lelke lakik. Ez szintén úgy kapcsolható az evangéliumhoz, hogy az
olyan ember, aki tudat{ban van ennek, nem b{nhat m{sképp embert{rsaival, mint
ahogyan Jézus tanítja.
Az egyetemes könyörgésekben azért im{dkozunk, hogy a Jézus {ltal meghirdetett
szeretet g{tjai eltűnjenek a szívünkből. A pap z{ró im{ja szintén az Aty{hoz való
hasonlós{got emeli ki: „Add kegyelmedet, hogy az {ldozatkész és megbocs{tó

szeretet gyakorl{s{ban minél tökéletesebben hasonlítsunk hozz{d”.
Az evangéliumot felvezető alleluja vers egy újabb szemponttal gazdagítja a hegyi
beszédben elhangzott buzdít{st: „Aki megtartja Krisztus igéjét, az valóban szereti az
Istent” (1Jn 2,5). Itt m{r nem csak az Aty{hoz való hasonlós{g gondolata szerepel,
hanem az Isten ir{nti szeretet, mint alapvető „motiv{ció” jelenik meg Krisztus
igéinek követésében – ez vonatkozik az ellenségszeretetre is.

2.3.2. Liturgikus énekek
Ez az ének Graduale Hungaricum című gyűjteményből sz{rmazik, amit a
Premontrei Rend Gödöllői Kanóni{ja adott ki 2007-ben.

Git{ros énekek:
Te erőt adsz…
https://www.youtube.com/watch?v=YKX599YflgU
Pintér Béla: A Szeretet nem fogy el sosem…
https://www.youtube.com/watch?v=vCz57q7r3Q0

2.4. Pedagógiai nézőpont
2.4.1. Tantörténet
Saint - Exupéry vad{szpilótaként harcolt a n{cik ellen, és bevetés közben veszítette
életét. A m{sodik

vil{gh{ború előtt a spanyol polg{rh{borúban is részt vett a

közt{rsas{giak oldal{n. Ez az időszak ihlette "A mosoly " című elbeszélését. A
történet szerint ellenséges fogs{gba esett, és a börtönbe z{rt{k.
Őrei rideg tekintetéből

és a durva b{n{smódból biztosra vette, hogy m{snap

kivégzik.
„Nem volt kétséges, hogy hal{lra sz{nnak. Remegtem az idegességtől. A zsebeimben
kutattam, h{tha maradt valahol egy cigaretta a motoz{s ut{n. Tal{ltam is egyet, de
reszkető ujjaimmal alig tudtam az ajkamhoz emelni. Ekkor r{eszméltem, hogy
gyuf{m sincs, elvették tőlem.
Cell{m r{cs{n {t az őrre néztem. Ügyet sem vetett r{m. Végtére is ki törődik egy
senkivel, egy hullajelölttel?
Spanyolul kiszóltam neki: - Nem tudna tüzet adni, kérem? Felém pillantott, v{llat
vont, és odajött, hogy meggyújtsa a cigarett{mat. Eközben a tekintetünk óhatatlanul
tal{lkozott. Ebben a pillanatban elmosolyodtam. Nem tudom miért tettem. Tal{n az
idegességem miatt, tal{n azért, mert amikor testközelbe kerülünk valakivel, nehéz
meg{llni a mosolyg{st. Ak{rhogy is, mosolyogtam.

Ebben a m{sodpercben mintha egy szikra húzott volna ívet a két szív, a két emberi
lélek között. Nyilv{n önkéntelenül az őr is viszonozta mosolyomat a r{cson túlról.

M{r felpar{zslott a cigarett{m, de ő ott maradt a közelemben, egyenesen a szemembe
nézett, és egyre mosolygott.
Én is tov{bb mosolyogtam, most m{r abban a tudatban, hogy nem egyszerűen egy
börtönőrt, hanem egy embert l{tok magam előtt. A tekintete mintha új t{vlatokat
nyert volna.
- Van gyermeke? - kérdezte.
- Igen, nézze! - vettem elő a t{rc{mat, és idegesen kotor{sztam benne a csal{di fotók
ut{n. Ő is előhúzta gyerekei képét, és arról beszélt, milyen jövőt tervez nekik. A
szemem megtelt könnyel. Elmondtam neki mennyire félek, hogy nem l{thatom többé
viszont a csal{domat, nem l{thatom felnőni a gyermekeimet. Az ő szemébe is
könnyek szöktek.
Hirtelen egy szó nélkül kinyitotta a z{rka ajtaj{t, és ném{n kiengedett. Nesztelenül
kivezetett az épületből, és a kertek alatt kikísért a v{rosból. A település szélén
elengedett, s tov{bbra is szótlanul, sarkon fordult és otthagyott.
Egy mosoly mentette meg az életemet.”

Forr{s: https://www.szekesegyhazi-plebania.hu/l/a-mosoly/

2.4.2. Evangélium tém{j{t feldolgozó versek
József Attila
TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT
Tudod, hogy nincs bocs{nat,
hi{ba h{t a b{nat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fű kinő ut{nad.
A bűn az nem lesz könnyebb,
hi{ba hull a könnyed.

Hogy bizonys{g vagy erre,
legal{bb azt köszönjed.
Ne v{dolj, ne fogadkozz,
ne légy komisz magadhoz,
ne hódolj és ne hódíts,
ne csatlakozz a hadhoz.
Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg.
S ezt az emberiséget,
hisz ember vagy, ne vesd meg.
Emlékezz, hogy hörögtél
s hi{ba könyörögtél.
Hamis tanúv{ lettél
saj{t igaz pörödnél.
Aty{t hívt{l elesten,
embert, ha nincsen isten.
S romlott kölkökre leltél
pszichoanalízisben.
Hittél a könnyű szóknak,
fizetett p{rtfogóknak
s l{sd, soha, soha senki
nem mondta, hogy te jó vagy.
Megcsaltak, úgy szerettek,
csalt{l s így nem szerethetsz.
Most h{t a töltött fegyvert
szorítsd üres szívedhez.
Vagy vess el minden elvet
s még remélj hű szerelmet,
hisz mint a kutya hinnél
abban, ki bízna benned.

1937. jún.
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/jozsefattila-1EE20/versek-1EE25/1937-1FC5C/tudod-hogy-nincs-bocsanat-1FD40/

Hecz J{nos S{ndor
Ne tartsd oda...
Engem volt, hogy befogadtak. Tartom szerencsémnek.
Hogy aljas mód csaljam őket? Nem vitt r{ a lélek!
Érthetően azt írom csak, mit dikt{l a szívem,
b{r` ezerszer azt harsogt{k: Többé sose merjem!
Csípi sokaknak a szemét, mit papírra írtam,
olyanok is voltak sajnos, kikkel mégsem bírtam.
Sokan {stak csapd{t nékem, v{rt{k, beleessek.
(Elfeledték, hol rejtették el a sötét vermet.)
Vissza ezzel mégsem éltem! Rosszat nem akartam.
Azoknak, kik beleestek? Kezemet nyújtottam.
Mikor nagyon mélyre hulltak, egy kötelet fontam
szeretetből önzetlenül, majd fentről leadtam.
Ki is tudtak m{szni onnan. (T{n` Istennek h{la?)
Előfordult, annak bizony túl nagy volt az {ra!
Átkozottul gyarló, sajnos, tudjuk, minden ember.
Rim{nkodik segítségért, s ki segít? M{r nem kell!
Kit kihúzt{l önzetlenül? Letaszít a szennybe,
majd befedi a kelepcét kaj{nul röhögve.
A vil{gnak híreszteli: Te {stad a vermet!
Rajtad múlik végrehajtja-e az aljas tervet!?
Gonoszs{g csak gonoszs{gból nyerheti erejét.
Boldogs{gtól, szeretettől elveszíti terét!

Őszinte arcot ha megl{t? Visszah{tr{l menten.
Nem tud élni úgy, hogy visz{lyt többé ne teremtsen.
Ezért, kérlek, ne tégy rosszat, hogyha b{ntan{nak.
Dühöd soha ne haszn{lj{k ellened létr{nak!
Ne adj Isten, mikor egyszer dühből arcul csapnak,
sosem annak stílus{ban passzold vissza annak!
Azt nem mondom, tartsd majd oda a m{sik orc{dat.
Erőszak az erőszaknak soha nem vet g{tat!
Úgy üss vissza ésszel, hogy az sokkal jobban f{jjon!
Benne marad a fejében: Téged sose b{ntson.
Jól tudom, ezt nagyon nehéz most még megfogadni.
Hiszen ha kell, én is tudok nagyot odacsapni!
Ifjús{gom tovarebbent, elmém tollal érvel,
higgyétek el, sokszor a szó felér sz{z veréssel!
https://www.poet.hu/vers/273817

Ady Endre
Jobb nem vagyok...
Jobb nem vagyok, mint annyi sok m{s,
Egy beteg kornak dalosa.
Vergődöm az ellentétek közt,
De ir{nyt nem lelek soha.
Magas, dicső eszmék hevítnek,
De elkap a tömegnek {rja:
Bennem van a kornak erénye
S bennem van minden léhas{ga...
De néha, l{zas éjszak{kon
Lehull előttem a lepel,
Eszembe jut, h{ny édes {lmot,
H{ny ide{lt temettem el;

Re{m szakad lelket zaklatva
Egy eltévesztett élet v{dja ...S egy-egy megtisztult dalba ömlik
Lelkem felújult ifjús{ga...
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/adyendre-13441/versek-14C48/jobb-nem-vagyok-14DAB/
József Attila: TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT | Verst{r - ötven költő összes verse | Kézikönyvt{r
arcanum.hu

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó j{ték
Labirintus
V{lasszunk ki egy önként jelentkezőt, és egy kendővel a kezében küldjük ki a
teremből. Rendezzük {t a termet. A székek és padok segítségével készítsünk
labirintust. Osszuk két részre a csoportot. Egyik oldal a bekötött szeműnek segítő
angyal oldal; m{sik csoport a félret{jékoztató ördög oldal. A bekötött szemű
résztvevőnek az a dolga, hogy megkülönböztesse a segítő sz{ndékot az {rtó
sz{ndéktól. Vigy{zzunk a testi épségére, ne engedjük, hogy megüsse mag{t. A
célban tal{ljon egy keresztet.
Ha célba ért, rendezzük vissza a termet, és beszélgessünk a résztvevőkkel.
-

Kinek, milyen érzés volt az adott szerepben lenni?

-

Tanított-e valamit ez a j{ték?

-

Könnyű-e a jó hangra figyelni?

-

Haragudtunk-e a m{sik félre, aki egészen m{s céllal kiab{lja az ir{nymutat{st?

-

Az életünkben milyen alkalmakat tudunk felidézni, amikor nagyon nehéz volt
Jézus tanít{sa szerint a nehezebb, de jó utat v{lasztani?
Filmnézés: Legyetek jók, ha tudtok
https://gloria.tv/video/22jaJCKfgcdP6E93fYeMpMm82
Beszélgessetek a filmről.

2.5. Kérdések az evangéliumhoz


A szeretet teszi az ember személyiségét teljessé, éretté. Melyek azok a
területek, ahol növekednem és fejlődnöm kell e teljesség felé?

3. Oratio – im{ds{g
A szentmise első könyörgése
Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk,
akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad {ltal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön
örökké.

Szerzetes közösségek im{ja
Mennyei Aty{nk! Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy fiad,
Jézus {ltal olyan tökéletességre hívsz, amire mi legmerészebb v{gyainkban sem
gondolhatn{nk.
Jézus, köszönjük a megv{lt{s kimondhatatlanul nagy aj{ndék{t, amivel
felszabadítasz minket az eredeti bűn hat{sai alól.
Szentlélek Isten kérünk, segíts, hogy élni tudjunk ezzel a szabads{ggal, és
{télhessük annak örömét, hogy nem vagyunk m{r kiszolg{ltatva saj{t ösztönös
reakcióinknak, hanem önmagunkat felülmúlva, nagylelkűen gyakorolhatjuk a
szeretetet olyan helyzetekben is, ahol sebzett emberi természetünk m{sként
reag{lna.

Add

kérünk,

hogy

az

ellenségszeretetre úgy tekintsünk, mint

kereszténységünk összetéveszthetetlen ismertető jelére és a Hozz{d való tartoz{s
legbiztosabb garanci{j{ra. Ámen
Assisi Szent Ferenc Beteg{poló Nővérei

4. Contemplatio – szemlélődés
Fotó az evangéliumi szakaszhoz

Genez{ret-tó, Kafarnaum Fotót készítette: Csonka Laura

5. Condivisio – megoszt{s
Örömhír megfogalmaz{sa: Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy<


A szeretet kitartó és b{tor gesztusai {ltal a mennyei Aty{hoz v{lhatok egyre
jobban hasonlóv{.

6. Actio – tettekre v{lt{s
Tanús{gtétel megfogalmaz{sa: Az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy<


Higgyem szil{rdan, hogy a jó legyőzte a rosszat: Jézus Krisztus
végérvényesen győzött a Gonosz hatalma fölött. A rosszal szemben
minden megnyilv{nul{somban éljek és cselekedjek ennek a reménynek a
fényében!

