Az emberek vasárnap eljönnek a templomba, mert Jézus tanítványai a kezdetektől
fogva megtapasztalják, hogy a hit közösséget alkot és a közösségben élhető meg. Itt
halljuk Isten Igéjét, itt Jézus életmozgalmához csatlakozunk az Eucharisztia ünnepén,
a halálban és a feltámadásban. Ki ez az “ember”? Miért jövők ide? Miért jönnek ide a
többiek? A templom az Úrral való találkozás helye. A templomban és most, a
szentmisén Ő is jelen van közöttünk. Tőlem jobbra és balra, előttem és mögöttem
testvérek állnak. Jézus Lelkében kapcsolódunk egymáshoz és felelősek vagyunk
egymásért. Kérjük együtt az irgalmát!

ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Mt 18,15-20

Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.
Abban az időben Jézus így szólt

sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány

apostolaihoz:

volna vagy vámos.

„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és

Bizony mondom nektek: Amit

figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha

megköttök a földön, meg lesz kötve a

hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha

mennyben is; és amit feloldotok a

azonban nem hallgat rád, vigyél

földön, fel lesz oldva a mennyben is. És

magaddal egy vagy két társat, hogy

bizony mondom nektek: Ha ketten

»kettőnek a tanúbizonysága vagy

közületek valamiben egyetértenek a

háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem

földön és úgy kérik, megkapják azt

hallgat, mondd meg a hívek

mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten

közösségének. Ha a hívek közösségére

vagy hárman összejönnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.”

Ezek az evangélium igéi.

Rendreutasítás Jézus
szellemében
“ K e r e s z t é n y
lakóhelyünk, nyelvünk vagy
szokásaink nem különböznek
nagyban más emberekétől.
(…) Mégis csodálatos és
elképzelhetetlen közösségi
életünk van. (…) A földön vannak, de mint a meny testvérei élnek. (…) Minden embert
szeretnek - és mégis üldözik őket. (…) Ha meggyalázzák őket, áldást mondanak. Ha
megsértődik, mutasd meg a tiszteletedet a többiek iránt. (…) Röviden: Ami a testben
a lélek, a világban azok a keresztények.”1 Ezeket a mondatokat egy ókeresztény
írásban találhatjuk meg, az úgynevezett Diognétoszhoz írt levél. Ez a kép megfelel
annak az ókeresztény közösségről szóló leírásnak, amit az Apostolok Cselekedetiben
olvashatunk: “A hívek mind összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat és
javaikat eladták, s az árát szétosztották, mindenkinek szükségéhez mérten. Naponta
egy szívvel-lélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a kenyérszegést,
örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt.”2 Idill, amely
távolinak tűnik és idegen a mindennapjainktól. Az Újszövetségnek azonban más
leírása is van. Nem rejti el a nehézségeket és a problémákat, amelyekkel Jézus az
apostolokkal szembesült, s a hitetlenség, a büszkeség és az árulás példáit mutatja be.
Az elmúlt két hétvégén olyan eseményekről hallottunk, amely Filip Cesarea területén
történtek. Péter először vallja meg mély hitét Jézusban, amikor ezt mondja: „Te vagy
a Krisztus, az élő Isten Fia.”3 De Péter számára Jézus szenvedésének és halálának
gondolata elviselhetetlen. Jézustól kapott intése nagyon kemény: „Távozz tőlem,
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sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az
emberekére!”4
Megfeddés mint a kölcsönös
felelősség jele
Az örömhír félreértése, a
szeretet hiánya, önzés,
arrogancia, valótlanság… - a
lista szükség szerint bővíthető.
Napjaink Egyháza hasonló az
első keresztényekéhez. Ezért
hangzik olyan időszerűnek az
imént hallott evangéliumi szakasz. “Ha testvéred vétkezik ellened, menj és
figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.”5 A Jézus
által elmondott korrekció, feddés, figyelmeztetés a felebaráti szeretet
kifejezésének kell lennie, és a megtérést kell szolgálnia. Ez a megbocsátás és a
megbékélés útjának első lépése két részben: az intő kegyes cselekedete és a
bűnös alázatos elfogadása. Ez megmutatja a keresztények kölcsönös felelősségét:
a hitben nem vagyunk közömbösek a testvéreink iránt. Nagyon érdekel a
testvérem élete. Nem kíváncsiskodó vagy mindent tudó beavatkozás ez, hanem
az iránta való szeretetteljes törődés kell, hogy motiváljon, hogy ne maradjunk
csendben és ne csukjuk be a szemünket az igazságtalanság előtt.
Három viselkedés
Jézus megmutatja nekünk a feddés helyes módját. Az első lépés egy személyes
beszélgetés. Menjünk el a tetteshez, nézzünk vele szemben, beszéljünk vele,
mondjuk el neki, mi bántott meg bennünket szóban vagy tettben. Beszéljünk vele és
ne róla beszéljünk! Úgy kell éreznie, hogy jól megértjük, hogy segíteni akarunk neki
a rossz felismerésében. A cél az üdvösség, a bűnbánat és az újrakezdés, nem pedig a
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vád. “Ha hallgat rád,
megnyerted testvéredet.”6 Ha a
tettes nem hallgat a szavunkra,
akkor a második kísérletre van
szükség. “…vigyél magaddal
egy vagy két társat, hogy
kettőnek a tanúbizonysága vagy
háromé tanúsítsa a dolgot”7 Ez
az eljárás nem csak objektivitást,
hanem szándékunk komolyságát is növeli. Ha ez a beszélgetés szintén sikertelen
lenne, be kell vonni a hívők közösségét is. Csak akkor szabad kizárni az illetőt a
közösségből, ha ez a kísérlet sem sikerül: “vedd úgy, mintha pogány volna vagy
vámos.”8 Ez az utolsó lépés megpróbálja felébreszteni a másik ember lelkiismeretét
ezen a fájdalmas elváláson keresztül, s segít abban, hogy tudomásul vegye a
bűnösségét és helytelen viselkedését, szükség esetén bűnbánatot tartson és bocsánatot
kérjen. A közösségbe való visszatérés lehetősége továbbra is fennáll. Mindig nyitva
van egy ajtó.
Az imádság erejében
Biztosan érezzük Jézus szavainak kihívását. Nehéz egy rossz lépésről a
testvérünkkel beszélni, gyakran önmagunk legyőzése szükséges hozzá, félelem és
a félénkség érzetével jár együtt, máskor tehetetlenséggel és kétségekkel, hogy
van-e értelme. Jézus által kér feddés nem hiába kötődik az Egyház imájához a
mai evangéliumban. “Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz
kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És
bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy
kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek
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az én nevemben, ott vagyok közöttük.”9 Az imádságban Ő maga ad erőt ahhoz, hogy
mások helyes megfeddését elvégezzük: megtorlás és hatalommal visszaélés nélkül,
de olyan szeretetben, amely lehetővé teszi a bűnösök megváltoztatását és
visszatérését. A közösségi ima nagyszerű jele az egymás iránti szeretetünknek,
amely erősíti az egységet és megbékélést vált ki a bűnösökben. Jézus arra hív
meg bennünket, hogy erősítsük meg kölcsönös felelősségünket, amely hívő
közösségként egymás iránt kell, hogy legyen. Ennek mindig szeretetben kell
történnie, ahogyan Pál apostol mondja a szentleckében: “Ne tartozzatok senkinek
semmivel, csak kölcsönös szeretettel!”10
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