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337:1-4 Paradicsomnak te szép él? fája

Lk 23,32-34

Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek!

Ellenségei feszülten figyelték: ?Eddig magabiztosnak t?nt, de 
vajon most, hogy a markunkban van, mit  fog szólni? 
Átkozódik? Könyörög?" Jézus pedig megcáfolva minden 
józan ésszel elképzelhet?t, valóban könyörög, de nem nekik, 
hanem értük. Ilyen nincs! ? ezen a világon. Az ember nem így 
m?ködik. (Ha valaki lát ta a Mátrix cím? filmet, emlékszik a 
döbbenetre Smith ügynök arcán, amikor lát ja a f?h?st 
harcolni: nem érvényesek rá ennek a világnak a megszokott  
törvényei, valami mást, valami nagyobbat képvisel.)

S ez a csoda ráadásul folytatódik, kibontakozik. Hamarosan 
ott  áll majd István, az els? keresztyén vértanú gy?lölett?l 
elborult  kivégz?i között , s utolsó erejével ? is ugyanígy 
imádkozik (ApCsel 7,60). Jézus Lelke él benne, aki fölülírja a 
mi lehet?ségeinket. A sor pedig folytatódik mártírok és 
bizonyságtév?k ezreivel, akik megbocsátottak üldöz?iknek, 
akik szelídségükkel rontották le a gy?lölet falait , akiknek 
áldozata gy?zelemmé változott , és átformálta a világot.

Meddig ér ez a sor? Ott  lehetünk benne mi is, ha Jézus 
Lelkének erejével tudatosan elengedjük követeléseinket, 
letesszük sérelmeinket, s?t könyörögni tanulunk azokért, 
akikért  a legnehezebb. Nehéz ez? ?Csupán? az életünket kell 
adni érte. De közben Életet nyerünk.

SEGÍ TSÉG AZ I MÁDSÁGHOZ

ÉNEKELJÜNK
340 Te drága Jézus, mi történt tevéled

- Nevezz meg valamit, amit  az Úr megbocsátott  neked, és 
utólag lát tad, hogy nem is tudtad, mit  cselekszel!

- Kérj er?t ma valamihez, amir?l tudod, hogy nem telik 
t?led, de a Szent lélek megtehet i benned. Konkrét 
személyre, cselekvésre gondolj!

ÁLDÁS

Kegyelem nektek és békesség Istent?l, a mi Atyánktól és az Úr 
Jézus Krisztustól!

Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, ?rizze meg 
szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban!

MI ATYÁNK
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