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A törvé ny tökéletes 
teljesítése tehát a 
szeretet.” 

(Róm 13,10)  
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„„ AA   JJÓÓTT  BBEETTEELLJJEESSÍÍTTEENNII””   
Chiara Lubich magyarázatával. 

Összeállítás a Centro Gen3 
gondozásában. 

EGYRE 
KONKRÉTABBAN 
MINDENKI FELÉ 
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Kivágni 
 
 

 
2.  
Behajtani négy 
részre 
függılegesen 
 
 

 
3.  
Behajtani két részre 
vízszintesen 

Az óra alatt a padtársam-
mal titokban elkezdtük írni a következı 
napok házi feladatait. Egyik osztály-
társunk észrevette, és elmondta a 
tanárnınek, aki leszidott minket. 
Eléggé rosszulesett nekünk. Kerestem 
az alkalmat, hogyan lehetne neki 
visszavágni az árulkodás miatt. Ne-
gyed órával késıbb észrevettem, hogy 
titokban ı is elkezdte írni a házi fel-
adatokat. – Na, most megbosszulha-
tom! – gondoltam. De visszaemlékez-

tem arra, hogy a szeretet minden rossznál 
erısebb, és csak a szeretettel lehet legyız-
ni az ellentéteket. Valóban, ha én is árulko-
dó lennék, semmi sem oldódna meg. Így 
megbocsájtottam neki és visszatért bennem 
az öröm. Fıleg azért, mert nem zártam ki 
egy barátot. (Tiago – Brazilia) 

Egyik nap Leila, a nıvérem rendetlenül 
hagyta a szobát. Rendet raktam, de inkább 
csak kötelességbıl és nem szeretetbıl.
Este, mikor haza értem, a testvérem felé
magamban egy falat éreztem, ami megaka-
dályozott, hogy a szokott módon beszéljek 
vele a napi eseményekrıl, és jó éjszakát 
kívánjak neki. Úgy tettem, mintha semmi se 
történt volna. Lekapcsoltam a villanyt és 
lefeküdtem. Nem sikerült elaludnom. Egy 
kis idı múlva megszólítottam, és elnézést 
kértem tıle. Elhatároztuk, hogy újra kez-
dünk a szeretetben. A szeretet gyızött! 
Carolina – Brazilia) 

Szent Pál a keresztény életrıl 
beszél, a testvéreink iránti szere-
tetbıl fakadó életrıl. 
Az apostol megállapítja, hogy a 
felebarát iránti szeretetben telje-
sítjük tökéletesen, mindenestül 

Isten akaratát, amit a Törvény – va-
gyis a parancsolatok – tartalmaznak. 
Legszebben, leghitelesebben úgy 
mutathatjuk ki szeretetünket Isten 
iránt, ha szeretjük testvéreinket. 
De miben áll konkrétan ez a teljesség 
és tökéletesség? Az apostol leírja, 
hogyan nyilvánul meg ez a szeretet, 
és milyen hatása van. 
Az igazi felebaráti szeretet elsısorban 
nem tesz rosszat. 
Azon túl, igyekszünk a szeretettıl 
sarkallva megtenni mindazt a jót, 
amire a felebarátnak szüksége van.  
 
Olyan szeretetet kér t ılünk, ami 
tiszteletben tartja az emberi és 
keresztény méltóságot, tiszta, 
megért ı, képes osztozni, és nyitott 
mindenki iránt, ahogy Jézus tanítja.  
Lehetetlen így szeretnünk, ha indivi-
dualizmusunknak és önelégültsé-
günknek nem vagyunk készek hátat 
fordítani.  
Ez az ige siet segítségünkre, hogy 
legyızzük önzı hajlamainkat, melye-
ket magunkban hordunk, mint legfıbb 
akadályt (a gıgöt, a fösvénységet, a 
bujaságot, a törtetést, a hiúságot, és 
így tovább).  

Hogyan éljük a karácsony -havi 
igét? 
Úgy, hogy szem elıtt tartjuk azt, 
amire figyelmeztet: a felebarát 
iránti szeretet különbözı árnyala-
tait. 
Elıször is el fogjuk kerülni, hogy 
bármi módon rosszat tegyünk a 
másiknak.  
Ha keresztény módon akarunk 
szeretni, annak elsı feltétele, 
hogy sohase kerüljünk ellentétbe 
Isten parancsaival. 
 
Láthatólag ugyanoda akar 
elvezetni mindegyik: a sze-
retetre, mely egyre inkább 
figyelmes, kifinomult, tiszte-
letteljes és konkrét a testvér 
iránt. 
Egyidejőleg fejlesztenünk kell az 
önmagunktól való elszakadás 
lelkületét, önzésünk felülmúlását, 
melyek a keresztény szeretet 
egyenes következményei. 
 
Így „tökélete sen” tesszük Isten 
akaratát, kinyilvánítjuk, hogy 
szeretjük, mégpedig úgy, 
ahogy İ szeretné.  


