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A feltámasztott egyenlõségelv

A jézusi egyenlõségelv szerint jogos szabadságunkat egyedül a másik ember szabadsága és méltósága korlátozhatja olvashatjuk Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke idei húsvéti üzenetében.
A feltámasztott egyenlõségelv
A jézusi egyenlõségelv szerint jogos szabadságunkat egyedül a másik ember szabadsága és méltósága korlátozhatja.
Jézus szeretettana egyszerre formabontó és formatartó; törvényszegõ és törvénytartó; hagyománytörõ és hagyományõrzõ, az új és a
régi csodálatos ötvözete.
Jézus szeretettana a törvény jézusi beteljesítése, amelybõl elvenni sem, és amelyhez hozzáadni sem szabad.
Jacob Neusner zsidó tudós könyvébõl (Egy rabbi Jézussal beszélget) kiragadok egy tanulságos szellemi párbeszédet. A kérdezõ is,
a válaszoló is a rabbi. „Mit hagytam el én és Jézus a törvénybõl? Semmit! Mit tettem hozzá én a törvényhez? Semmit! És Jézus?
Önmagát!”
Kérdezem: Jézus szeretettanát nem vittük-e el egy gyenge, erõtlen, réveteg magatartás felé?
Védjük meg magunkat. Természetesen nem a gyalázkodó, sértõ megnyilatkozások büntethetõségére gondolok, hanem arra, hogy
teremtsünk olyan helyzetet, amelyben mások méltóságának meggyalázását a bennünk rejlõ természetes önkorlátozás akadályozza
meg.
Bátoríthat bennünket Szentatyánk, Ferenc pápa, aki közelebb hozta Jézus eredeti szemléletmódját.
A felvilágosodást követõ ateista testvéreink vegyék fontolóra, hogy a kereszténység, és általában a vallás nem szubkultúra, nem a
múlt kuriózuma, hanem a civilizációk alapja és kötõszövete, amely nélkül a civilizációk elporladnak. Ez Európára különösen érvényes.
Kiírtunk egy pályázatot fontos társadalmi üzenet megjelenítésére, amely Budapesten egy aluljáró üresen tátongó falára kerülne. A
nyertes egy fiatal egyetemista lett. Üzenete:
A következõ lépés az evolúcióban a segítségnyújtás.
Örömmel illesztjük ezt az igazságot a Szentatya felhívásához: Gyõzzük le a közönyt!
Önzetlenségünk révén napjainkban is feltámad Krisztus, és a világ felismerheti a feltámadás örömét. Amikor mások terhét magunkra
vesszük, a sajátunk lesz könnyebb; amikor beteget gyógyítunk, a saját szívünk sebe gyógyul; amikor szomorút vigasztalunk, a
lelkünk talál nyugalmat; amikor mások szenvedését enyhítjük, saját töviseink hegye csorbul; amikor adunk, mi gazdagodunk és
átéljük a feltámadottak örömét.
Imádkozom azért, hogy Húsvét ünnepén az Isten szabadulást szerzõ szeretete támassza fel a könyörületet szívünkben.
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