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Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét,
nem juthattok be a mennyek országába!
Nem ütni vissza

J

ézus jól tudja, hogy a bűn egy olyan
út, amelyen az ember folyamatosan
eltávolodik Istentől és egyre mélyebbre
süllyed. Már kezdetben fel kell ismerni,
hogy milyen úton indul el az ember! És
ezen az úton mindjárt az elején meg kell
állni, akkor amikor még csak ellenszenv
ébred valaki szívében, nehogy elhatalmasodjon rajta ez az érzés és nehogy
tettekben nyilvánuljon meg!

„Mikor nagyokat ütnek rajtunk,
milyen jó lenne nem ütni vissza se
kézzel, se szóval” – olvashatjuk
József Attila egyik versében (Milyen jó
lenne nem ütni vissza).
De a régi törvény ott lüktet még ere-

Szeretetben növekedni

A bűn következménye

I

mai vasárnap evangéliumában
Jézus arról beszél, hogy nem
akarja megszüntetni a törvényt, hanem
azért jött, hogy beteljesítse azt.
A keresztény egyházak ugyan nem
tartják meg ténylegesen a 613 ószövetségi törvényt, de tanításuk e régi törvény egészének szellemére és annak
alappilléreire, a tízparancsolatban részletezett Isten- és emberszeretetre épül.
A hegyi beszéd Jézus által adott új
törvényeinek sorozatában szóba kerül
a házasságtörés kérdése is. Jézusnak
egyértelműen az a szándéka, hogy a
bűnre vezető út legelején megállítsa az
embert. Senki ne nézzen bűnös vággyal

stenünk, kegyelmed
vezesse a házastársakat, hogy gondolkodjanak és dolgozzanak
családjuk és a világ minden családja
javára.
Add, hogy a fiatalok a család intézményében és közösségében szilárd támaszt találjanak nemeslelkűségüknek,
valamint az igazságban és a szeretetben való növekedésüknek.
Add, hogy a házasság szentsége által
megerősített szeretet legyőzze a gyengeségeket és kríziseket, amelyekkel
családjaink olykor találkoznak.
II. János Pál pápa
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Hétfő, Szent
Kedd
Cirill és Metód Ter 6,5-8; 7,1-5.10

Sir 15,15-20
1Kor 2,6-10
Mt 5,17-37

ApCsel 13,46-49
Lk 10,1-9

Mk 8,14-21

inkben, s ha valaki megbánt minket,
szeretünk azonnal visszavágni. Jól megjegyeztük a „szemet szemért, fogat fogért” elvét, s ha kell, alkalmazni is
tudjuk minden helyzetben. Sok ember
annak tökéletes megvalósítására törekszik, hogy „a sértés ne maradjon viszonzatlan.” Ha valaki haragszik ránk,
jogosnak tartjuk, hogy mi se szívleljük
őt. Ha rosszul szól hozzánk, sokszor mi
is mindjárt durván szólunk hozzá.
Milyen jó volna, ha megértenénk,
hogy Jézus a szeretet törvényét adta.
A szeretet nem viszonozza a rosszat,
de még fel sem rója azt. A bosszú, a
harag és a visszavágás helyett Jézus azt
kéri tőlünk, hogy bocsássunk meg. Milyen jó lenne, ha mindig a krisztusi
szeretet törvénye szerint élnénk!
a másikra és ne forgasson ilyen gondolatokat a fejében, mert ennek az lehet a
következménye, hogy bűnös gondolatait a bűnös tettek fogják követni. A
szem kivájása és a kéz levágása kifejezéseket nem kell úgy értenünk, mintha
Jézus öncsonkításra bíztatna, hanem a
házasságtörés bűnének súlyosságát
emelik ki ezek a túlzó kifejezések.
Jézus pontosan megnevezi a bűn távolabbi következményét, amikor azt
mondja, hogy aki kitart a bűnben és
nem tesz meg mindent azért, hogy
bűnös állapotából megszabaduljon, az
a kárhozatra jut. A bűnnek tehát nem
csupán evilági következményei lehetnek, hanem az a távolabbi hatása, hogy az üdvösségét teszi
kockára az, aki kitart a bűnben.
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Csütörtök
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Szombat

Ter 8,6-13.20-22
Mk 8,22-26

Ter 9,1-13
Mk 8,27-33

Ter 11,1-9
Mk 8,34-9,1

Zsid 11,1-7
Mk 9,2-13

Élő víz w Szerkeszti és kiadja: Horváth István Sándor plébános w H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. E-mail: zalalovo@gmail.com

Évközi 7.
vasárnap
Lev 19,1-2.17-18
1Kor 3,16-23
Mt 5,38-48

