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v November 6-án, hétfőn 16 órától
esperes-kerületi rózsafüzéres találkozó lesz a móravárosi templomban. Aki közösen szeretne
menni a programra, jöjjön a budapesti krt. József A. sgt. kereszteződésénél lévő villamosmegállóba,
ahonnan a 15.30-kor induló 3-as
villamossal megyünk móravárosba.

v templomunkban november 12én, vasárnap a délelőtti szentmisében lesz az elsőáldozás. Kérjük a
kedves testvéreket, kísérjék imáikkal a gyerekeket.

v Sokak kérésére és mindenki
örömére megjavítattuk templo munk harangját. ennek kiadása
nem lett bekalkulálva az éves
költségvetésbe, ezért aki teheti,
anyagilag is támogassa ennek a
javításnak a költségét. Ado má nyaikat hálás szívvel köszönjük.

v Ingyen elvihető kanapé fel ajánlás érkezett közösségünkhöz.
Érdeklődni az irodában lehet.

(folytatás az első oldalról)

Máté evangélista tudja, ilyen magatartással
keverjük rosszhírbe Istent és Jézus Krisztust.
Ezek után gondolják az emberek azt, hogy velük
úgy sem foglalkozik az Isten, hiszen annak még
több dolga van, mint a plébánosnak. A közösségben az uralomra utaló szavak gyakorta akadályozzák a testvéri közösség kialakulását és
csak a káros elkülönülés forrásai. De talán nem
értjük meg helyesen az evangéliumot, ha csak
az egyházi vezetők kioktatásának alap szövegét
találjuk meg benne. Minden közösség kicsi és
nagy egyaránt magába rejti az efféle hatalmi
polarizáció lehetőségét. Ezért minden kereszténynek szóló figyelmeztetés ez. A beszéd ne
feledjük „a sokaság”-nak van címezve. Tehát
nekünk is, akár a sokaság peremén állunk, akár
a közepén, akár a sokaságban vezetők vagyunk,
akár csak kis névtelenek. A keresztény egyház
testvéri közösségét bárki meg tudja mérgezni
saját uralmi törekvéseivel. Akkor a sokaság
„álmélkodott a tanításán”, fejeződik be a történet. Most viszont nekünk kell elcsodálkozni,
hogy a farizeusokkal vitatkozó Jézus, hogyan
beszél hozzánk, hogy az által megváltott népből
igaz testvéri közösség legyen. Vigyáznunk kell
a címekre, még inkább arra, hogy miként
hordjuk ezeket.
Dr. beNyiK GyÖrGy

„Elviselhetetlenül nehéz terhet
raknak az emberek vállára”

XV. évfolyam v 34. (649.) szám

Hirdetések

A farizeusi lelkiséget a külsőségek jellemzik. A keresztény egyháznak nem lehet
ez a jellemzője. Nem eljátszani kell a
jámborságot, hanem istenszeretetben s
az emberek szolgálatában kell élni. Ebből
adódik az a háromszoros felszólítás, amelyet sok esetben félre szoktak érteni az
evangélium mai olvasói. Ne hivassátok
magatokat „mesternek, atyának, tanítónak” ezután következnek a gyakran jehovisták részéről hangoztatott vádak, miszerint eltérnek a keresztény egyház vezetői az evangéliumtól, amikor a papok
„atyának” hivatják magukat. Nem a
megszólítás ellen van kifogása Jézusnak
és az evangélistának, hanem a mentalitás
ellen. A megfellebbezhetetlen válaszokat
adó tekintélyes mester, a hivatalából félelmetes tekintélyt gyártó pap, és a hatalomként alkalmazott tanítói tekintély a
kritika tárgya. Ez kísértése a keresztény
egyház vezetőinek is.
(folytatás a hátoldalon)
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ÉVKÖZI
31. VASÁRNAP

olvasmány

Mal 1,14b-2,2b. 8-10

Én vagyok a Nagy Király – mondja a
Seregek Ura –, és nevem félelmetes a népek között. most ezt az intelmet intézem
hozzátok, papok! Ha nem hallgatjátok
meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet – mondja a Seregek Ura – akkor átkot küldök rátok.
ti letértetek az útról, sőt sokan elbuktak tanításotok miatt. ti felbontottátok lévi szövetségét – mondja a Seregek
Ura. Én ezért megvetetté és alávalóvá
tettelek benneteket az egész nép előtt,
mert nem jártatok útjaimon, hanem a tanításban az emberek személyére voltatok tekintettel.
Vajon nem egy Atyánk van-e mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz az
isten teremtett-e minket? miért viselkedünk akkor egymással szemben áruló
módon, megsértve atyáink szövetségét?

válASzoS zSolTár
zsolt 130

Őrizd meg lelkemet
a te békédben, Uram.

Szívemben nincs nagyravágyás, Uram,
szememben sincsen kérkedés.
Nagy dolgok után nem töröm magam,
sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.
Valóban lecsendesítettem lelkemet
és megnyugtattam,
miként a kisded anyja ölében,
úgy pihent meg a lelkem.
Bízzál, Izrael, az Úrban,
mostantól fogva mindörökké!

Szentlecke

1 Tessz 2,7b-9. 13

testvéreim!
Amikor nálatok voltunk, olyan
gyengéden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekét dajkáló anya.
Annyira közel álltatok szívünkhöz,
hogy nemcsak isten evangéliumát,
hanem életünket is nektek akartuk
adni. ennyire megszerettünk benneteket! emlékezhettek, testvérek, fáradozásunkra és kemény munkánkra. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy
senkinek se legyünk a terhére. Így
hirdettük nektek isten evangéliumát.
ezért szüntelenül hálát adunk
istennek, hogy amikor isten szavát
hallottátok tőlünk, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi tanítást, hanem mint isten szavát, amint valóban az is. bennetek is, akik hittetek,
hatékonynak fog bizonyulni.

AllelujA

egy a ti Atyátok, a
mennyei,
és egy a ti tanítótok,
a Krisztus.
(Mt 23,9b. 10b)

AllelujA

evangélium

Mt 23,1-12

Abban az időben Jézus így beszélt
a tömeghez és a tanítványokhoz:
„mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. tegyetek
meg és tartsatok meg ezért mindent,
amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt.
Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket
kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal
sem hajlandók mozdítani rajta. Amit
tesznek, azért teszik, hogy lássák
őket az emberek. Szélesre szabják
imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a
zsinagógában pedig az első székekbe. elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy
rabbinak, azaz mesternek szólítsák
őket.
ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit
magatok közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb
köztetek, az legyen a többi szolgája.
Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza,
azt felmagasztalják.”

