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16.00 – Ewigeprofess/Örökfogadalom/Depunerea votului
perpetuu Fra Sorin Vrânceanu SDS

Sâmbătă-Szombat-Samstag, 16.09.2017,
Sfințirea capelei din Giroc
Gyirok-i kápolna szentelése
Einweihung der Kapelle in Giroc
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SONNTAG – VASÁRNAP – DUMINICA 17.09.2017

11.00 – Instalarea noului paroh/Az új Plébános
beiktatása/Die Einsetzung des neuEn PfarreRs – P.István
Barazsuly SDS

Önvédelem vagy szeretet?
Ha a testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat
rád, megnyerted testvéredet. 16Ha azonban nem hallgat rád, végy magad mellé még
egy vagy két társat, mert minden dolgot két vagy három tanú szavával kell igazolni.
(MTörv 19,15) 17
Ha rájuk sem akar hallgatni, mondd meg az egyháznak. Ha pedig az
egyházra sem akar hallgatni, legyen számodra olyan, mint a pogány és a vámszedő.
18
Bizony, mondom nektek: mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a
mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is.
19
És bizony, mondom nektek: ha a földön ketten egyetértésben kérnek valamit, bármi
legyen is az, megkapják Atyámtól, aki a mennyben van. 20Mert ahol ketten vagy
hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.« (Mt18,15-20)
15

A cím ellentmondása ott feszül már egy hittancsoport, egy plébániai
közösség életében is: Mindenkit be és el kell fogadnia, mindenkitől
mindent el kell viselnie egy keresztény közösségnek, mert attól jézusi?
Vagy megilleti a „jogos önvédelem” lehetősége?
Jézus Isten országáról tanít, abban pedig az őt követők (vagyis a
keresztény közösség tagjai) számára útmutatást ad azzal kapcsolatban,
hogyan éljenek. A szöveg egy kissé félreérthető, mert a „ha testvéred
vétkezik ellened” kifejezés azt a jelentést sejteti: ha valamiben megbánt
téged. A „vétkezik” szó azonban itt kifejezetten komoly bűnre utal, az
„ellened” pedig későbbi betoldás eredménye. A szentírástudósok szerint
nem is értelmesen került bele a későbbi szövegmásolatokba. Az
alaphelyzet tehát az, hogy a keresztény közösség tagja bűnt követ el, bárki
ellen, ám tulajdonképpen mindig az egész közösség ellen vétkezik. Ha a
másik ember tudja, látja ezt, akkor felelős lesz érte, a vétkesért. Jézus a
mózesi törvényhez viszonyítva nem külsőleg, jogi módon közelíti meg ezt
a kérdést, hanem a felelősség és a szeretet kettősével. A felelősség a
figyelmeztetést kívánja meg, a szeretet pedig a négyszemköztiség
irgalmát. Ehelyett az is előfordulhatna, hogy csak kibeszélik a vétkest a
háta mögött, azonban a kibeszélésben, a megszólásban sem felelősség,
sem pedig szeretet nincsen, hanem elidegenít a vétkestől és a közösség
javától is.
Nehéz felelősséget vállalni az emberért és a közösségért. Miért? Mert a
figyelmeztető a bűnössel is közösséget vállal, pedig az valószínűleg éppen

nem rokonszenves számára. „Ne tedd ezt, mert” – és itt következik a
közösségvállalás: mert te ennél jobb vagy, mert szeretünk téged és így
tovább. A felelősségvállalás a közösségért ezt mondatja az emberrel: ne
tedd ezt, mert ez egy jó közösség, amelyet mindnyájan szeretünk, ne tégy
ellene!
A kettős felelősségvállalás szeretetét kéri Jézus a figyelmeztetéshez,
amellyel „megnyered” testvéredet, vagyis megmented őt a haláltól.
Az egy-két tanú már hivatalosnak számító, de nem nyilvános
figyelmeztetés. A teljes közösség az, amelynek tudnia kell és joga újra
megfeddni a bűnöst. Amikor az „nem hallgat rájuk”, akkor kívül kerül a
közösségen, s ezzel rögtön a bűnösnek kijáró megkülönböztetett missziósgondozó figyelmet igényli (mint a pogány és a vámos).
A keresztény közösség önvédelmének célja az, hogy egyetértően
imádkozhassék. Az egyetértés itt nem a döntés, az ítélet egyetértése,
hanem a szümphonein, a hangok harmóniája, egybehangzása. Az
együtthangzó kérés zenéje eljut Isten színe elé. Ez a harmónia pedig
rendkívül fontos, ezért megéri a bátorságot, hogy merjünk szólni, tenni a
köztünk, bennünk lévő rossz ellen, felelősen és szeretettel.
Füzes Ádám - Magyar Kurír

Megbocsátani és elfelejteni?
Irgalmas és könyörületes az Úr,
hosszan tűrő és nagyirgalmú.
9
Nem tartja meg haragját mindvégig,
és nem fenyeget örökké.
10
Nem bűneink szerint bánt velünk,
és nem fizetett meg nekünk gonoszságainkért.
11
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött,
olyan nagy az ő irgalma azok számára, akik őt félik.
12
Amilyen messze van kelet a nyugattól,
olyan messzire veti tőlünk gonoszságainkat.
13
Mint ahogy az atya könyörül fiain,
úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.
8

(Zs103,8-13)

