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+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ,,Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád,
megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé
tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány
volna vagy vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol
ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.''
Ezek az evangélium igéi.

.

1. Lectio – olvasás
1.1. Biblikus vonal
1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása
15 VEa.n de. a`marth,sh| {eivj se.} o` avdelfo,j sou( u[page e;legxon auvto.n
metaxu. sou/ kai. auvtou/ mo,nou. eva,n sou avkou,sh|( evke,rdhsaj to.n
avdelfo,n sou\
Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el, fedd meg
négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.
16 eva.n de. mh. avkou,sh|( para,labe meta. sou/ e;ti e[na h' du,o( i[na evpi.
sto,matoj du,o martu,rwn h' triw/n staqh/| pa/n r`h/ma\
Ha pedig nem hallgat, vigyél magaddal még egy vagy két
embert, hogy két vagy három tanú szája (vallomása) alapján
álljon minden beszéd (dolog).
17 eva.n de. parakou,sh| auvtw/n( eivpe. th/| evkklhsi,a|\ eva.n de. kai. th/j
evkklhsi,aj parakou,sh|( e;stw soi w[sper o` evqniko.j kai. o` telw,nhj.
Ha pedig nem hallgat rájuk, mondd meg az egyháznak: ha pedig
az egyházra sem hallgat, legyen számodra mint a pogány (nemzsidó) és a vámos.

18 VAmh.n le,gw u`mi/n\ o[sa eva.n dh,shte evpi. th/j gh/j e;stai dedeme,na
evn ouvranw/|( kai. o[sa eva.n lu,shte evpi. th/j gh/j e;stai lelume,na evn
ouvranw/|.
Bizony mondom nektek: amit ha megköttök a földön megkötött
lesz a mennyben, és amit ha megoldotok a földön, megoldott
lesz a mennyben.
19 Pa,lin {avmh.n} le,gw u`mi/n o[ti eva.n du,o sumfwnh,swsin evx u`mw/n
evpi. th/j gh/j peri. panto.j pra,gmatoj ou- eva.n aivth,swntai( genh,setai
auvtoi/j para. tou/ patro,j mou tou/ evn ouvranoi/j.
Ismét (bizony) mondom nektek, hogy ha közületek ketten
egyetértenek a földön minden dologban, amit csak kérnek, meg
fog adatni nekik az Atyám részéről, aki a mennyekben van.
20 ou- ga,r eivsin du,o h' trei/j sunhgme,noi eivj to. evmo.n o;noma( evkei/
eivmi evn me,sw| auvtw/n.
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük.

1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások
Nova Vulgata

Szent István Társulati
Biblia

Ha
testvéred
megbántott, menj, és
figyelmeztesd
négyszemközt. Ha
hallgat
rád,
megnyered
testvéredet.
16
Ha nem hallgat rád,
vigyél magaddal egy
vagy két
másik
embert, hogy két
vagy három tanú
bizonyítsa a dolgot.

15

Si autem peccaverit
in te frater tuus, vade,
corripe eum inter te
et ipsum solum. Si te
audierit, lucratus es
fratrem tuum;
16
si
autem
non
audierit,
adhibe
tecum adhuc unum
vel duos, ut in ore
duorum testium vel
trium stet omne
verbum;

15

17

quod si noluerit
audire
eos,
dic
ecclesiae; si autem et
ecclesiam noluerit
audire, sit tibi sicut
ethnicus
et
publicanus.

17

18

18

Amen dico vobis:
Quaecumque
alligaveritis
super
terram, erunt ligata in
caelo;
et,

Ha ezekre sem
hallgat, jelentsd az
egyháznak. Ha az
egyházra sem hallgat,
vedd úgy, mintha
pogány volna vagy
vámos.
Bizony mondom
nektek:
amit
megköttök a földön,
a mennyben is meg
lesz kötve, s amit

Jeromos fordítás

Ha a testvéred
vétkezik
ellened,
menj
és
figyelmeztesd
őt
négyszemközt. Ha
hallgat
rád,
megnyerted
testvéredet.
16
Ha 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
15

Békés-Dalos
Újszövetségi Szentírás

Ha vétkezik ellened
testvéred, menj, fedd
meg
őt
négyszemközt. Ha
hallgat
rád,
megnyerted
testvéredet.
16
De ha nem hallgat
rád, vigyél magaddal
egy vagy két másikat,
hogy két vagy három
tanú bizonyítsa az
ügyet.
15

17

Ha azokra sem
hallgat, mondd meg
az egyháznak. Ha
pedig a közösségre
sem hallgat, vedd
úgy, mintha pogány
volna vagy vámos.
18

Bizony mondom
nektek:
amit
megköttök a földön,
megkötött lesz a
mennyben is, és amit

Károli Gáspár revideált
fordítása
15

Ha pedig a te
atyádfia
vétkezik
ellened, menj el és
dorgáld meg őt négy
szem között: ha
hallgat
rád,
megnyerted a te
atyádfiát;
16
Ha pedig nem
hallgat rád, végy
magad mellé még
egyet vagy kettőt,
hogy két vagy három
tanú
vallomásával
erősíttessék minden
szó.
17
Ha azokra nem
hallgat, mondd meg a
gyülekezetnek; ha a
gyülekezetre
sem
hallgat,
legyen
előtted olyan, mint a
pogány
és
a
vámszedő.
18
Bizony mondom
néktek:
A
mit
megköttök a földön, a
mennyben is kötve
lészen; és a mit

Simon Tamás László
O.S.B. Újszövetségfordítása

Ha
testvéred
vétkezik
ellened,
menj el hozzá, intsd
meg négyszemközt!
Ha
hallgat
rád,
megnyerted
testvéred.
16
Ha nem hallgat rád,
végy magad mellé
még egy vagy két
embert, hogy két
vagy három tanú
szava erősítsen meg
minden vallomást!
15

17

Ha nem hallgat
rájuk, mondd meg a
gyülekezetnek! Ha a
gyülekezetre
sem
hallgat,
tekintsd
olyannak, mint a
pogányt
vagy a
vámszedőt!
18
Bizony, mondom
nektek,
amit
megköttök a földön,
kötve
lesz
a
mennyben is, és amit

quaecumque
solveritis
super
terram, erunt soluta
in caelo.
19
Iterum dico vobis:
Si duo ex vobis
consenserint super
terram de omni re,
quamcumque
petierint, fiet illis a
Patre meo, qui in
caelis est.

feloldotok a földön, a föloldotok a földön, föloldotok a földön, a megoldotok a földön, feloldotok a földön,
mennyben is fel lesz föl lesz oldva a mennyben
is a mennyben is oldva oldva
lesz
a
oldva.
mennyben is.
föloldott lesz.
lészen.
mennyben is.
Azt is mondom
nektek: Ha ketten
közületek valamiben
egyetértenek
a
földön, és úgy kérik,
megkapják mennyei
Atyámtól.

19

És bizony, mondom
nektek: ha a földön
ketten egyetértésben
kérnek
valamit,
bármi legyen is az,
megkapják
Atyámtól, aki a
mennyben van.

19

Ubi enim sunt duo 20Ahol
ugyanis
vel tres congregati in ketten vagy hárman
nomine meo, ibi sum összegyűlnek
a
in medio eorum ”.
nevemben,
ott
vagyok közöttük.”

20

20

19

20

Mert ahol ketten
vagy
hárman
összegyűlnek az én
nevemben,
ott
vagyok közöttük.«

1.1.3. Szöveg behatárolása
A szakasz a Máté-evangélium 18. fejezetén belül található, Jézus

Azt is mondom
nektek: Ha ketten
közületek egyetértve
kérnek valamit a
földön, meg fogják
kapni
mennyei
Atyámtól.

Ahol
ugyanis
ketten vagy hárman
összegyűlnek az én
nevemben,
ott
vagyok közöttük.”

Ismét,
mondom
néktek, hogy ha
ketten közületek egy
akaraton lesznek a
földön minden dolog
felől, a mit csak
kérnek,
megadja
nékik az én mennyei
Atyám.
20
Mert a hol ketten
vagy
hárman
egybegyűlnek az én
nevemben,
ott
vagyok közöttük.
19

19

Bizony, mondom
nektek azt is, ha
közületek a földön
ketten egyetértenek
mindabban,
amit
kérnek,
mennyei
Atyám mind megadja
azt nekik.
20

Mert ahol ketten
vagy
hárman
összegyűlnek az én
nevemben,
ott
vagyok közöttük.

1.1.4. Kontextuális – kánoni elemzés
Párhuzamok Máté evangéliumán belül

egyházi beszédének egy részlete (Mt 18,15-18), amelyet az eltévedt

7,7 “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és

bárányról (Mt 18,12-14) és a szívtelen szolgáról (Mt 18,21-35) szóló

ajtót nyitnak nektek!”

példázat vesz körül.

21,22 “Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.”

28,20 “és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit

gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad

parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ

nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.”

végéig.”

Jn 16,23 “Azon a napon már nem kérdeztek tőlem semmit.
Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek az Atyától a

Szinoptikus és jánosi párhuzamok

nevemben, megadja nektek.”

Mk 11,24 “Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és

Jn 20,23 “Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s

könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor

akinek megtartjátok, az bűnben marad.”

valóban teljesül kérésetek.”
Lk 17,3 “Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellened testvéred, fedd

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben)

meg. De ha megbánja, bocsáss meg neki.”

Lev 19,17 “Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd

Jn 8,17 “Márpedig törvényetek is azt mondja, hogy két embernek

meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében.”

a tanúsága érvényes.”

MTörv 19,15 “Egy tanú ne lépjen föl senki ellen, bármi bűne

Jn 14,23 “Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja

vagy vétsége van is. Akármilyen bűnről van szó, csak két vagy

tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne

három tanú vallomása alapján szabad ítélni.”

fogunk lakni.”

Róm 16,17 “Kérlek azonban titeket, testvérek, tartsátok szemmel

Jn 15,7 “Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad,

azokat, akik ellentétben a kapott tanítással széthúzást és botrányt

akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok.”

okoznak. Kerüljétek őket!”

Jn 15,16 “Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak

1Kor 5,4 “Urunk, Jézus Krisztus nevében egyesüljünk, ti és az

benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek

én lelkem, Urunk Jézus hatalmával”

1Kor 5,11 “Most azonban ezt írom nektek: Ne érintkezzetek

Jak 1,5 “Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt,

azzal,

kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a

akit

testvérnek

hívnak,

de

kicsapongó,

kapzsi,

bálványimádó, átkozódó, részeges vagy rabló. Az ilyennel ne is

szemére vetné”

étkezzetek együtt.”

1Jn 3,22 “Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk

2Kor 13,1 “Ezúttal harmadszor megyek el hozzátok. „Két vagy

parancsait, és ami tetszik neki, azt tesszük.”

három tanú vallomása döntsön minden ügyben.”

1Jn 5,14-15 “Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti,

Gal 6,1 “Testvérek, ha valakit botláson értek, ti akik lelkiek

hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig

vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy

tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is,

magad kísértésbe ne essél!”

hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk.”

2Tessz 3,14 “Ha valaki nem engedelmeskednék a levélben adott
tanításnak, azt jegyezzétek meg, és kerüljétek a társaságát, hogy

1.1.5. Szószerinti értelmezés

észre térjen.”

Az evangélista ebben az epizódban arra kívánja felhívni a figyelmet,

1Tim 4,2 “Ezek képmutató hazudozók, akiknek meg van a

hogy a keresztény közösségen belül fontos az egymásra való

lelkiismeretük bélyegezve.”

odafigyelés, a testvér iránti felelősség gyakorlása, ami a testvéri

1Tim 5,19 “Presbiter ellen ne adj hitelt a vádnak, csak két vagy
három személy tanúságára.”

feddésben is megmutatkozik. Továbbá hangsúlyozza azt, hogy az
egyházban meghozott döntéseknek, tetteknek hatásuk van az emberek
üdvösségére, illetve azt, hogy a közös imádságnak ereje van. Végül

Zsid 10,28 “Aki Mózes törvényét megszegte, annak két vagy

bátorítja a keresztényeket, hogy a kis létszámú közösségekben, akik az

három tanú szavára irgalom nélkül meg kellett halnia.”

Úr nevében jönnek össze, szintén jelen van Jézus. Vagyis Máté ezzel a
szakasszal, hasonlóan az egész fejezethez, a Krisztusban hívő

közösségek belső életét kívánja erősíteni és formálni a jézusi tanítás

A jelen idejű létige azt mutatja, hogy Jézus nem egyszer, hanem mindig,

fényében.

folyamatosan ott van azok között, akik az Ő nevében gyűlnek össze.
Ezt a jelenlétet hirdeti meg az evangélista szerint a prófétai jövendölés

1.1.6. Kulcsszavak elemzése
e;legxon (elenkszon): ’fedd meg, figyelmeztesd, utasítsd rendre!’ (Mt
18,15)
A kifejezés, amely először itt fordul elő az újszövetségi Szentírásban,

Jézus születése kapcsán is: „Velünk az Isten” (Mt 1,23, /Iz 7,14/).
Illetve erre utal a feltámadt Jézus Krisztus bátorítása is: „Veletek
vagyok minden nap” (Mt 28,20). Vagyis az Úr nem hagyja magára az
embert, mindig vele kíván maradni, hiszen a neve is ezt jelenti:
Immánuél, azaz ’velünk az Isten’ (Mt 1,23).

utalhat Istenre, aki szeretetéből fakadóan figyelmeztet, megfedd (Zsid
12,5 /Péld 3,11-12/; Júd 15; Jel 3,19). Továbbá Keresztelő Jánosra, aki
megrója Heródest annak bűne miatt (Lk 3,19), illetve az apostolra,

2. Meditáció – elmélkedés

apostol-tanítványra, akinek kötelessége, hogy az igehirdetés és a tanítás
során figyelmeztessen, intsen, amikor szükséges (1Tim 5,20; 2Tim 4,2;

2.1.Patrisztikus vonal
2.1.2. Atyák Bibliájából összefoglalás

Tit 1,13; 2,15). Tehát a szó minden keresztényre vonatkozik, akinek

A testvéri helyreigazítás:

feladata figyelmeztetni társát, ha az bűnt követ el, ha rossz úton jár (Mt

„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt
négyszemközt.” Ha ezt a magad iránti szeretetből teszed,
semmit sem cselekedtél, ha azonban a testvéred iránti
szeretetből teszed, akkor a leghelyesebben jársz el. Honnan
tudod, hogy így cselekedtél? „Ha hallgat rád, megnyerted
testvéredet.” Ezt csak úgy vagy képes elérni, ha őt állítod
középpontba, és nem magadat. Lehet, hogy nem hallgat rád,
de, ha nem így cselekszel, akkor biztosan elveszted. Miért
kell ilyen módon viselkedned? Gondolj arra, hogy te is
irgalomra szorulsz. Hiszen te is bármikor véthetsz testvéred

18,15; Ef 5,11). De mindez fontos, hogy a szeretet logikája és
kifejeződése alapján történjék, ahogy az Úr is teszi (Jel 3,19). Így válik
a bűnösök szeretettel való megintése, megfeddése, a testvéri feddés az
irgalmasság egyik lelki cselekedetévé.

evkei/ eivmi evn me,sw| auvtw/n (ekej ejmi en meszó áutón): ’ott vagyok
közöttük’ (Mt 18,20)

ellen. Aki pedig Krisztus egyik tagja ellen vét, Krisztus ellen
vét. Ezért neked is, testvérednek is úgy kell tennetek,
ahogyan a mi Urunk meghagyta. Mielőtt azonban ehhez
hozzá kezdenél, irgalmasságot kell gyakorolnod. El kell
felejtened, amit testvéred tett. Nem magát a cselekedetet,
hiszen akkor hogyan akarnád figyelmeztetni? Sokkal inkább
saját magad sértődöttségét. Ne a harag vezéreljen ebben a
tevékenységben, hanem a józan szeretet. Akkor tudod a
testvéri helyreigazítást bölcsen, Isten akarata szerint véghez
vinni.
Vö.: Szent Ágoston püspök, Sermo 82, 4 és 7 (Agostino,
Sermo 82, 4 e 7)

neked, sem barátodnak semmi anyagi előnye nem származik,
de a közöttetek lévő szeretet akkor sem fog csökkenni, vagy
éppen megszűnni, mert sziklára épített kapcsolat. Ha vét
ellenem barátom? Ami a pusztán materiális alapokra
helyezett barátságot gyengíti, az a Krisztusra épített
kapcsolatot erősíti. Mert akkor meg tudsz bocsátani és tudod
figyelmeztetni testvéredet, ahogyan a mi Urunk tanította.
Vö.: Aranyszájú Szent János, Máté evangéliumhoz 60,3
(Crisostomo Giovanni, In Matth. 60, 3)
2.2.Tanítóhivatali vonal
2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa

Szeretni a felebarátot Krisztusért:

2055. Amikor

megkérdezik

tőle:

„Melyik

a

főparancs

a

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott
vagyok közöttük.” Ez az egység nem csupán materiális. Csak
akkor jön létre, ha maga Jézus Krisztus az alapja.
Hasonlóképpen kösd meg a barátságokat is. Ha így
cselekszel, akkor Krisztus megáldja azt, és gyümölcsözővé
válik. Nézzétek az embereket! Ki miért köt barátságot?
Valaki szeret, mert szeretett, valaki szeret, mert megbecsült.
Nagyon nehéz viszont olyan embert találni, aki csupán
Krisztusért szereti felebarátját, ahogyan valóban szeretni
kell. Könnyen lehet, hogy ezekből a kapcsolatokból sem

törvényben?” (Mt 22,36), Jézus így válaszol: „Szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a
legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd
felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az
egész törvény és a próféták” (Mt 22,37-40). A Tízparancsolatot a
szeretet e kettős és egyetlen parancsának fényében kell
értelmeznünk, mely a Törvény teljessége:

„Hiszen a parancs: ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, a másét ne

föloldasz a földön, föloldott lesz a mennyben is.” (Mt 16,19)

kívánd, s ami egyéb parancs még van, mind ebben az igében

Bizonyos, hogy „azt az oldó és kötő hivatalt, amit Péter kapott, a

foglaltatik össze: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A szeretet

fejével kapcsolatban álló apostolkollégium is megkapta (Mt 18,18;

nem tesz rosszat a felebarátnak. A Törvény tökéletes teljessége tehát

28,16-20)”. (LG 22.)

a szeretet.” (Róm 13,9-10)
1445. A kötni és oldani szavak jelentése: az, akit ti kizártok
KIENGESZTELŐDÉS AZ EGYHÁZZAL

közösségetekből, ki van zárva az Istennel való közösségből; azt, akit
ti ismét visszafogadtok közösségetekbe, Isten is visszafogadja az

1443. Jézus nyilvános élete során nem csupán megbocsátotta a
bűnöket, hanem megmutatta a megbocsátás hatását is: a bűnösöket,

övébe. Az Egyházzal történő kiengesztelődés elválaszthatatlan az
Istennel való kiengesztelődéstől.

akiknek megbocsátott, visszafogadta Isten népe közösségébe,
ahonnan a bűn eltávolította vagy kizárta őket. Ennek nyilvánvaló

"...MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK"

jele, hogy Jézus asztalához engedi a bűnösöket, sőt ő maga ül
asztalukhoz; olyan gesztus ez, amely megindítóan fejezi ki az

2842. Ez a "miképpen (=miként)" nemcsak itt fordul elő Jézus

Istentől kapott megbocsátást (vö. Lk 15) és a visszatérést Isten népe

tanításában: „Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok

körébe (vö. Lk 19,9).

tökéletes” (Mt 5,48). „Legyetek irgalmasok, miként a ti Atyátok is
irgalmas” (Lk 6,36). „Új parancsot adok nektek, szeressétek

1444. Amikor az Úr Apostolait saját bűnbocsátó hatalmának

egymást, miként én szerettelek titeket” (Jn 13,34). Az Úr

részesévé teszi, arra is hatalmat ad nekik, hogy a bűnösöket

parancsának megtartása lehetetlen, ha az isteni példa kívülről

kiengeszteljék az Egyházzal. Feladatuk ezen egyházi dimenziója

történő utánzásáról van szó. Itt azonban a mi Istenünk szentségében,

mindenekelőtt Krisztus Simon Péternek mondott ünnepélyes

irgalmasságában és szeretetében eleven és a "szív mélyéből" fakadó

szavában fejeződik ki: „Neked adom a mennyek országa kulcsait.

részesedésről van szó. Egyedül a Lélek, akiből "élünk" (Gal 5,25),

Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit

tud minket olyan érzületűekké tenni, mint amilyen Jézus

Krisztusban volt (vö. Fil 2,1.5). Így lehetővé válik a megbocsátás

misericordia enciklika, 14.) és az embereknek egymással való

egysége, „megbocsátván egymásnak, miként Isten is megbocsátott

kiengesztelődésének alapvető föltétele (vö. 2Kor 5,18-21).

nekünk Krisztusban” (Ef 4,32).
2845. E lényegileg isteni megbocsátásnak nincs sem határa, sem
2843. Így megelevenednek az Úr szavai a megbocsátásról, arról a

mértéke (vö. Mt 18,21-22; Lk 17,3-4). Amikor "bántásokról" van

szeretetről, mely mindvégig szeret (vö. Jn 13,1). Az irgalmatlan

szó (Lk 11,4 szerint "bűnökről", Mt 6,12 szerint "adósságokról"),

szolga példabeszéde, mely megkoronázza az Úr tanítását az egyházi

valójában valamennyien adósok vagyunk: „Ne tartozzatok senkinek

közösségről (vö. Mt 18,23-35), e szavakkal végződik: „Ugyanígy

semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek” (Róm 13,8). A

tesz mennyei Atyám veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát

Szentháromság közössége a forrása és mértéke minden kapcsolat

teljes szívéből a testvérének”. Ugyanis itt, a "szív mélyében"

igazságának (vö. 1Jn 3,19-24). Az imádságban, elsősorban az

köttetik meg és oldatik föl minden. Nem áll hatalmunkban a bántást

Eucharisztiában válik ez életté (vö. Mt 5,23-24).

többé nem érezni és elfelejteni; de a szív, amely fölajánlja magát a
Szentléleknek, a sebet együttérzéssé alakítja át, és megtisztítja az

„Isten nem fogadja el az ellenségeskedő emberek áldozatát, és
elküldi őket az oltártól, hogy előbb béküljenek ki testvérükkel, hogy

emlékezetet azáltal, hogy a bántást közbenjárássá változtatja.

utána békülékeny kéréseik Istennél is békét találjanak. Isten előtt a
2844. A

keresztény

ima

elmegy

az

ellenségeknek

való

legnagyobb áldozat a békénk és testvéri egyetértésünk, és az Atya,

megbocsátásig (vö. Mt 5,43-44). Mesteréhez hasonlóvá téve

a Fiú és a Szentlélek egységéből egyesült nép.” (Szent Ciprián: De

átalakítja a tanítványt. A megbocsátás a keresztény imádság egyik

dominica Oratione 23: CCL 3A, 105.)

csúcspontja; az imádság ajándékát csak az isteni részvéthez hasonló
szívbe lehet befogadni. A megbocsátás azt is tanúsítja, hogy a
szeretet a mi világunkban erősebb, mint a bűn. A tegnapi és a mai
vértanúk ezt a tanúságot teszik Jézus mellett. A megbocsátás az
Isten gyermekeinek Atyjukkal (II. János Pál pápa: Dives in

2.3.Liturgikus vonal
2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise
szertartásának szövegeivel
A mai evangélium (Mt 18,15-20) egyik fő gondolata az egyház
testvéri közösségét állítja középpontba, és azt, hogyan érdemes a
vétkezőket figyelmeztetni. Itt hangzik el a fontos mondat Jézus
szájából, miszerint „ahol ketten vagy hárman összejönnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük”.
Ez köszön vissza az olvasmányban (Ez 33,7-10) is. Az Ezekiel
könyvéből való szöveg arra buzdít, intsük meg az „istentelent”,
hiszen így megmenthetjük lelkét, ha megtér, máskülönben minket
(is) terhel mulasztása. De ha nem hallgat a figyelmeztetésre, akkor
legalább megtettük, amit tudtunk.
A hallgatás, a szó meghallgatásának motívuma köszön vissza a
válaszos zsoltárban is (Zsolt 94,1-2.6-7.8-9): „Bár hallgatnátok ma
Isten szavára: »Népem, ne légy kemény szívű «”.
A testvéri szeretet jegyében kell figyelmeztetni a vétkeseket –
hallhatjuk az evangéliumban. A szentlecke (Róm 13,8-10)
hangsúlyozza, egyedül a szeretettel tartozzunk felebarátainknak, ez
„a törvény teljessége”.
Az első egyetemes könyörgés is ehhez kér erőt: „Add, Urunk, hogy
Egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat!”. A
záró könyörgés is a testvéri szeretetért fohászkodik, mellyel segíteni
tudjuk egymást az Istenhez vezető úton.
A felajánló könyörgésben is megjelenik az egyetértő egység
gondolata: „a szent áldozatban való részesedés forrassza eggyé
szívünket”.

2.3.2. Liturgikus énekek

Gitáros énekek:
„Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.” (Mt 18,15)
Pintér Béla – Homokba írva
https://www.youtube.com/watch?v=v-fozo2vGGM
Kotta: http://www.pinterbela.hu/hu/kottak

„És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön
és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt 18,19-20)
Dics-Suli – Légy tűz
https://www.youtube.com/watch?v=Wj1Ag3N4dfY
kotta:
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/L/LegyTu
z(youwontrelent).pdf

2.4.Pedagógiai vonal leírása:
2.4.1. Tantörténetek
„Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.” (Mt 18,15)
A szög
Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az apja
adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, verjen be egyet a kert
kerítésébe minden alkalommal, mikor elveszti a türelmét, és
összeveszik
valakivel.
Az
első
nap
37
szöget
vert
be
a
kerítésbe.
A következő hetekben megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert
szögek száma napról napra csökkent. Rájött arra, hogy sokkal
egyszerűbb volt uralkodni az indulatain, mint beverni a szögeket a
kerítésbe.
Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett
bevernie a kerítésbe. Ekkor odament az apjához, és elújságolta neki,
hogy aznap egy árva szöget sem vert be a kerítésbe.
Az apja azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap,
mikor nem vesztette el a türelmét, és nem veszekedett senkivel sem.
Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta
az
összes
szöget
a
kerítésből.
Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki:
"Fiam, szépen viselkedtél, de nézd csak, mennyi lyuk van a
kerítésben; soha többet nem lesz már olyan, mint régen volt. Ha
veszekszel/összeveszel valakivel, és valami csúnyát mondasz neki,
megsebzed; egy ugyanolyan sebet hagysz benne, mint ezek a lyukak
itt. Hátba szúrhatsz egy embert, majd kihúzhatod a kést a hátából,
az örökre seb marad. Akárhány alkalommal is kérsz bocsánatot, a
seb ott marad örökre.

A verbális sértés is ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi,
fizikai.
Forrás: http://kapcsolat.hu/blog/kultura/8700-tanmese-szog

„És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön
és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt 18,19-20)
Együtt könnyebb

Olyannyira, hogy a falusiak már gúnyolódtak is rajtuk. Bolondnak
tartották őket. Az apjuk látta, hogy mindennap valami vita van köztük,
és egyre boldogtalanabb lett. Sokszor próbálta már elmagyarázni nekik,
hogy senkinek nem használ a veszekedés, de mindhiába. Falra hányt
borsó volt minden intelme, lepergett minden a fiairól, mint
zsírosbödönről a víz. Az apai jó tanács egyik fülükön be, a másikon ki.
Elmegy egyszer a favágó az erdőbe fát vágni. Készít a lenyesett
gallyakból egy köteget, megköti kötéllel. Feje tetején egyensúlyozva
viszi a szegény öreg favágó hazafalé a rőzsét. Útközben eszébe jutott
valami. Talán így visszatérítheti a fiait a jó útra. Elmosolyodott
magában. Gyorsabban szedte a lábát, hogy hamar hazaérjen. Hazaérve
a favágó a rőzsét kint hagyta a kertben. Fiai még nem érkeztek haza. A
favágó izgatottan várta őket. Mikor a nap lebújt a hegyek mögé, a
madarak fészkükbe bújtak, és előbukkant a hold, a favágó fiai egymás
után értek haza. Alighogy megvacsoráztak, hívatja őket az apjuk.
Odamegy a négy fivér. Kérdezik:
- Mi az, apánk?
Erre a legidősebb fiának szól a favágó:
- Törd csak, fiam, kettőbe ezt a rőzsét!
Odalépett erre a legidősebb a köteghez, és megpróbálta kettétörni.
Persze nem sikerült. Hogy is sikerült volna! Megszégyenülten ment
vissza az apjához:
- Nem megy ez nekem, apám.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó. Volt neki négy
fia. Négyfelé húztak, nem volt olyan dolog, amiben egyetértés lett
volna köztük. Soha nem tudtak egymással dűlőre jutni. Mindennapos
volt a veszekedés köztük. Családi perpatvarukból mindig csak a
szomszédok húztak hasznot. Így aztán egyre szegényebbek lettek.

A favágó elmosolyodott, és mondta a második fiúnak:
- Most te próbáld meg, fiam, törd csak kettőbe ezt a rőzsét!
Ő is megpróbálta. Pont, mint a bátyja, ő is kudarcot vallott. Lógó orral
ment vissza az apja elé. Így próbálta meg a harmadik meg a negyedik
is. Egynek sem sikerült. Mind csüggedten ültek le a földre.

Fölállt akkor mosolyogva az öreg favágó. Kicsomózta a kötelet, amivel
körülkötötte a rőzsét. Széthullottak a gallyak. Mondja akkor a fiainak:
- Fiaim, most törjétek el ezeket a gallyakat!
Odaugrik a négy fiú, felkap mindegyik egy-két gallyat, és azon
nyomban eltöri. Nagy büszkén állnak apjuk előtt. Szól a favágó:
- Látjátok, míg össze volt kötve a sok gally, nem tudtátok eltörni.
Külön-külön egy szempillantás alatt eltörtétek mind. Épp így győz le
bármilyen ellenség titeket külön-külön. De ha együtt maradtok,
összetartotok, nincs, aki legyőzne titeket.
Végre megértették apjuk intelmét a favágó fiai. Minden
ellenségeskedéssel felhagytak ezek után. Békében és boldogan éltek,
míg meg nem haltak.
Sokan nem értitek, hogy a közösség nem csak egy felszínes
kapcsolatrendszer, hanem mély bizalmi viszony, ahol mindenki
megvallhatja saját gyengeségeit a többieknek, ahol mindenki igyekszik,
de mindenki hordozza mindenki terhét, ha szükséges. A közösség
olyan hely, ahol mindenkinek az erőssége nyilvánulhat meg, és nem
emlékeznek meg a gyengeségekről, hanem kiegészítik egymást. A
közösségben élő emberek építik egymást, és nem saját egójukat
fényeztetik.
Forrás: http://pozitivnap.hu/eletmod/tanmese-a-kozosseg-erejerol

Magyar Kurír – Az Élet Igéje (részlet)

„Mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek
a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol
ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott
vagyok közöttük.”
Maga Jézus mondja meg nekünk, mi a titka annak, hogy ez a fajta
ima hatékony. Szavainak kulcsa ez: „összegyűlnek az én
nevemben”. Amikor így jövünk össze, akkor Ő van jelen közöttünk.
S mindazt, amit Vele együtt kérünk, könnyebben megkapjuk.
Hiszen Jézus – Aki jelen van ott, ahol a kölcsönös szeretet egyesíti
a szíveket – maga kéri velünk együtt az Atyától a kegyelmeket. El
tudnád képzelni, hogy az Atya ne hallgassa meg Jézust? Hiszen az
Atya és Krisztus egy.

Nem érzed, hogy milyen csodálatos ez? Nem nyújt biztonságot
számodra? Nem önt reményt beléd?
„Mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek
a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol
ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott
vagyok közöttük.”
Most bizonyára azt szeretnéd tudni, hogy Jézus akarata szerint mit
kell kérned. Ő maga világosan megmondja: „Bármit” (Mt 21,22).
Nincs semmiféle korlát.
Ezentúl tehát vedd be ezt az imádságot is életed programjába!
Családod, te magad, barátaid, a közösség, amelynek tagja vagy,

De ne úgy kérjetek, hogy Jézusnak csalódnia kelljen
közömbösségetek miatt, miután ekkora lehetőséget adott
számunkra. S akkor az emberek többet fognak mosolyogni, a
betegek reménykednek majd, a gyermekek védettebben nőnek fel, a
családi élet harmonikusabbá válik, és kevesek is alkalmassá lesznek,
hogy a nagy problémákkal megküzdjenek. S mindezek által
elnyerjük a mennyországot, mert az élők és holtak szükségleteiért
való imádság is az irgalmasság cselekedete. S az utolsó ítéleten ezt
kérik majd számon tőlünk.
Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-elet-igeje-2014-julius/

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers

hazád, a téged körülvevő világ talán azért nem részesült eddig
számtalan kegyelemben, mert te nem kérted.
Egyezz meg szeretteiddel, azokkal, akik megértik és megosztják
veled eszményeidet: készek akartok lenni arra, hogy úgy szeressétek
egymást, ahogyan az evangélium parancsolja. Így kiérdemlitek,
hogy Jézus közöttetek legyen, és aztán kérjetek! Kérjetek
korlátlanul! Kérjetek a liturgikus együttléteken, kérjetek a
templomban, kérjetek bárhol vagytok; kérjetek mielőtt valamiben
döntenétek; kérjetek minden ügyetekben!

„És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön
és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt 18,19-20)
Assisi Ferenc – Újévi imádság
Ó szelíd és alázatos Jézus, hallgass meg.

Mások megbecsülésének a kívánásától szabadíts meg
Mások szeretetének a vágyásától szabadíts meg
Mások dícséretének a kívánásától szabadíts meg
Az elsőbbségben részesítés kívánásától szabadíts meg
A tanácsom kikérésének a vágyásától szabadíts meg
Mások helyeslésének a kívánásától szabadíts meg Jézus.

Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.

„És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön
és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt 18,19-20)
Schvalm Rózsa – Hit hullámhosszán

Azon félelmemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy semmibe vesznek, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megszidnak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy bírálgatnak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megfeledkeznek rólam, szabadíts meg
Jézus.
Azon félelmemtől, hogy nevetségessé tesznek, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy igazságtalanul bánnak velem, szabadíts
meg
Jézus.
Azon félelmemtől, hogy meggyanúsítanak, szabadíts meg Jézus.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy másokat szeressenek
jobban,
mint
engem.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy másokat becsüljenek
többre,
mint
engem.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy a világ szemében
mások
növekedjenek,
én
pedig
legyek
kisebb.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy mások legyenek
kiválasztva, én pedig legyek félretéve.
Assisi Ferenc olasz szerzetes (1181 – 1226)
Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/ima/

Hit hullámhosszán száll, a gondolatban,
és csendességben elmondott ima.
Hidat alkot mélység, magasság között,
nyitott út, mely időhöz nem kötött.
Isten és ember közt, élő kapcsolat,
léleknek erőt, biztonságot ad.
Hogy szilárdan állja, lét viharait,
ne törjék össze, súlyos gondjai.
Mert az ember, e földi vándorútján,
néha göröngyös, szakaszokon jár.
Ha büszkén, önmagában bízva járja,
göröngyökön, gyakori botlása.

De kezét nyújtja, a Mindenség Ura,
ha nyílt szívvel, imában szólítja.
Viharzónában sem, süllyed a bárka,
csitul a vihar, szelíd szavára.
Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/ima/

„És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön
és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt 18,19-20)

Vincze Virág - Egy-én
Az ajtón kívüli én
Belépve már egy lesz,
Majd ott a mindenki
Apránként senkivé tesz.
Egy pislantás kettévág,
Az a mosoly repeszt,
Elnyel a sóhajtás,
És nevetéssel keleszt.
Aranytálon szolgál fel,
Egy intéssel lever,
A plafonra akaszt,
A padlón összeseper.
Olajos szavaikkal
Önmagába zárják
Szavaim tengerét,

S csak tintaárban látják.
Feloldódni? Hát nem azt
Teszem állandóan?
Szétesem, elbújok
Egy szoba- s szájsarokban.
Kimennek, az én marad,
Az is darabokban.
Keresgélek itt-ott,
Hogy mindet egybehordjam.
Szétszórt lélekszilánkok
És gondolatmorzsák
Várják, hogy könnycseppek
S csendburkok összefogják.
Ajtón belüli senki
Kilépve már egy lesz,
S mindenkitől távol
Az én újra ébredez.
Forrás: https://www.poet.hu/vers/215246
„Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.” (Mt 18,15)
Hívő Édesanya
Az az édesanya a legtöbbet tette,
aki gyermekeit Jézushoz vezette.
A legszentebb ösvényt nékik megmutatta, -

az az édesanya a legtöbbet adta.
Én sem kívánok mást, minthogy megérhessem:
gyermekeim lelkét tudni szent kezedben.
Ösvényeden járva házadban szolgálni,
velük együtt Téged örökre imádni.
Forrás: http://keresztenyversek.weebly.com/

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó foglalkozások
Élménypedagógiai feladat közösségi alkalomra, szentmise előtti
vagy utáni evangélium feldolgozásra
„Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.” (Mt 18,15)
Labirintus
Feladat leírása:
A rendelkezésünkre álló eszközökből labirintust készítünk - ez
állhat székekből és madzagokból, a természetben fákból/oszlopokból
és kötelekből.
Létszámtól függően 1-2 vagy 3 csoportot képezünk ugyanennyi
vezetővel. Kb. 5 fős legyen egy csapat, hogy a játék ne váljon
vontatottá.

A csoporttagoknak bekötött szemmel kell követniük a vezető
szavát úgy, hogy közben egyéb zavaró hanghatások is érik – ez lehet
zene, a többi csapat kiáltozása, vagy a párhuzamosan irányító vezetők
szava.
Hasznos, ha minden csoporttag szemét bekötjük egy kendővel,
így nem tudják előre megtanulni az útvonalat. A kihívás fokozza az
élményt, ezért az egyes tagokat más-más útvonalon is magukhoz
hívhatják a vezetők. Kúszhatnak, mászhatnak, amit csak a tűréshatáruk
enged.
Akik átértek, siessenek vissza bekötött szemű társaikhoz, és
tájékoztassák őket a fejleményekről, illetve segítsék őket a célvonalhoz.
A béke és az egység jeleként, minden kiért kezébe kaphatja a Szentírás
ide vonatkozó igehelyét: „Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.” (Mt
18,15). Vagy megajándékozhatjuk egy öleléssel, mint a béke és a
kiengesztelődés jelével.
Kerettörténetként elmondhatjuk, hogy az átkelés a gőgös,
veszekedős, magányos emberek erdején keresztül vezet, de mindaz, aki
túljut az akadályokon, és hajlandó emberségében formálódni, és ennek
jeleként ezt az erdőt maga mögött hagyni, az Egyetértés tisztására fog
találni, ahol már nagyon sok barát vár rá.
Hívjuk fel a figyelmet a balesetveszélyre! Korosztálynak
megfelelő nehézségű és veszélyű pályát készítsünk. Az irányítók
fokozottan figyeljenek az irányítottak testi épségére. Az irányítottak
szerinti tiszta, világos iránymutatást adjanak pl. 1 lépés balra… most
lassan lépkedj előre… Vigyázzanak tehát, hogy a saját maguk szerinti
jobb oldal az irányítottaknak bal oldalt fog jelenteni.
Jelmondat: „Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.” (Mt 18,15)

Cél: megtapasztaltatni Isten szelíd hívását. Isten személyesen engem
hív. Döntenem kell. Ha követem, célba érek. Ő az Egyház közösségébe
vezet.
Megbeszélés, feladat lezárása: körbeülünk.
- Először az irányítottak válaszolnak – akár plüssadogatással -,
hogy milyen érzés volt számukra végrehajtani a feladatot?
pl. Amikor meghallottam a nevemet, már nem féltem többé,
csak hittem Jézusnak és megbíztam benne…
-

Ezt követően az irányítók is megszólalnak és elmondják
érzéseiket, nehézségeiket, örömeiket. pl. Óriási felelősség
volt… Nem is olyan egyszerű a jó útra segíteni a másikat…

-

Mit tanultam ebből a játékból?

-

Milyen kompetenciákat fejlesztettünk?

-

Mire

tudjuk

az

itt

megszerzett

tapasztalatokat

hasznosítani az életünkben?
Imádság: történhet zsoltárfelolvasással, énekkel, kötött vagy kötetlen
imádsággal.
Forrás: Kalandok és Álmok Szakmai Műhely képzése alapján

Templomi játék „A” év évközi 23. Vasárnapja

„És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön
és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt 18,19-20)

Forrás
http://www.veszpremhittan.hu/segedanyagok/seged10.htm

alapja:

2.4.4. Evangéliumhoz tartozó festmények

2.5. Kérdések az evangéliumhoz
-

A helyi plébániai közösségeinknek mely felsorolt pontokban
kell erősödniük: testvéri feddés, figyelmes szeretet, közös
imádság, mások üdvösségén való munkálkodás, Jézus nevében
való tevékenykedés?

3. Oratio – imádság
3.1. A szentmise első könyörgése
Istenünk,
te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket.
Tekints jóságosan szeretett fiaidra,
és vezess el minket, Krisztusban hívőket
az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

3.2. Szerzetes közösségek imája:
A te életet adó példád, Jézusunk erősítsen bennünket a
felelősségvállalásban, az emberi méltóság tiszteletében, a jóban való
növekedésben.
Köszönjük hogy amikor nevedben egybegyűlünk megajándékozottak
lehetünk jelenléted által.
Növeld szívünkben az egyetértést, a testvéri szeretetet, amely képessé
tesz arra, hogy másokért felelősséget vállalva éljük keresztény létünket.
Boldogasszony Iskolanővérek (SSND)

Pálos Nővérek

4. Contemplatio – szemlélődés (fotók)

5. Condivisio – megosztás

6. Actio, operáció – tettekre váltás

5.1. Örömhír megfogalmazások

6.1. Tanúságtétel megfogalmazások
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy…
- Az egyházközségem, a plébániám életében konkrétan,
tevékenyen és elkötelezetten vegyek részt lehetőségem szerint!

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy…
-

Ha Jézus nevében jövünk össze, akkor az Úr velünk és
közöttünk van létszámtól függetlenül.

