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És hol van olyan nagy nép, 
amelyiknek oly tökéletes 
parancsai és szabályai 
volnának, mint ez az egész 
törvény…?” 

(MTörv 4,8) 
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„„ SSZZEERREETTEETTTTEELL  ÁÁTTFFOORRMMÁÁLLTT  TTEETTTTEEKK””   Chiara Lubich magyarázatával. 
Összeállítás a Centro Gen3 

gondozásában. 

AZ ISTENI TÖRVÉNY 
LÉNYEGÉBE 

HATOLNI 
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Kivágni 
 
 

 
2.  
Behajtani négy 
részre 
függılegesen 
 
 

 
3.  
Behajtani két részre 
vízszintesen 

A negyven éves sivatagi vándorlás után 
Izrael népe az ígéret földjéhez érkezett. 
Mózes a legnagyobb ajándékukra emlé-
keztette övéit a leginkább: Isten törvé-
nyére, amit együtt kaptak. Ezt foglalja 

össze a Tízparancsolat. Mózes minden-
kit arra buzdított, hogy éljen is aszerint. 
Miközben errıl a tanításról beszélt, 
elbővölte, hogy Isten mennyire közel 
van népéhez, gondjába vette, és bölcs 
életszabályokkal tanította.  

Isten beírta törvényét minden ember 
szívébe, és minden néphez beszélt 
különböz ı módon és különböz ı 
korokban.   

Végül elküldte hozzánk Fiát, Jézust, 
aki a maga teljességében nyilatkoz-
tatta ki İt, és úgy mutatta be Istent, 
mint Aki a Szeretet. Törvényét pedig 
egyetlen parancsba s őrítette, az 
Isten- és az emberszeretetbe. 

Egy nép és egy ember nagy-
sága fejez ıdik ki abban, 
ahogy személyesen igent 
mond Isten törvényére. 

Hogyan éljük az igét e hónap során?   

Úgy, hogy az isteni törvény 
lényegébe hatolunk, amit Jé-
zus a szeretet egyetlen pa-
rancsában foglalt össze.  

Ha sorra vesszük a Tízparancsolatot, 
amit az Ószövetségben kaptunk Isten-
tıl, észrevehetjük, hogy valóban szeret-
ve İt és a felebarátot, tökéletesen 
teljesítjük valamennyit.  

Mert hogy ne volna igaz, hogy aki Istent 
szereti, nem engedhet be más isteneket 
a szívébe?  

Hogy aki Istent szereti, az szent tiszte-
lettel ejti ki a nevét, és nem veszi ajkára 
hiába?  

Hogy aki szeret, az örömmel szentel 
legalább egy napot a héten annak, akit 
a legjobban szeret? 

Nem igaz talán, hogy aki minden feleba-
rátját szereti, annak lehetetlen nem 
szeretnie saját szüleit is?  

Kétséges volna, hogy aki szereti a 
többieket, az nem fogja meglopni, meg-
ölni, nem fogja önzıen kihasználni ıket 
saját kedvére, és hamisan sem fog 
tanúskodni ellenük? 

És talán nem igaz, hogy: mivel szíve 
már megtelt szeretettel és elégedett, 
nem vágyakozik mások javai és jószága 
után? 

Igen, aki szeret, nem követ el b őnt, 
megtartja Isten minden törvényét. 

A nap folyamán kérdezzük meg 
többször magunktól: 
cselekedeteinket vajon átjárja-e a 
szeretet?  

Ha igen, életünk 
nem lesz 

hiábavaló, mert 
hozzájárul, hogy 

megvalósuljon 
Isten terve az 
emberiségr ıl. 

„Menjünk moziba !” – javasolták a 
barátaim arra az estére. Hazamentem, 
és megkérdeztem a szüleimet, hogy 
mehetek-e. De ık nem egyeztek bele, 
mert abban a hónapban már többször 
mentem már így el. Ezt a tiltást nem 
tudtam lenyelni  és mindenkire ideges 
voltam, aki hozzám szólt. Az engedély 
megvonása miatti csalódottsághoz 
még hozzájárult egy kis irigység is. 

Egyszer csak rájöttem, hogy a szomorko-
dásnak nincs semmi értelme. Sıt! Még 
rosszabbá teszi a helyzetet. Éreztem, hogy 
Jézus azt javasolja , hogy akkor is fogad-
jam be az ı akaratát, amikor valóban na-
gyon nehéznek tőnik. Arra gondoltam, amit 
a „Gyerekek az egységért” akar élni. Rájöt-
tem, hogy az „árral szemben” haladni azt 
jelenti, hogy ha az összes barátom részt 
vesz azon az estén, és csak én nem, akkor 
is meg kell tudnom változtatni az irányt arra, 
amerre szüleim révén Jézus mutat szá-
momra. Éreztem, hogy ı visszatér a szí-
vembe. Megköszöntem neki, és utána 
elnézést kértem a szüleimtıl. A következı 
nap ezzel a Jézustól való szeretettel men-
tem oda a barátaimhoz. Az irántuk való 
szeretetben egyáltalán nem jelentett prob-
lémát az, hogy nem mentem velük el a 
moziba.  

(Marta – Olaszország)


