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A mai olvasmányban a Teremtés könyvéből arról olvashatunk, hogy Isten megteremtette az eget, a földet és 

az élővilágot, benne az embert. „Isten képére teremtette őt férfinak és nőnek.” ... „Isten megáldotta őket és 

azt mondta: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!” Isten látta, hogy mindaz, amit alkotott jó, s 

az emberekre bízta, hogy uralkodjanak minden élőlény fölött. Rajtunk, embereken múlik, hogyan vigyázzunk 

azokra a teremtményekre, erőforrásokra, természeti szépségekre, amiket ránk bízott a Teremtő. A 

környezetvédelem, a fenntartható fejlődés világunk aktuális kérdése. Mi, keresztények is felelősséggel 

tartozunk azért, hogy a következő nemzedékeknek hogyan adjuk át a Földet. Miután az egész világot nem 

tudjuk az oltalmunkba venni, törődjünk azzal a mikrovilággal, amire hatásunk van. A mi világunk a család. 

Kérjük szent Józsefet, a Szentcsalád őrzőjét, hogy védelmezze a mi családunkat is. Legyen példaképünk a 

munkában és Isten országának építésében egyaránt.  

„Átadjuk a ház kulcsait, 

Oltalmazd és védd a lakóit. 

Zárd ki mindazt, ami káros, 

Ami üdvünkre hátrányos.” 

 

Máté evangéliumában arról olvasunk, hogy Jézus sokszor példabeszédekben tanította követőit. Miután 

befejezte a kincsről, a gyöngykereséséről és a hálóról szóló példabeszédét, otthagyta a tengert és az őt 

követő embereket. Visszament lakóhelyére, Názáretbe és a helybelieket tanította. Akik ismerték szüleit és 

rokonait, nem hittek szavának, de még a csodatetteknek sem. Előítélettel hallgatták őt, ezért azt kérdez-

gették: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje?” Ha nem közülük jött volna, akkor bizonyára 

hisznek neki, de így kételkedtek benne. Ha hittek volna, akkor részesülhettek volna csodatévő erejében. 

Jézus megjegyezte: „Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában.” 

Nézzünk magunkba: Az előítéleteim miatt képes vagyok gyakorolni a jézusi szeretetet mindenki esetében? 

Ellenségeimmel szemben is? Megütközünk-e mások cselekedetein, akiket nem is ismerünk? Meg tudok-e 

bocsájtani annak, aki megalázott?  

 

Jézus mennybemenetele előtt kérte az apostolokat, hogy maradjanak együtt, imádkozzanak és kérjék a 

megígért Szentlelket. Imádkozzunk mi is! Kérjük a Szentlélektől az élő hit ajándékát, hogy legyen erőnk 

munkálkodni családunkért, környezetünk érdekében és Isten országának építésében. 

 

Tétényiné Ila, Esztergom 

 

 


