•

Ezentúl lesz ebéd minden vasárnap.

• Most vasárnap, március 12.-én, Zsófia nővér tart hittan oktatást a Szent István
templomban. Továbbá április 23.-án és május 21.-én tart hittan órát.
• Ne felejtsük el hogy március 12.-én nyári időszámításra (daylight saving time) kell átállítani az órákat (egy
órával előre kell állítani az órákat)
• Vasárnap március 19.- én lesz a már hagyományossá vált tavaszi Los Angeles marathon futó sportverseny,
tehát ezt vegyük számításba ami a forgalmat illeti.
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(Mt4:1-11) A Sátán a világ minden királyságát magáénak tulajdonította. Az emberi szívben rejlő bűn miatt a
gyakorlatban nagy, bár törvénytelen az ő hatalma. Gonosz birodalma nem állhatna fenn, ha az emberek külső
ügyeit az igazság törvénye irányítaná. A gyakorlatban – sajnos – minél jobban kereste a maga igazát az
ember, annál inkább megsértette a másikét. A belső vágyaink és érzéseink megfékezésére szolgáló mélyebb
törvény nélkül – ez pedig az isteni szeretet – a külső igazságot soha el nem érhetnénk.
Isten az általunk megtarthatatlan igazság-törvényt alapjaiban újra alkotta. Talált egy embert – Ábrahámot – aki
a fiát, Izsákot, önmagánál jobban szerette. Ez pedig a természetes szeretet határa! Ábrahám azonban tovább
ment. Midőn választani kényszerült, a fia helyett Istent választotta. Végre természetfeletti szeretettel állunk
szemben, melyről Isten így tanúskodott Ábrahámnak: „Most már tudom, hogy szeretsz.” Ábrahám súlyos
próbája az Izsák feláldozása volt. Csupán rabszolgának eladni őt nem lett volna elég, mivel Jézus a
megtestesülésekor nem csupán „egy rabszolga alakját” vette magára. (Fil2,7-8) Ő az Atyának
engedelmeskedik „a kereszthalálig.” Íme az isteni igazság: „Fiút a fiúért!” – az Istenét az Ábraháméért, azaz
Jézust Izsákért; a valóságot a jelképért; bűnbocsánatot a puszta bűnbánatért. Ez az uj igazság olyan mintha az
árukért pénz helyett a lefejtett árcédulákkal tudnánk fizetni!
Isten a családot egy kis földi mennyországnak szánta. Sokak számára ez maga a pokol lett. A Szt. Pál által
hirdetett megoldás nem lépte túl az igazságosság határát, vagyis a feleséget nem vonta ki a férj hatalma alól.
De azzal sem elégedett meg, hogy kizárólag az igazságra hagyatkozva a férj hatalmát csupán megerősítse.
Pálnak a megoldása maga Jézus Krisztus! A férjnek az életét kell adnia a feleségért, mint ahogyan Krisztus
meghalt az Egyházért – és nem is csak egyszer, a kereszten. Az Ő nyilvános működése élő vértanúság volt az
Egyház részéről.

Az evangéliumi igazságot csak elfogadni lehet. Régebben ilyen igazságra hivatkozva a protestáns és katolikus
lelkészek nyerni próbáltak a vitás kérdésekben. Ezen az úton jóformán mind vesztesek lettünk. Sajnos,
manapság egyes névleges katolikusok és protestánsok egy új, igazságot sértő „megoldásnál” maradtak. A
hiszekegyükből egyetlen közös dogma maradt: „Csodák nem léteznek.” Számukra az újszövetség a hit
mesebeli Jézusáról szól, aki különbözik az állítólag csodát nem tevő történelmi Jézustól. Hiába kételkednek:
Megint Jézus lesz az egyetlen valódi megoldás! – mégpedig a következőképpen: mi keresztények mindannyian
valljuk, hogy állandóan kell imádkoznunk, ellenségünknek pedig szívből megbocsájtanunk. Ha ezt megtesszük,
akkor meghalunk a bűn számára. Akkor nem lesz többé férfi és nő, görög és zsidó, erős és gyönge, katolikus
protestáns ellen; egyedül Jézus él majd mibennünk. A hitbeli megosztottságunk minden alapja eltűnik, amely
elkülönít keresztényt kereszténytől. Így legyen, ámen!
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(Mt4:1-11) Satan claims every kingdom on earth for his own. Although illegitimate, his power is great in practice
due to the sinfulness in men's hearts. Satan's evil empire wouldn't stand if men regulated their external affairs
according to the law of strict justice. In practice, however, the more men seek their own justice, the more they
transgress their neighbor's. Without a deeper law – called divine love – to govern our internal appetites and
emotions, we are forever doomed to miss the mark of external justice.
Rather than exempting men from a rule they couldn't keep, God set about reinventing justice from the bottom
up. He found a man – Abraham – who loved his son, Isaac, more than his own life. This is as far as natural love
can take us! But Abraham went further. When forced to choose, he preferred God to his own son. This, finally,
is supernatural love – as God Himself testified, saying to Abraham, “Now I know that you love me!” Abraham's
supreme test was to sacrifice Isaac. Merely selling him into slavery wouldn't have been enough because God
the Son wouldn't merely take on the “form of a slave” (Phil2:7) at the Incarnation. He would become obedient to
His Father “unto death on a cross.” (2:8) Like Jesus whom he symbolizes, Isaac too was a willing victim, who
didn't struggle against his father's sacrificial plans. Here is divine justice: “a Son for a son!” – God's for
Abraham's; Jesus for Isaac; the reality for its symbol; forgiveness for mere contrition. This new justice is like
being authorized to peel off price tags at the store and use them instead of money to obtain the goods!
God established the family to be a little “heaven” on earth. For many today it has become a living “hell.” St.
Paul's solution didn't transgress strict justice by exempting the wife from her husband's authority; nor did he
rely exclusively on justice by simply affirming that authority. Instead, Paul's solution was Christ! Husbands must
give up their lives for their wives even as Christ died for the Church – not just once on Calvary. Jesus' entire
public ministry was a living martyrdom on the Church's behalf.
The only just response to truth – even truths of faith – is assent. Relying exclusively on this kind of justice
Catholics and Protestants each tried to win the religious debates of yesteryear. All of us were, for the most part,
losers. Unfortunately, today some nominal Catholics and Protestants have opted for the unjust solution: which
denies the truth. They have reduced their respective creeds down to one common dogma – “Miracles don't
exist.” The New Testament is supposedly about a fictional Jesus of faith very different from the Jesus of history,
who allegedly worked no miracles. They can doubt all they want; Once again, Jesus is the only viable solution!
Here's how: Both Catholics and Protestants admit that we must pray always and turn the other cheek. Doing
this, we will slowly die to sin. Then there won’t be male and female, Jew and Greek, Catholic vs. Protestant.
Christ alone will live in us and every principle of doctrinal division separating Christian from Christian will have
vanished. So be it! Amen!

