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Evangélium 
Pünkösd (Jn 20,19-23) 

”…akinek megbocsát-

játok bűneit, az bocsánatot 

nyer…” (Jn 20,23) 

Aranyszájú Szent János úgy 

gondolja, hogy a Szentlélek pün-

kösdi fogadására gyónással kell 

készülni. Jézust idézi, aki nem 

azt mondja, hogy tegyetek csodá-

kat, támasszatok fel halottakat, 

hanem oldozzatok fel embereket. 

Gyóntassatok! Mindennek ez az 

alapja. És ha megszabadultok 

bűneitektől, onnantól kezdve 

minden lehetséges lesz nektek. 

Most azért nem tudtok mindent 

megtenni, mert a bűn fogságban 

tart titeket. Le vagytok kötözve, 

innen ered a tehetetlenségetek. 

„Isten lelke nélkül semmit nem 

tudunk csinálni. Hajók vagyunk 

szél nélkül. Csak vagyunk, csak 

állunk” – mondja az angol baptis-

ta prédikátor Charles Spurgeon, 

akinek beszédeit még életében 30 

nyelvre fordították le. 

Az említett egyházatya Dániel 

próféta személyét állítja elénk, 

aki megdöbbent és elgyengült 

mikor az Isten angyala, Gábor 

megjelent előtte. Az viszont meg-

nyugtatta a prófétát mondván, 

légy erős és légy bátor. Akkor így 

válaszolt Dániel: most már be-

szélj Uram, mert erőt adtál ne-

kem (Dán 10,19). Anélkül ne szólj 

hozzám, ha előtte nem erősítesz 

meg, mert egyébként nem értem 

az üzenet értelmét.  

Az egyház állandóan ezt csinál-

ja. Megerősít a bűnbánat szentsé-

gében. Akit feloldoznak a gyónta-

tószékben, azt előkészítik a to-

vábbi kegyelmek befogadására. 

Keresztelés előtt ezért kell gyón-

ni. Elsőáldozás előtt ezért kell 

gyónni. Ünnepek, vagy szentmi-

sék előtt ezért illő gyónni. Mert 

egyébként nem értem azt, ami 

előttem történik. Megerősítés ez, 

a fülek szemek előkészítése, rá-

hangolása Isten tanításának befo-

gadására. 

Akinek megbocsátjátok bűneit, 

bocsánatot nyer, vagyis meg fogja 

érteni, amit mondanak neki. Aki-

nek nem bocsátjátok meg bűneit, 

az nem nyer bocsánatot, nem érti, 

ami körülötte zajlik. Ezért fontos 

a gyónás. 

A negyedik eucharisztikus ká-

nonban azt olvassuk, hogy Jézus 

megtestesülése örömhírt hozott a 

világnak. És következik a felsoro-

lás. Üdvösséget a szegényeknek.  

De a szegényeknek pénz kell, 

nem üdvösség. A szegényeknek 

nem az a bajuk, hogy nincs pén-

zük, hanem hogy nincs Istenük. 

Az a bajuk, hogy rossz a szemük. 

Nem jól látnak. Ha még több 

pénzt kapnak, még többet isznak, 

vagy még többet költenek. A bűn-

bánat, a gyónás az, ami szembesí-

ti az embert saját magával. Ké-

pességeivel, elvárásaival. Az 

egész világ enyém, és mindent 

megtehetek szabadságával és a 

mit lehet, vagy mire vagyok ké-

pes korlátaival. Ez az üdvösség, 

amit Jézus hozott, de nemcsak a 

szegényeknek, mindenkinek. 

Mit tegyek hát, mi az én felada-

tom. Azt mondta valaki (Billy 

Graham) „a Szentléleké a vigasz-

talás. Istené az ítélet. Az én mun-

kám pedig hogy szeressek.” 

G.F. 

Úrnapi körmenet 

Negyedik sátor 

Evangélium Szent Lukács köny-

véből (4,16-21)  

„Amikor Jézus Názáretbe ért, 

ahol nevelkedett, szombaton szo-

kása szerint bement a zsinagógá-

ba, és olvasásra jelentkezett. Iza-

jás próféta könyvét adták neki 

oda. Szétbontotta a tekercset, és 

épp azon a helyen akadt meg a 

szeme, ahol ez volt írva: „Az Úr 

lelke van rajtam, mert fölkent en-

gem, Elküldött, hogy örömhírt 

vigyek a szegényeknek, s hirdes-

sem a foglyoknak a szabadulást, 

a vakoknak a látást, hogy felsza-

badítsam az elnyomottakat, és 

hirdessem: elérkezett az Úr esz-

tendeje.” 

Összetekerte az Írást, átadta a 

szolgának és leült. A zsinagógá-

ban minden szem rászegeződött. S 

elkezdte beszédét: „Ma beteljese-

dett az Írás, amit az imént hallot-

tatok.” 

Názáreti zsinagógában 

Nyikolaj Nyikolajevics Ge (1831

-1894) orosz festő. Szerette a rea-

litást és a jelképeket vászonva 

vinni. Jelentősek a történelmi és 

vallási tárgyú képei.  

Egyik, méretében nem nagy (34 

cm x 52 cm) alkotása Jézust mu-

tatja be a názáreti zsinagógában 

(1868). Úgy tartják, ez a kép sok 

más be nem fejezett festménye 

közül az egyik. 

Szakértők véleménye szerint 

ezek a befejezetlen alkotások a 

lehető legjobb képek. Befejezetle-

nek, vagy szándékosan nem is 

akarták ezeket befejezni, hogy a 

végső formájukat mi nézők, műél-

vezők, kritikusok rajzoljuk meg, 

elképzeléseink, fantáziánk szája 

íze szerint. 

A prófétai igeszakaszt felolvasó 

Jézus a kép közepén áll. A zsina-

gógában sötét van, az alakok is 

sötétek. A háttérben lévő, közé-

pen található ajtón keresztül 

azonban fény árad a helyiségbe. 

Az ajtóban álló, várakozó, de in-

kább kíváncsi tömeg arca arany-

lóan fénylik. Ők nem jönnek be a 

zsinagógába. Nem akarnak bejön-

ni a sötétségbe. Ők már világos-

ságban élnek. Egyedül Jézus lép 

be, hátha világosságot, megvilá-

gosodást tudna hozni ide, az ár-

https://www.azquotes.com/author/13978-Charles_Spurgeon
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nyékba szorult kevesek  szobájá-

nak világába. Jézus alakja, feje, 

szakálla, ruhájának színe még 

kivehető. A többi alak úgy tűnik, 

mintha csak lepleket viselő szel-

lem lenne. A bal oldalon falnak 

dőlő ember arca kezd elfogyni, 

beleszárad ruhájába. Előtte, a 

talán Mózes tanító székébe süp-

pedő illetőnek nincs is teste. Ru-

hájából kiesett a tartás, mintha 

kihalt volna alóla az ember és 

csak egy beesett szövet maradt 

volna utána. Vannak közöttük 

arctalanok, vagy kivehetetlen 

arcúak. 

Az ószövetségi szentírás ismerő-

inek, farizeus, írástudó képviselő-

inek teste a törvény. Ez ad mind 

a mai napig a választott nép fiai-

nak tartást. Jézus ezt jött betelje-

síteni. Megjelenésével a törvény 

ezentúl nem papírra, hanem az 

emberi szívekbe lesz írva. 

Azt mondja Jézus: ma beteljese-

dett az Írás. Minden világos. Eb-

ben a pillanatban lett minden 

homályos. Még a kép is. És ebben 

a nagy világosságban a törvény 

képviselői sorra megzavarodnak. 

Egy zűrzavar veszi kezdetét. 

Egyik a falnak dőlve majdnem 

elájul, a másiknak le kell ülnie, 

mert egy világ omlott benne ösz-

sze. A harmadik Jézusnak tá-

mad, a negyedik előveszi a teker-

cset, mutatja a mellette állónak 

és együtt keresik, vajon Jézus 

miből olvashatta ki ezt a megbot-

ránkoztatóan merész kijelentést. 

Ma is nagy kérdés ez. Vajon 

amit hiszünk, gondolunk, képze-

lünk, azok valóságos, igaz, létező 

dolgok? Nem tudjuk. De gyakran 

mi is be szoktuk vallani magunk-

nak, hogy az árnyékról, a délibáb-

ról azt hittük, úgy gondoltuk, va-

lóság.  

Jézus  megérkezik a názáreti 

zsinagógába, az életünkbe. Felol-

vasásából áradó fény minden ho-

mályt és kétes szellemet megza-

var. Csak ami igaz, az tud állva 

maradni. Csak ami hiteles és él-

hető, annak lesz arca. Minden 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Elizeus volt, aki a sze-

gény asszonyon úgy segített, hogy 

a korsójában lévő kevés olajjal 

teletöltötte az összes üres korsó-

ját, amit aztán el tudott adni. 

(2Királyok  4,2)  

Új kérdésünk: Ki volt az a vá-

mos, aki Jézus szavára minde-

nét otthagyva követte Őt? 

1. Zakeus? 

2. Zakariás? 

3. Lévi? 

4. Júdás? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki.   A nyertes 

nevét a június 30-i számban kö-

zöljük. A Lisieux–i Szent Terézzel 

kapcsolatos játék nyertese Kéri 

Györgyné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 Ma, június 16-án, vasárnap a 

délelőtti mise végén lesz a 

Szentháromság szobor megáldá-

sa. 

 A mai napon, június 16-án, va-

sárnap a Katolikus Kör tartja 

találkozóját 16:00 órai kezdet-

tel. 

 Június 23-án, vasárnap Úrnapja 

lesz. Egyben, ugyanezen a na-

pon lesz a templomunk búcsúja 

is. 

 Templom takarítás lesz június 

21-22-én. Kérjük a kedves hívek 

önzetlen segítségét.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Péter Zsolt - Palatka Zsolt és 

Makra Ágnes gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

június 9-én. 

P.Gy. 

más kartonpapírrá szárad össze, 

mint a képen. 

G.F. 

Létige 
16. v.: Péld 8,22-31; Zs 8; Róm 5,1

-5; Jn 16,12-15  

17. h.: 2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 

5,38-42  

18. k.: 2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 

5,43-48  

19. sz.: 2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 

6,1-6.16-18  

20. cs.: 2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 

6,7-15  

21. p.: 2Kor 11,18.21b-30; Zs 33-

; Mt 6,19-23   

22. sz.: 2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 

6,24-34  

23. v.: Ter 14,18-20; Zs 109; 1Kor 

11,23-26; Lk 9,11b-17  

Léleklétra 
Tíz életszabály egy  

múltszázadi kalendáriumból 

1. Amit ma megtehetsz, ne ha-

laszd holnapra! 

2. Ne terhelj másokat azzal, amit 

magad is el bírsz viselni! 

3. Ne pazarold a pénzt, amit a 

kezedben tartasz! 

4. Ne vásárolj haszontalan dolgo-

kat azért mert olcsók! 

5. Ne légy gőgös, mert ez többe 

kerül, mint az éhség, szomjúság 

és hideg.  

6. Sohasem bánod meg, ha keve-

set eszel! 

7. Semmi sem fárasztó, ha öröm-

mel csinálod! 

8. A legfontosabb idő mindig a 

jelen pillanat! 

9. Ha dühös vagy számolj tízig, ha 

nagyon mérges vagy, százig! 

10.Mindennek keresd a jó olda-

lát! 

N.-né és K.L.-né 


