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Evangélium 
…”helyet készíteni”… 

(Jn 14,2) 

  

Isten helyet készít hitünknek. 

Mert az igaz ember a hitből él. 

Nem a csodákból, hanem a hitből. 

Míg közöttünk van Jézus, nincs 

szükség hitre. Elmegy, hogy ne 

lássuk. Elrejtőzik, hogy higgyünk 

benne. Ő jön és megy, de csak 

akkor, ha van hova. (Szent Ágos-

ton) 

Ernst Haenchen, János evangé-

liumának egyik német szakértője 

úgy gondolja, a hely készítésével 

Jézus a megfelelő, tehát egészsé-

ges Isten ember közötti kapcsola-

tot kívánja helyreállítani. Mert 

egyoldalúvá torzult viszonyunk 

az Istennel. A megváltás művé-

nek drámájában csak nézők vol-

tunk. Ebből a szemlélődő, kényel-

mes állapotunkból akar kimozdí-

tani Krisztus távozása. Hogy 

szemlélőkből cselekvőkké vál-

junk. 

„Isten temploma szent, s ti vagy-

tok az” – mondja Szent Pál apos-

tol a korintusi közösségnek írt 

levelében (1Kor 3,17). A hely ké-

szítése lelkünkben történik. Ben-

nünk akar helyet felszabadítani 

az Isten, maga számára. Gondola-

tokkal, érzelmekkel, élményekkel 

vagyunk megtömve. Zsúfoltság-

ban élünk. Nincs bennünk hely. 

Mindent tudunk, mindent megér-

tettünk, logikusan bebizonyítjuk, 

amiben kételkedtünk, magyará-

zatokkal töltjük fel a hit helyét. 

Egy gombnyomásra bármi a há-

zunk elé érkezik, amit megkívá-

nunk. Jézus sok csodát tett. Még 

több tanítást feltálalt, melyet a 

tanítványok örömmel el is fo-

gyasztottak és jóllaktak. Kiszol-

gálta őket. De mit tettek követői? 

Lefeküdtek. Mert a jóllakott, elé-

gedett embernek már csak erre 

van ereje. Tele van. Nincs benne 

hely, vágy. Üresség, érdeklődés, 

kíváncsiság, szomjúság. Jézusnak 

el kell mennie, hogy üresség ma-

radjon utána. Hely. Eltávozik, 

hogy vágyat, hitet stb. ébresszen 

apostolaiban. 

Igaza volt Robert H. Gundry-

nak, (amerikai Biblia kutató) aki 

azt írta: itt nem mennyei panel-

házakban kialakított helyekről 

van szó, hanem a lélek állapotá-

ról. Szomjúságról és éhségről az 

Isten jelenléte után. 

Henri J. M. Nouwen (holland 

katolikus pap, teológus) írja vala-

hol: „a lelki élet nem elfordít a 

világtól, hanem még mélyebbre 

vezet benne.” Oda, ahol az igazi 

életünk játszódik: lelkünkbe. Ér-

zéseinkbe, gondolatainkba, ahol 

mérlegelések, döntések, bizonyta-

lanságok születnek, halnak el, 

alakulnak át.  

Az üresség hitre vágyik. Az 

ürességben termett szomjúságtól 

valódi ez a hit. A hangsúly a való-

di szón van. 

Hogyan is mondja egyik katoli-

kus költőnk? 

„Aki több napos éhezés után 

kenyérre gondol; valódi kenyérre 

gondol. 

Aki egy kínzókamra mélyén 

gyengédségre áhítozik: valódi 

gyengédségre vágyik. 

S aki egy vánkosra borulva 

nem érzi magát egyedül: 

valóban nincsen egyedül.„ 

(Pilinszky – Zsoltár)) 

 

Kivel van? A lélektani regények 

nagy mestere válaszol. „Minél 

sötétebb az éjszaka, annál világo-

sabbak a csillagok. Minél na-

gyobb a szomorúság, annál köze-

lebb vagyunk Istenhez.” (Fjodor 

Mihajlovics Dosztojevszkij) 

G.F.  

Lackfi János: 
Ha valóban Isten fia vagy 

 

Ha valóban Isten fia vagy 

parancsold meg, hogy ezek a 

kövek 

változzanak hasadóanyaggá 

vagy kokainná 

vagy koronavírus elleni oltó-

anyaggá! 

Ha valóban Isten fia vagy, ne a 

koldusokat, 

sántákat, vakokat, leprásokat 

gyógyítsd, 

hanem a szomorúszemű kisgye-

rekeket, 

az atomtudóst, a balesetes ce-

lebet! 

Ha valóban Isten fia vagy, 

vidd csődbe a konkurrens céget, 

és tedd jövedelmezővé a vállal-

kozásomat, 

ne jöjjön járvány, válság, 

cunami, 

bozóttűz, áradás, földrengés! 

Ha valóban Isten fia vagy, si-

mítsd ki a csakrámat, 

add, hogy hipp-hopp, a Seychel-

les-szigetek 

homokján sétálgassak, boungie 

jumpingoljak 

kötél nélkül, és ne üssem kőbe a 

lábamat, 

ihassak Baccardit egyszerre két 

pohárból, 

szelfizhessek Messivel, hadd 

pipáljam ki 

a bakancslistámat oda-vissza 

kétszer. 

Ha valóban Isten fia vagy, 

nyerjem meg a lottót, a pókert, 

a rulettet, a flippert, 

az X-faktort, no meg a focivébét 

egyedül. 

Ha valóban Isten fia vagy, 

javíts a marketing-stratégiádon, 

tedd kicsit eladhatóbbá a taní-

tást, 

ne szidd a hatalmasokat, ne 

emlegess bűnöket, 

csinálj ilyen vagány videóblogot, 

számold a napi lépéseidet, te-

gyél ki alkonyos szelfit 

a Galileai-tengerrel a lábfejed-

ről, 

Léleklétra 
Ha boldogtannak érzed magad, 

menj és tegyél valamit másokért. 

Amíg csak magadra figyelsz, bol-

dogtalan leszel, azonban ha má-

sokról gondoskodsz, megtalálod a 

boldogságot! A boldogság forrása 

a szeretet és a szolgálat.” 

(Juana Bordas) 

N.-né és K.L.-né 
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Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ha szerettek engem, 

megtartjátok parancsai-

mat” (Jn 14,15) 

Az egyik, május 24. és 31. közötti 

evangélium rövid részletének be-

tűi kissé összekavarodtak; ABC 

sorrendbe rendeződtek: 

„Az köör eélt degip az gyho 

eeeegijkmmnrs deégt” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a június 7-i számban közöl-

jük. A május 10-i játék nyertese: 

Holcsikné Gyuris Manyi volt. 

SZ.A. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Nikodémus volt. Mikor a 

Messiás eredetéről vitáztak, sza-

kadás történt közöttük. Néme-

lyek már el akarták fogni. Egyi-

kük azonban, Nikodémus, azt 

mondta nekik: „Elítél törvényünk 

valakit is anélkül, hogy először 

meghallgatták, s meggyőződtek 

volna róla, hogy mit tett?”  (János 

7,50)  

Új kérdésünk: Mikor hangzott 

el ez a mondat: „Mester, jó 

nekünk itt lenni!”? (Lukács 

9,33)  

1. Getszemáni kertben? 

2. A kánai menyegzőn? 

3. A  kenyérszaporításkor? 

4. Jézus színeváltozásakor? 

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 7-i számban közöl-

jük. A vaksággal kapcsolatos já-

ték nyertese: Tóth Lászlóné  

volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Március 22. vasárnaptól május 

9. szombatig nem lehetett 

szentmisét bemutatni. Akiknek 

ez idő alatt elmaradt az íratott 

szentmiséjük, személyesen jöjje-

nek be a plébániára, és válasz-

szanak egy másik időpontot. 

Vigaszként az év bármelyik hét-

köznapját vagy vasárnapját vá-

laszthatják, függetlenül attól, 

hogy azon a napon más mise-

szándék is található. 

• Május hónapban a hétköznapi 

misék este 6 órakor kezdődnek, 

melyek végén énekeljük a loret-

tó-i litániát. 

• Következő vasárnap ünnepeljük 

Pünkösd ünnepét 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Fábián Sándort életének 92. 

évében  május 11-én; 

† Svihla Tiborné sz. Gyuris 

Juliannát életének 85. évében 

május 14-én utolsó útjukra kí-

sértük. 

P.Gy. 

Létige 
24. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 

1,17-23; Mt 28,16-20 

25. h.: ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; 

Jn 16,29-33  

26. k.: ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-

21; Jn 17,1-11a  

27. sz.: ApCsel 20,28-38; Zs 67,29

-36; Jn 17,11b-19  

28. cs.: ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 

15; Jn 17,20-26  

29. p.: ApCsel 25,13-21; Zs 102; 

Jn 21,15-19  

30. sz.: ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 

10; Jn 21,20-25  

31. v.: ApCsel 2,1-11; Zs 103; 

1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19

-23  

jelentkezz be a Zakeus házából 

partiarcokkal, 

hashtagolj és élőzz sokat! 

Ha valóban Isten fia vagy, 

akkor csinálj már valami látvá-

nyosat, 

ne csak ülj itt nekem, meg halat 

süss parázson, 

ne csak a lábamat mosogasd, 

ne csak a vihart csendesítsd, 

ne csak a kenyeret törd meg, 

ne csak színeváltozz, 

ne csak duruzsolj a bűnök bo-

csánatáról 

meg a megváltásról, ne csak 

meghalj 

és feltámadj értem évről évre! 

K.L.-né 

Magyar leg-ek 
Elek Ilona 1936-ban, a berlini 

olimpián lett hazánk első női 

olimpiai bajnoka. 21 mérkőzéséből 

csak hármat vesztett el, ami 

elegendő volt az első hely 

megszerzéséhez. A hazai szer-

vezőket különösen bosszantotta, 

hogy egy német vívó (Helene 

Mayer) elől vitte el az elsőséget. 

1948-ban a londoni olimpián 

újra aranyérmes tőrvívóként 

állhatott a dobogóra. Hihetetlen 

erőfeszítéseiért és eredményeiért 

1951-ben neki ítélték a létező 

legnagyobb nemzetközi vívódíjat, 

a Feyerick-vándordíjat, az 

indoklás szerint eredményei 

mellett „Szelleméért, amellyel a 

vívás érdekében küzdött, még a 

legnehezebb körülmények között 

is” 

Ő az egyetlen kétszeres egyéni 

olimpiai bajnok női tőröző. Ő 

minden idők legsikeresebb női 

vívója a nemzetközi versenyeken 

elért eredményei alapján. 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

http://magyarleglegleg.hu

