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Evangélium 
…”Áraszd ránk Lelke-

det, Istenünk,  újítsd meg a 

föld színét”… (Zsolt 104,30) 

  

Énekeltük a válaszos zsoltár 

refrénjét. De itt a föld nem a vi-

lágmindenséget jelenti, hanem az 

embert. Az állatok tökéletesek, 

azokat nem kell megújítani. A 

növények olyanok, amilyeneknek 

az Isten megteremtette. Egyedül 

az ember követett el bűnt, és vált 

tökéletlenné. Ha Isten elküldi 

Lelkét, akkor a vörös föld, amiből 

formálva lettünk, megújul. Egé-

szen pontosan, megváltozik a föld 

színe, az ember arca. Nem az 

atombombától kell megtisztítani 

a világot, hanem annak az arcát 

kell megváltoztatni, akinek meg-

fogant a fejében, hogy az atomot 

pusztításra is fel lehet használni. 

Ha megújul az ember arca, akkor 

elhagyja az erőlködés, és tekinte-

tét felváltja a nyugalom. 

Ádám és Éva bűne az, hogy el-

hitette velük a kígyó, Isten nélkül 

is lehet élni. Nem kell segítség, 

egyedül is képesek vagytok min-

dent megtenni. Ha esztek a fa 

gyümölcséről, olyanok lesztek, 

mint az Isten. Isten nélkül is le-

hettek Isten. Ha istenek akartok 

lenni, nem Istenre van szüksége-

tek, hanem almára. Istent felcse-

rélték egy gyümölccsel. Teremtő-

jüket egy hiedelemmel. Ettől a 

pillanattól kezdve az emberpár 

fordított életet kezdett élni. Első-

sorban a maguk erejében hittek, 

biztonság kedvéért megnyugtat-

ták az Istent egy imával vagy 

szentmisével, nehogy haragudjon 

rájuk. Isten másodlagos lett szá-

mukra. Biztonsági öv szerepet 

adtak neki. A bajban, jó ha van, 

de én mégis a több éves rutinos 

vezetési gyakorlatomban, vagyis 

magamban bízom. Első helyre 

került az emberi büszkeség, má-

sodik sorba csúszott le az Istenbe 

vetett bizalom. 

A 127. zsoltár úgy kezdődik, 

hogy ha az Úr nem építi a házat, 

hiába dolgoznak az építők benne. 

Ha az Úr nem őrzi a várost, őrző-

je hiába virraszt. 

John Goldingay-nek köszönöm, 

amikor felhívta figyelmemet arra, 

a „hiába” határozó szó két külön 

szó az ószövetségben, és két kü-

lönböző jelentése is van. Egyik, 

amit a Prédikátor könyve nagyon 

sokszor elmond: minden hiábava-

ló. Mivel Istent nem engedjük, 

hogy részt vegyen életünkben, 

ezért minden fölösleges. De ha 

számolunk vele, minden tervünk 

sikerrel végződik. Ebben az Isten 

félig van benne. Ha kérjük, ott 

van, ha nem, hiányzik belőle. A 

másik szó, amit a 127. zsoltár is 

használ, olyan hiábavalóság, ami-

ben az Isten nem partner. Tehát 

ha az Úr nem építi a házat, akkor 

hiába fáradoznak az építők. De 

ha Isten segítségével dolgozunk a 

házon, akkor is fölöslegesen épül 

a ház. Ebben a hiábavalóságban 

az Isten egyáltalán vesz részt. 

Magyarul teljesen mindegy, hogy 

Istennel vagy Isten nélkül fárado-

zunk, mind a kettő értelmetlen 

vállalkozás. Miért? Mert rossz a 

sorrend. Először házat építünk, 

hogy később jól érezzük magun-

kat benne. Ebben a munkában 

nem szeretne társ lenni az Isten. 

Mi a neki tetsző cselekedet? A 

fordítottja. Először jól érezzük 

magunkat, családot építünk, kö-

zösséget, apa, anya, gyerekek, 

majd ezután megadja az Isten, 

hogy valamikor legyen téglahá-

zunk is. Nehogy úgy járjunk, 

mint nagyon sokan, hogy fáradoz-

nak és dolgoznak az alapásással 

és falazással, és amikor már min-

den elkészült, akkor döbbennek 

rá, hogy a lakás üres. Nincs ben-

ne senki. Egy valami hiányzik, a 

lelkiség, mert évek hosszú sora 

alatt szépen lassan elfelejtettük 

egymást szeretni. 

Kizárólag a sorrend miatt 

mondtam el a példát. Saját 

erőnkben bízva építeni, mint 

Ádám és Éva, vagy Istenben gaz-

dagodni és utána gyarapodni, 

mint a bölcs ember. 

 Áraszd ránk Szentlelkedet Iste-

nünk, és tisztítsd meg a gondol-

kodásmódunkat. Add, hogy elő-

ször veled töltekezzünk, és ha ez 

megtörténik, a legszegényebb 

istállóban is királyi palotában 

fogjuk érezni magunkat. 

G.F.  

Szentháromság  

vasárnapja 

Pünkösd ünnepe után a Római 

Katolikus Egyház a Szenthárom-

ság isteni titkáról elmélkedik. Ez 

az ünnep, ami az Egyház szüle-

tésnapját követő első vasárnap, 

már évszázadok óta a Szenthá-

romságnak van szentelve, de nem 

volt ez mindig így. 

A Katolikus Enciklopédia sze-

rint ez a nap eredetileg üres, 

(dominica vacans) sajátos, a 

hangsúlyos téma nélküli vasárna-

pok egyike volt. De hamarosan 

megjelent az az igény, hogy az 

Egyház pontosabban fogalmazza 

meg Istenbe vetett hitét. 

Az eretnekség - melyet a 4. szá-

zadban Áriusz vezetett -, ami két-

ségbe vonta a háromszemélyű 

Egy Isten létét, szintén sürgette a 

Szentháromság dogmájának mi-

előbbi kihirdetését. Ekkor az 

Egyház püspökei a Szenthárom-

ság tiszteletére mise szöveget ál-
 

Létige 
14. v.: MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 

147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-

58  

15. h.: 1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38

-42  

16. k.: 1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 

5,43-48  

17. sz.: 2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 

6,1-6.16-18  

18. cs.: Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-

15  

19. p.: MTörv 7,6-11; Zs 102; 1Jn 

4,7-16; Mt 11,25-30  

20. sz.: 2Krón 24,17-25; Zs 88,4-

34; Mt 6,24-34  

21. v.: Jer 20,10-13; Zs 68,8-35; 

Róm 5,12-15; Mt 10,26-33  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Galileában” volt. Márk 

evangéliumában írja, hogy János 

elfogatása után Jézus Galileába 

ment, és ott hirdette az Isten 

evangéliumát.         (Márk 1,14) 

Új kérdésünk: A bibliai Sám-

sont a timnai szőlőhegyhez 

érve, ordítva megtámadott 

egy fiatal oroszlán. Mi történt 

ezután? (Bírák 14,5) 

1. Énekétől az oroszlán meg-

szelídült? 

2. Az Úr megbénította az 

oroszlánt? 

3. Puszta kézzel széttépte az 

oroszlánt? 

4. A látásától az oroszlán el-

inalt ? 

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 28-i számban kö-

zöljük.  

M.L. 

lítottak össze, hogy azzal megerő-

sítsék a Szentháromság egységé-

nek eretnekektől kétségbe vont 

tanát. Ebben az időszakban, a 

Szentháromság ünnepének még 

nem volt kijelölt helye a naptár-

ban. 

A 8-9.században ez is megke-

rült. A Szent András Misekönyv a 

vasárnapot nevezi az ünneplés 

legmegfelelőbb napjának. Ezt ír-

ja: „az esztendő minden vasárnap-

ján a Szentháromságra emléke-

zünk. Az Atyaisten az első napon 

(vasárnap) kezdett hozzá a világ 

teremtéséhez, és a hetedik napon 

(szombaton) pihent meg. A Fiú, 

húsvétvasárnap hajnalban tá-

madt fel halottaiból. A Szentlélek 

Pünkösd vasárnap szállt le az 

egybegyűlt apostolokra.” 

A Szentháromság vasárnapjá-

nak Pünkösd utáni ünneplése 

Isten titkainak elmélyítésére sar-

kall minket. Egy héttel ezelőtt a 

Szentlélek ajándékaiban része-

sültünk. Ez Szentháromság va-

sárnapjának kiindulási pontja. 

Ha meg akarjuk érteni a Szent-

háromságot, a Szentlélek ajándé-

kait kell segítségül hívni hozzá. 

Saját erőnkre hagyatkozva képte-

lenek vagyunk, és reménytelen 

vállalkozás a háromszemélyű, egy 

lényegű Isten titkának megfejté-

se. Vezetőre van szükségünk! Jöjj 

Szentlélek Úristen! 

G.F.  

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Boldogok a tisztaszí-

vűek, mert meglátják Is-

tent.” (Mt 5,8) 

Az egyik, június 14. és június 21. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aikmor et aaáilmntzs adsz 

en adjtu a abl deekz imt 

eszt a bbjo.” 

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 28-i számban kö-

zöljük. 

SZ.A. 

Hirdetések 
• Ma, június 14-én, vasárnap a 

Katolikus Kör tartja találkozó-

ját a plébánián délután 4 órai 

kezdettel 

• Jövő vasárnap, június 21-én 

lesz az egyházközség búcsúja. 

Akik ebben az évben kerek há-

zassági évfordulójukat ünnep-

lik, illetve mindazok, akik 

szeretnének házassági áldás-

ban részesülni, kérjük, jelezzék 

a plébánia hivatalában. 
 P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Noel - Farkas Noel és Balázs Éva; 

Elizabet Fanni - Dimovics Nor-

bert és Kolompár Alexandra gyer-

meke a keresztség szentségében 

részesült 2020. június 7-én.   

P.Gy. 

Hazánk Őrangyalához 

Ó, hazánk Szent Őrangyala, Ti-

éd a kiváltság, hogy megvédd re-

ménységünk szeretett földjét. 

Hozzád fordulunk, Szent An-

gyalunk, Isten igazságosságá-

nak, szépségének és igazságá-

nak hatalmas követe! 

Vezess elhatározásainkban, 

őrködj céljaink fölött! Tisztítsd 

meg kívánságainkat! 

Hozd el népünk számára Isten 

irgalmának világosságát! Hozd 

el népünknek Isten irgalmas jó-

ságát! 

Hozd el népünknek Isten ir-

galmas szeretetét! Ments meg 

minket, Isten igazságosságának 

szent angyala, múltunk tévedé-

seitől! 

Tedd nemessé népünket Isten 

akaratának igazságával! Tedd 

erőssé népünket Isten akaratá-

nak bölcsességével! 

Áraszd népünkre Isten akara-

tának áldását! Áraszd ki Isten 

Lelkének jóságát földjeinkre és 

folyóinkra! 

Áraszd szét Isten Szentségé-

nek jótéteményeit a szelek által 

fáinkra, virágainkra és mező-

inkre! 

Áldd meg állatainkat, halain-

kat és madarainkat! 

Vedd hatalmas szárnyadra né-

pünket és vígy minket mind-

örökre Isten irgalmas Szívébe. 

Amen 

M.T.É. 


