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Evangélium 
…”ki vétkezett”… 

(Jn 9,2) 

Amikor továbbment, látott egy 

vakon született embert. Tanítvá-

nyai megkérdezték őt: ,,Mester, ki 

vétkezett, ő vagy a szülei, hogy 

vakon született?’’ Jézus azt felelte: 

,,Sem ő nem vétkezett, sem a szü-

lei, hanem Isten tetteinek kell 

megnyilvánulniuk benne. Nekünk 

annak tetteit kell cselekednünk, 

aki engem küldött, míg nappal 

van. Eljön az éjszaka, amikor sen-

ki sem munkálkodhat. Amíg a 

világban vagyok, világossága va-

gyok a világnak.’’ Miután ezeket 

mondta, földre köpött, sarat csi-

nált a nyálból, a sarat a vak sze-

mére kente, és azt mondta neki: 

,,Eredj, mosakodj meg a Síloe ta-

vában!’’ Ez küldöttet jelent. El-

ment tehát, megmosdott, és ép 

szemmel tért vissza. Ezért a szom-

szédok és akik azelőtt látták őt 

mint koldust, azt kérdezték: ,,Nem 

ő az, aki itt ült és koldult?’’ Egye-

sek azt mondták: ,,Ő az.’’ Mások 

így szóltak: ,,Nem, csak hasonlít 

rá.’’ Ő azonban kijelentette: ,,Én 

vagyok az.’’ Erre megkérdezték 

tőle: ,,Hogyan nyíltak meg a sze-

meid?’’ Azt felelte: ,,Az az ember, 

akit Jézusnak hívnak, sarat csi-

nált, megkente a szemeimet, és azt 

mondta nekem: „Menj a Síloe ta-

vához, és mosakodj meg.” Elmen-

tem tehát, megmosdottam, és lá-

tok.’’ Azok megkérdezték tőle: 

,,Hol van ő?’’ Ő azt felelte: ,,Nem 

tudom.’’ Ekkor elvitték a farizeu-

sokhoz azt, aki előbb vak volt. 

Azon a napon pedig, amikor Jé-

zus a sarat csinálta és megnyitot-

ta szemeit, szombat volt. Ismét 

megkérdezték tehát tőle a farizeu-

sok is, hogy hogyan nyerte vissza 

a szemevilágát. Ő azt felelte: 

,,Sarat tett a szemeimre, megmos-

dottam, és látok.’’ Azt mondták 

erre néhányan a farizeusok közül: 

,,Nem Istentől való ez az ember, 

aki a szombatot nem tartja meg!’’ 

Mások azt mondták: ,,Hogyan 

cselekedhet bűnös ember ilyen 

jeleket?’’ És szakadás támadt köz-

tük. Erre ismét megkérdezték a 

vaktól: ,,Te mit gondolsz róla, mi-

után megnyitotta szemeidet?’’ Ő 

pedig azt felelte: ,,Próféta!’’ A zsi-

dók azonban nem hitték el róla, 

hogy vak volt, és visszatért a látá-

sa, amíg elő nem hívták a most 

már ép szemű ember szüleit. Meg-

kérdezték őket: ,,A ti fiatok ez, s 

azt mondjátok róla, hogy vakon 

született? Most hogyan lát tehát?’’ 

A szülei azt felelték: ,,Azt tudjuk, 

hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon 

született. De hogy most miképpen 

lát, nem tudjuk, és hogy ki nyitot-

ta meg szemét, azt sem tudjuk. 

Kérdezzétek őt, megvan a kora, 

majd ő beszél magáról.’’...  

(Jn 9,1-41) 

 

10-20 évvel ezelőtt Mátraszent-

imre-Fallóskúton élt egy remete. 

Szél Sándornak hívták, Paszkál 

testvér volt az Istenszolgálatra 

választott neve. A kegyhely gond-

noka, őre, imádságok vezetője, a 

szenthely búcsúinak előimádko-

zója volt. Talán azóta már meg is 

halt, ha igen, Isten nyugtassa. 

Medve formájú nagy testében 

egyszerű gondolkodás, az Isten 

dolgai iránti nagy lelkesedés élt. 

Egy ünnep alkalmával a szentmi-

se végén a Szózat is elhangzott, 

melynek refrénjét erős hangjával 

így énekelte: verjen vagy verjen 

sors keze, itt élned, s halnod kell. 

A szertartás végén odamentem, 

és kicsit humorosan utaltam az 

énekben elkövetett tévedésére. 

Paszkál testvér, a Szózatban éne-

kelt mondatod, verjen vagy verjen 

sors keze, úgy tűnik, sok válasz-

tási lehetőséget nem kínál. A 

vagy kétoldalán ugyanaz a sors 

vár ránk. 

 A mai evangéliumban a tanít-

ványok kérdéséből is ez hallik ki. 

Ki vétkezett? Teljesen mindegy, 

hogy a vak, vagy szülei a hibásak. 

Mind a kettő vétek. Egyik válasz 

sem jobb a másiknál. Jó felé dön-

teni nem lehet. Csak bűnt háríta-

ni. A vakról a szülőkre vagy vi-

szont. Itt a szabadulásnak vagy 

gyógyulásnak esélye sincs megad-

va. Az ördögi körforgásból, a bűn-

ből bűnbe lépésből, Jézus megvál-

tó szava és gyógyítása hozza meg 

a szabadulást.  Ez azt is jelenti, 

Isten segítsége nélkül nincs to-

vábblépés, csak állandó helyben 

járás. 

A vakság nem Isten dicsősége, 

de a gyógyulás az. Egészen ponto-

san, ahogyan a vak meggyógyul, 

abban a folyamatban az Isten 

terve (dicsősége) bontakozik ki. 

Hogyan? 

Jézus a vak ember példáján mo-

dellezi saját maga küldetését. A 

földre köpve, nyálát földdel elke-

verve egy új embert teremt. Aho-

gyan Ádámot is a földből alkotta. 

Majd elküldte, hogy mosakodjon 

meg a Siloe tavában. Siloe kül-

döttet jelent. Jézus a történetben 

a vak személyével azonosítja ma-

gát, őt is elküldte az Atya, hogy 

fényt és tisztánlátást hozzon éle-

tünkbe. Mosdasson meg bennün-

ket. A párhuzam folytatódik. 

A szomszédok azon vitatkoznak, 

arról a vakról van-e szó, akit ko-

rábban koldulni láttak, vagy ez 

valaki más, talán csak ahhoz ha-

sonlít? Megoszlanak a vélemé-

nyek. A meggyógyult ember azon-

ban kijelentette: én vagyok. 

Jézus elfogatásakor a megérke-

ző katonák és szolgák nem isme-

rik fel Jézust. Kit kerestek?  –

kérdezi tőlük. A názáreti Jézust – 

felelték. Én vagyok – mondja Ő 

(Jn 18,4-5).  

A vak ember meggyógyult. A 

nincs értelme semminek, remény-

telenség helyzetéből a meggyógy-

ultam, de nem tudom hogyan, 

egészségét nyerte el. A nincs – 

halál. A nem tudom – imádság. 

Óriási lehetőség, hogy az ismeret-

lenség homályából életvezető 

igazságokra találjunk. 

Így mondja ezt Gárdonyi Géza:  

„Az ember mindenre, amit nem 

lát, nem hall, nem érez, azt 

mondja: – Nincs. 

Pedig csak azt kellene monda-

nia: – Nem tudom. 

A nincs – vakság. 

A nem tudom – imádság.” 

G.F.  
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Hirdetések 
 A mai napon (június 21-én), a 

Jézus Szíve családok találkozó-

ja lesz. Délután 5 órakor szent-

ségimádás, majd 6 órakor 

szentmise. 

 Mindazoknak, akik az úrnapi 

oltárok építésében, virágozásá-

ban részt vettek, segítettek, 

hálásan köszönjük. 

 Az Úrnapi ünnepre – Pünkösd-

re is – a virágokat Kókai Géza 

és kedves családja adományoz-

ta. Köszönjük nekik. 

 Köszönjük továbbá azok segít-

ségét is, akik a templomunk 

búcsúját munkájukkal szebbé 

tették. 
P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Puszta kézzel széttép-

te az oroszlánt”. Hallatlan ereje 

már ifjú korában megmutatko-

zott. (Bírák 14,5)  

 

Új kérdésünk: Az első vérta-

nú, István megkövezésekor a 

dühöngők egy ifjú lábához 

rakták le ruháikat. Ki volt ez 

az ifjú?   (Ap.Csel.7,57)                         

1. A főtanács tagja? 

2. Egy itáliai százados? 

3. Saul, későbbi szent Pál? 

4. Egy etiópiai tiszt? 

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 július 5-i számban közöl-

jük.  

A Galileával kapcsolatos játék 

nyertese: Tóth Istvánné volt. 

M.L. 

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

Róm 5,12-15; Mt 10,26-33  

22. h.: 2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 

59; Mt 7,1-5  

23. k.: 2Kir 19,9b-11.14-21.31-

35a.36; Zs 47; Mt 7,6.12-14  

24. sz.: Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 

13,22-26; Lk 1,57-66.80  

25. cs.: 2Kir 24,8-17; Zs 78; Mt 

7,21-29  

26. p.: 2Kir 25,1-12; Zs 136; Mt 

8,1-4  

27. sz.: Bölcs 10,10-14; Zs 111; 

Mt 22,34-40  

28. v.: 2Kir 4,8-11.14-16a; Zs 88,2

-19; Róm 6,3-4.8-11; Mt 10-

,37-42  

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Amikor te alamizsnát 

adsz, ne tudja a bal kezed, mit 

tesz a jobb.” (Mt 6,3)  

Az egyik, június 21. és június 

28. közötti evangélium rövid 

r é s z l e t é n e k  b e t ű i  k i s s é 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Deerssz aaábdeeflortt 

imnt aaadgmnöt.” 
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 július 5-i számban közöl-

jük.  

A június 7-i játék nyertese: 

Nyári Imréné volt. 

SZ.A. 

Léleklétra 
A bölcsesség a félelem legyőzé-

sével kezdődik. 

(Bertrand Russell) 

N.-né és K.L.-né 

Édesanyák imája 

felnőtt gyermekeikért 
 

Mindenható te vagy, jóságos Iste-

nem, 

ezért csak téged kér az aggódó 

szívem, 

alázatos szívvel, könyörögve kér-

lek, 

őrizd meg mindenhol a gyermeke-

imet. 

 

Amíg kicsik voltak, fogtam a ke-

züket, 

de az én kezem már nem éri el 

őket, 

soha meg nem unva, arra kérlek 

Téged, 

őrizd meg mindenhol a gyermeke-

imet. 

 

A Te kezed, Uram, mindenhová 

elér, 

minden anyai szív ezért csak Té-

ged kér, 

egyedül Te vagy, ki mindent meg-

tehet, 

őrizd meg mindenhol a gyermeke-

imet. 

 

Retteg az én szívem, az oroszlán 

ordít, 

minden sarkon a Rossz sunyin le-

selkedik, 

te látod, Uram, hisz mindent lát 

szemed, 

őrizd meg mindenhol a gyermeke-

imet. 

 

Lelkem patakjából hozzád folyik 

hálám, 

biztos vagyok benne, hogy meg-

hallgatsz Atyám, 

mindig legyen rajtunk drága te-

kinteted, 

őrizd meg mindenhol a gyermeke-

imet. 

 

(R.B., Bély - a Reményből) 

Szerző: Adoremus (könyörgés) 

 

M.T.É. 

https://www.facebook.com/pages/Adoremus-k%C3%B6ny%C3%B6rg%C3%A9s/190726181001809?ref=stream

