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Evangélium 
…”vadállatokkal volt 

együtt, de angyalok  

szolgáltak neki.”… (Mk 1,12-15) 

Mennyibe kerül egy matchbox? 

Ezer forint. Mennyit ér egy 

matchbox? 10 ezer forintot. Vagy 

egy heti könyörgést, mikor vesz-

nek már nekem ilyet? Mennyibe 

kerül egy mobiltelefon? 100 ezer 

forintba? Mennyit ér egy mobilte-

lefon? Felbecsülhetetlen az ára, 

mert attól kaptam, aki fontos ne-

kem. Mennyibe kerül, az valami-

nek a kereskedelmi ára. Mennyit 

ér, nekem mit jelent egy tárgy, 

vagy személy, gondolat. Hogy va-

laminek mennyi az értéke, azt 

onnan lehet megtudni, hogy el 

kell venni valakitől. Mennyi az, 

amiért még nem adom, mennyi 

az, amiért már odaadom.  

Mennyibe kerül a keresztelés? 

10 ezer forint egyházi adót kell 

befizetni. Mennyit ér egy keresz-

telés. El kell venni, meg kell kér-

dőjelezni, hogy egyáltalán keresz-

tény vagy-e, hiszel-e Istenben, és 

megtudod, kinek mennyit és mit 

jelent a keresztelés. 

Ez történik ma az evangélium-

ban. Jézus megkeresztelkedése 

után kimegy a pusztába imádkoz-

ni és böjtölni. Megjelenik neki a 

sátán, aki nem kísérteni akar, 

hanem jó üzletemberként vásá-

rolni. Elvenni, ami Jézusé. Meg-

vásárolni tőle a keresztségben 

átélt Atyának megígért engedel-

mességet. A világban élt, bűnös 

vadállatok között, de minden baj-

ból és rosszból jó kerekedett ki, 

mert angyalok szolgáltak neki. 

Aranyszájú Szent János erről 

elmélkedik, amikor azt mondja, 

Krisztus a mi okulásunkra ta-

pasztalt meg minden dolgot.  

A Lélek kivezettte őt a pusztá-

ba, ott harcolt a gonosszal, azért, 

hogy akik megkeresztelkednek, 

ne lepődjenek meg, és ne panasz-

kodjanak, milyen sok kísértés és 

bántás éri őket, hanem tudják, 

hogy ez így természetes. Viseljék 

ezeket nemes szívvel. Isten nem 

kímél meg minket a kísértéstől, 5 

ok miatt. 

- Először is hogy megtanuld, 

hogy a próbatétel alatt erősebbé 

válsz.  

- Aztán hogy ne bízd el magad, 

hanem maradj mértéktartó, ha az 

Isten ajándékaiban részesülsz. 

Mert a kísértéseknek van erejük, 

hogy legyőzzenek és megalázza-

nak bennünket.    

- Továbbá arra is való a kísér-

tés, hogy a sátán meggyőződjön 

és állhatatos példádat látva 

szembesüljön, hogy te már telje-

sen elfelejtetted őt.  

- Negyedszerre a kísértés meg-

edz téged, erősebb leszel, mint az 

acél.  

- Végül a próbatétel alatt tiszta 

bizonyítékot nyer, milyen nagy 

kincset bíztak rád. Mert az ördög 

nem kísértene, ha nem látná, 

hogy milyen nagy tiszteletben 

részesültél, amikor a keresztség-

ben Isten fiává lettél. 

Kempis Tamástól megkérdez-

ték, mire való a kísértés, azt felel-

te. A kísértés imádság. Mert ami-

kor egy jóakaratú embert próbára 

tesznek és megmérnek, akkor 

kétségbeesésében átérzi, hogy 

most nagyobb szüksége van az 

Istenre, mint békeidőben. Ezért a 

kísértés közelebb viszi az Isten-

hez. Ha nem tudod ki vagy, várd 

meg a kísértést, az majd elmond-

ja neked. 

Mit akar tőlem a kísértés, az 

Isten ostora? Hogy ne középsze-

rűen átlagos, hanem erős legyek. 

Thomas Merton jól látja: „a legna-

gyobb emberi kísértés, megeléged-

Létige 
11. v.: ApCsel 4,32-35; Zs 117; 

1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31  

12. h.: ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 

3,1-8  

13. k.: ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 

3,7-15  

14. sz.: ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 

3,16-21  

15. cs.: ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 

3,31-36  

16. p.: ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 

6,1-15  

17. sz.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 

6,16-21  

18. v.: ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 

4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48  

ni a kevéssel. Középszerűnek ma-

radni”. 

Ezért ember, küzdj! „Minden 

éjszaka számadást kell adni ar-

ról, milyen gyengeségemen lettem 

ma úrrá. Milyen szenvedélynek 

mondtam ellent, milyen kísértést 

tagadtam meg, milyen erényekkel 

találkoztam? Mert bűneink attól 

kezdenek el gyengülni, ha minden 

nap szembesítjük őket azzal, amit 

tettek”. /Lucius Annaeus Seneca/ 

G.F.  

Határ- és útmenti 

keresztek — II. rész 
Kettőshatári úti vasúti  

átjárónál 

A 2000-ben történt, négy halá-

los áldozatot követelő vonatbal-

eset után fogalmazódott meg Sza-

bóné Ocskó Zsuzsannában, hogy 

a településre bevezető utak közül 

ennél nincs határ-útmenti ke-

reszt. A gondolatot tett követte. A 

kezdeményezéséhez többen csat-

lakoztak és támogatták annak 

megvalósulását. Adományokból 

és kétkezi munka felajánlásából 
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Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Úgy van megírva, 

hogy a Krisztusnak szenved-

nie kell, és harmadnapon fel-

támadni a halálból.” (Lk 

24,46) 

Az egyik, április 11. és április 18. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Ah aaiklv emn eiklsztü 

bílővz és beeéklllnőszt, 

emn eehmt be einst aááb-

gorsz.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

az április 25-i számban közöljük. 

A március 28-i játék nyertese:     

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Sámson volt. Amikor a 

filiszteusok diadalordítással ro-

hantak Sámson felé, az Úr lelke 

Sámsonra szállt, talált ott egy 

friss szamárálkapcsot, megragad-

ta és agyon vert vele ezer embert. 

(Bírák 15,14) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, akit több nyíllal átlőve 

szoktak    ábrázolni? 

1. Szent Adorján?  

2. Szent Titusz? 

3. Szent György? 

4. Szent Sebestyén? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét az április 25-i 

számban közöljük. 

A március 28-i játék nyertese:     

Tapodi Endréné volt.       (M.L.) 

Hirdetések 

AMENNYIBEN A JÁRVÁNY-

ÜGYI RENDELKEZÉSEK EZT 

LEHETŐVÉ TESZIK, ÚGY A 

KÖVETKEZŐ PROGRAMOK 

LENNÉNEK (LESZNEK) PLÉ-

BÁNIÁNKON: 

• A mai vasárnap az Isteni Irgal-

masság vasárnapja. 

• Április 13-án, kedden Fatimai 

imaóra lesz a templomban, a 

reggeli szentmise végétől ½ 9-

ig. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Tóth Istvánné sz. Szabó Mári-

át életének 73. évében március 

30-án a kiskundorozsmai temető-

ben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

sem volt hiány – ki miben tudott, 

segített. Felirat nem található 

rajta. Mádi György kanonok 

szentelte fel.  

A közelmúltban felújításon 

esett át, Simon Ferenc festőmű-

vésznek köszönhetően. A keresz-

tet állíttató szándéka az volt, 

hogy a település védelmet kapjon 

ezen a bevezető úton is.  

Széksósi út végén álló kereszt 

A kereszten az alábbi olvasható: 

Isten dicsőségére állíttatták: 

1944-ben Zádori János és neje, 

Nyári Erzsébet, 

Kiri József és neje, Ábrahám Má-

ria. 

N.-né és K.L.-né 

Képoszlopok 
A kereszthez hasonló tisztelet-

ben részesülnek az út menti fül-

keszerű képoszlopok, gyakoribb 

nevükön Mária képek, valamint a 

különböző szentek faluszéli és ha-

tárbeli szobrai. Utóbbiaknál első-

sorban a szent ünnepén imádkoz-

tak. Templom nélküli települé-

seknél elsősorban a fülkeszerű 

képoszlopok esetenként kápolna 

alakú épületekké nőttek, ame-

lyekben oltárt is lehetett állítani. 

Vasárnap délután ezeknél a Má-

ria képeknél és kápolnáknál gyűl-

tek össze az asszonyok, hogy elvé-

gezzék közös jámbor ájtatosságu-

kat. (Katolikus Lexikon) 

N.-né és K.L.-né 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
A Mester szinte sosem beszélt 

lelkiségi témákról. Megelégedett 

azzal, hogy együtt étkezzék és 

dolgozzék a tanítványokkal, s 

hogy bekapcsolódjon a beszélgeté-

sükbe, a legkülönfélébb témákkal 

kapcsolatban, legyen az ország 

politikai helyzete, vagy akár a 

legfrissebb vicc a bárból.  

Egy látogató egyszer megkér-

dezte az egyik tanítványt: 

- Hogyan taníthat téged ez az 

ember, aki szívesebben mesél 

viccet, minthogy Istenről szólna? 

A következő választ kapta: 

- Tanítani nemcsak szavakkal 

lehet.               (N.-né és K.L.-né) 


