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Evangélium 
…”rájuk lehelt”… (Jn 20, 19-23) 

Egy metodista lelkész (Samuel 

Chadwick) úgy fogalmazott: 

„mindent pünkösdnek köszönhe-

tek. Húsvét után 50 napon át be-

teljesedtek az evangéliumi ígére-

tek, de egy megtérés sem történt. 

Pünkösd napján egyszerre 3 ezer 

embert érintett meg a Szentlélek. 

A tűz szent vágyat ébresztett ben-

nük, hogy Isten életét kezdjék el 

élni. A lélek biztonságát annak 

melegsége adja. Igazság lelkese-

dés nélkül, erkölcs érzelem nélkül, 

szertartás lelkület nélkül erőtlen-

né tesz minket is és az egyházat 

is”. 

Hol van ez az erő, lelkesedés, 

érzelem, lelkület? 

Hogyan lehetséges az, hogy Jé-

zus, akitől elvették utolsó ruha-

darabját, majd nem sokkal ké-

sőbb életét is, hirtelen gazdag 

lett. Ő a nincstelen, akinek sem-

mije sincs, rálehel, életet ad azok-

nak, akiknek mindenük meg van.  

Ezt csak úgy lehet elképzelni, 

hogy nekünk mindenünk meg 

van, csak életünk nincs. Jézus-

nak pedig semmi tulajdona nincs, 

csak egyetlen lehelete. Hogy le-

hetséges az, hogy mindenünk 

megvan, mégsem adunk belőle 

senkinek sem? Jézusnak semmije 

sincs, mégis örömmel adja ezt a 

semmit mindenkinek. Úgy, hogy 

a mi mindenünk az szegénység, a 

szegénységi bizonyítványunk meg 

az irigység, az ő semmije pedig 

gazdagság. 

Milyen erőről beszél Jézus? Az 

adni tudás gazdagságáról. Ebben 

vagyunk Isten társai. 

Amikor a Teremtő életet lehelt 

az ember orrába, akkor az ember 

élő lélekké lett.  

 

Azt mondja Nahmanides, hogy 

ezzel nem élőlénnyé vált, hanem 

az egyetlen Élő Lélek, a Szentlé-

lek társa lett. Innentől kezdve 

Istenhez tartozott az ember. 

A teremtés könyve szerint (Ter 

2,7), mi emberek két részből va-

gyunk összegyúrva (Rashi). Egy 

alacsonyabb és egy magasabb 

összetételű anyagból. Ahogyan a 

világ is. A teremtés első napján 

az Isten megteremtette a meny-

nyet (magasabbat) és a földet 

(alacsonyabbat). Második nap az 

égboltozatot (magasabb) alkotta 

meg, harmadik napon a száraz 

földet (alacsonyabbat). Negyedi-

ken az égitesteket (magasabb) 

ötödik napon a tengeri lényeket 

(alacsonyabbat). Már csak egy 

munkanap maradt, a hatodik 

nap. Istennek el kellett dönteni, 

hogy az embert magasabb vagy 

alacsonyabb értékűnek, lelki em-

bernek vagy testi beállítottságú 

létezőnek teremti. Isten úgy hatá-

rozott, hogy az ember legyen egy-

szerre mindkettő. Testi is, lelki is. 

Alacsonyabb és magasabb tulaj-

donságokkal rendelkező teremt-

mény. Ami a világban külön-

külön van, az az emberben egy-

ben. Ő a mikro, a kiskozmosz. Az 

egész világ kicsiben. 

„Betlehemben Isten velünk volt, 

a Kálvárián értünk holt, Pün-

kösdkor meg bennünk volt”. Ro-

bert Baer. 

Ma nem a szemünknek tesz cso-

dát, nem a fülünket tanítja példa-

beszédekben, hanem ami mélyeb-

ben lakik a bőrünk alatt, a lel-

künkbe lehel. Lefújja róla a port, 

hogy újra megnyíljon a szemünk 

az egy lényeges meglátására. 

G.F.  

Hány éves vagy, Nagyapa? 

Egy este az unoka a nagyapjával 

beszélgetett, egyszer csak hirtelen 

megkérdezte: 

- Nagyapa, hány éves is vagy? 

A nagyapa így válaszolt: 

- Várj! Hadd gondolkozzam egy 

kicsit! 

A televízió, a gyermekbénulás elle-

ni védőoltás, a fénymásoló gép, a 

kontaktlencse és a fogamzásgátló 

tabletta előtt születtem. Nem volt 

még radar, hitelkártya, lézersugár 

és pengekorcsolya. 

Még nem találták fel a légkondici-

onálót, a mosogatógépet, a szárító-

gépet (a ruhát egyszerűen kitették 

száradni a friss levegőre). 

Az ember még nem lépett a Hold-

ra, és nem léteztek sugárhajtású 

utasszállító repülőgépek. 

Nagyanyád és én összeházasod-

tunk és azután együtt éltünk, és 

minden családban volt apuka és 

anyuka. 

Én a számítógép, a kétszakos 

egyetemi képzés és a csoportterápia 

előtt születtem. 

Az emberek nem analizáltatták 

magukat, legfeljebb amikor az orvos 

vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte 

őket. 

25 éves koromig minden rendőrt 

és férfit „uram”-nak szólítottam, 

minden nőt pedig „asszonyom”-nak 

vagy „kisasszony”-nak. 

Párjuk a galamboknak és a nyu-

laknak volt, de nem az embereknek. 

Az én időmben ha egy hölgy felszállt 

az autóbuszra vagy a villamosra, a 

gyerekek és a fiatalok mindenki 

másnál hamarabb álltak fel, hogy 

átadják neki a helyüket, de ha álla-

potos volt, a helyére kísérték és – ha 

kellett – megváltották a jegyét és 

odavitték neki. 

A nő elsőként lépett liftből ki; alá-

tolták a széket, hogy leülhessen; egy 

férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, 

hogy ne állt volna fel, ha éppen ült, 

kinyitotta előtte az autó vagy bármi 

más ajtaját, és a férfi segített neki 

levenni a kabátját. 

Az én időmben a szüzesség nem 

okozott rákot, és a családi erény 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Velünk az Isten. Szent 

József álmában megjelent egy 

angyal, és mindent elmondott 

neki Jézus születéséről. Így telje-

sedett be, amit az Úr mondott a 

próféta szavaival: „Íme a szűz 

fogan és fiút szül, Emmánuel lesz 

a neve. Ez azt jelenti: velünk az 

Isten.” 

Új kérdésünk: Jézus kiket 

űzött ki a templomból? 

(Lukács 19,45) 

1. Kuruzslókat? 

2. Jósokat? 

3. Kereskedőket? 

4. Rablókat? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia posta-

ládájába. A helyes megfejtők kö-

zött egy könyvet sorsolunk ki.  A 

szerencsés nyertes nevét az au-

gusztus 1-i számban közöljük. 

A július 4-i játék nyertese:       

Csábi Ferencné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki nem veszi föl ke-

resztjét és nem követ engem, 

nem méltó hozzám” (Mt 10,38) 

Az egyik, július 18. és július 25. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Adimnz, aik eegimszt 

aámty aaaákrtt, az az én 

eéfimrv, eémnőrv és 

aámny.” 

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 

a augusztus 1-i számban közöl-

jük. A július 4-i játék nyertese:     

Nyerges Józsefné volt. 

Sz.A. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Czomba Gergő és Horváth Orso-

lya Gabriella  július 9-én a házas-

ság szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Zsombor - Pap Zsolt Gábor és 

Kardos Alexandra gyermeke  júli-

us 11-én a keresztség szentségé-

ben részesült. 

Temetés:  

† Borbola Istvánt életének 87. 

évében július 6-án; 

† Péter Józsefnét sz. Forró An-

nát életének 81. évében július 7-

én a kiskundorozsmai temetőben 

utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
18. v.: Jer 23,1-6; Zs 22; Ef 2,13-18; 

Mk 6,30-34  

19 h.: Kiv 14,5-18; Kiv 15,1-6; Mt 

12,38-42  

20. k.: Kiv 14,21 - 15,1; Kiv 15,8-17; 

Mt 12,46-50  

21. sz.: Kiv 16,1-5.9-15; Zs 77,18-

28; Mt 13,1-9  

22. cs.: Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-

17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18  

23. p.: Gal 2,19-20; Zs 33; Jn 15,1-8  

24. sz.: Kiv 24,3-8; Zs 49; Mt 13,24-

30  

25. v.: 2Kir 4,42-44; Zs 144; Ef 4,1-

6; Jn 6,1-15  

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
bizonyítéka volt a lány és a tiszta-

ságé a férj számára. A mi életünket 

a tízparancsolat, a józan ész, az 

idősebbek és az érvényes törvények 

tisztelete szabályozta. 

Bennünket megtanítottak arra, 

hogy különbséget tegyünk jó és 

rossz között, és hogy felelősek va-

gyunk tetteinkért és következmé-

nyeikért. 

A komoly kapcsolat azt jelentette, 

hogy jóban voltunk unokatestvérek-

kel és barátokkal. 

Ismeretlen volt a vezeték nélküli 

telefon, a mobiltelefonról nem is 

beszélve. 

Sosem hallottunk sztereó zenéről, 

URH rádióról, kazettákról, CD-ről, 

DVD-ről, elektromos írógépekről, 

számológépekről (még mechaniku-

sakról sem, hát még hordozhatók-

ról). A „notebook” jegyzetfüzet volt. 

Az órákat naponta felhúzták. 

Semmi digitális nem létezett, sem 

órák, sem világító számos kijelzők a 

háztartási gépeken. 

Gépeknél tartva: nem voltak 

pénzkiadó automaták, se mikrohul-

lámú sütők, se ébresztőórás rádiók. 

Hogy videomagnókról és videoka-

merákról ne is beszéljünk. 

Nem léteztek azonnal előhívott 

színes fényképek. Csak fekete-fehér 

képek voltak, előhívásuk és másolá-

suk több mint 3 napig tartott. Szí-

nes képek nem léteztek. 

Nem hallottunk Pizza Hutról 

vagy McDonald'sról, se az instant 

kávéról, se a mesterséges édesítők-

ről. 

Az én időmben a fű olyasmit je-

lentett, amit nyírtak, nem szívtak. 

Mi voltunk az utolsó nemzedék, 

amely azt hitte, hogy egy asszony-

nak férjre van szüksége ahhoz, 

hogy gyereke legyen. 

És most mondd, szerinted hány 

éves vagyok! 

- Hát, nagyapó, biztosan több, 

mint 200! - felelt az unoka. 

- Nem, kedvesem, csak 60! … 

(Forrás: internet) 

M.T.É. 


