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Jeromos halálának 1600. évfordu-

lója alkalmából Ferenc pápa apos

-toli levelet írt, ami kezdő szavai-

ról kapta nevét, aperuit illis. A 

tanítványoknak megjelenő feltá-

madt Krisztus meggyőzi apostola-

it, hogy mindaz, amit róla Mózes 

törvényében, a prófétákban és a 

zsoltárokban írtak, az beteljese-

dett. Majd (aperuit illis sensum 

ut intellegerent Scripturas) meg-

nyitotta értelmüket, hogy megért-

sék az írásokat (Lk 24,45). 

A pápa levele 15 gondolatban 

elmélkedik a Szentírás fontossá-

gáról. Ezekből idézek most néhá-

nyat. 

A feltámadt Krisztus és a 

Szentírás kapcsolata, a keresz-

tény ember életének fontos alko-

tóeleme. Isten nélkül lehetetlen 

megérteni a Biblia mélységét. De 

a Szentírás olvasás és az arról 

való elmélkedés nélkül Jézus üze-

nete és egyházának küldetése 

érthetetlen marad. Helyesen gon-

dolta Szent Jeromos, amikor így 

fogalmazott: a Szentírás nem is-

merése, Krisztus nem ismerése. 

Szent Efrém felsóhajt, Uram, ki 

képes megérteni tetteid nagysá-

gát? Könnyebben félreértjük, 

mint jól értjük a Bibliát. Néző-

pontok sokasága vonul fel előt-

tünk, ha egy sort elolvasunk az 

evangéliumból. Számtalan gondo-

lat, ötlet, élmény ébred bennünk, 

egy-egy szó, mondat láttára. Az 

Úr sok üzenetet tömörített a be-

tűkbe, hogy akik olvassák, el-

akadjanak benne. Újra neki kezd-

jenek, meg pihenjenek, elgondol-

kozzanak a hallottakon és ösztön-

zést merítsenek azokból. 

Olvassuk a Szentírást! Szeres-

sük! Imádkozzunk belőle és vele 

naponta. Különösen a lectio 

divina, az Isten akaratát keresve 

a szöveg mélyén. 

Krisztus halála és feltámadása 

érthetetlen a Biblia nélkül. Azt 

olvassuk, Krisztus meghalt bűne-

inkért az írások szerint. Eltemet-

ték és feltámadt a harmadik na-

pon szintén az írások szerint. 

Ezek a mondatvégi kiegészítések 

(írások szerint) arra hívják fel 

figyelmünket, hogy Krisztus halá-

la és feltámadása nem mese, ha-

nem történelem. Vagyis régóta 

tudjuk, ami most megtörtént a 

golgotán. 

Az emmauszi tanítványok tár-

saságában Jézus asztalhoz ül és 

megtöri a kenyeret. Abban  a pil-

lanatban megnyílik a szemük és 

felismerik őt. Ez a jelenet egyér-

telmű bizonyítéka a Szentírás és 

az Oltáriszentség egymástól elvá-

laszthatatlan kapcsolatának. A 

II. Vatikáni Zsinat azt tanítja, 

hogy az egyház mindig ugyanaz-

zal a tisztelettel vette körül a 

Szentírást, ahogyan az Oltári-

szentséget. 

A Jelenések könyve arra hívja 

fel figyelmünket, hogy az Úr az 

ajtóban áll és a Bibliából kopog-

tat. Ha valaki kíváncsi rá, kinyit-

ja a szent könyvet, és addig enge-

di be életének házába a Szót, 

ameddig akarja. 

A Szentlélek nemcsak a Biblia 

formáját sugallta, hanem azok-

ban is működik, akik azt a kezük-

be veszik. Azt mondják a zsinati 

atyák, hogy a Szentírást ugyan-

abban a Lélekben kell olvasni, 

mint aki írta. Az ószövetség nem 

ó, mert az új része, mert mindket-

tőt az egy isteni Lélek sugalmaz-

ta. 

A Patmosz szigetén élő látnok, 

János evangélista, Ezekiel prófé-

tára emlékeztet, akivel Isten 

megetetett egy könyvtekercset. A 

szádban édes lesz, mint a méz, de 

a gyomrodban keserűnek fogod 

érezni (Jel 10,10). Az evangélium 

örömhíre boldogság a szájnak, de 

a gyomorba érve, a gyakorlati 

életben megvalósítva keserűvé 

válik. Nagyon nehéz. Ha a jótett 

helyébe csak rosszat kapunk, 

igazság érzetünk gyomra ezt ne-

hezen emészti meg. 

A színeváltozás hegyén Mózes 

és Illés is megjelenik Jézus mel-

lett. Mózes a törvényt, Illés a pró-

fétákat jelenti, az egész ószövet-

séget. Az akkor ismert Szent-

írást. Péter apostol letérdel a Bib-

lia előtt és a három élő könyvből 

a következő mondatot olvassa ki 

elragadtatva: Uram, jó nekünk itt 

lenni. 

A Tábor hegyéről lejövet Jézus 

előkészíti tanítványait a rá váró 

megpróbáltatásokra. A hegyre 

felhő, Isten jelenléte ereszkedik 

le. A Szentírás felhő, amelyben 

átalakulás megy végbe. A szöveg 

túllép önmagán. A betű lélekké 

változik, a szó étellé. 

Szent Ágoston írta, hogy Jézus 

a tanítása közben a tömegből lel-

kesen felkiáltó embernek, aki 

boldognak mondta a méhet, 

amely hordozta és táplálta, azt 

válaszolja: az én anyám az, akit ti 

boldognak neveztek, mert meg-

őrizte szívében Isten szavát. Azt, 

hogy az az Isten, aki őt teremtet-

te, és akit kilenc hónapon át mé-

hében hordozott, ugyanaz. 

G.F.  

Idősek imája 
Uram, Te is tudod – sőt jobban, 

mint én –, hogy mindennap öreg-

szem. Ments meg attól a rettene-

tes szokástól, hogy mindennel és 

mindenkivel kapcsolatban el-

mondjam a véleményem. 

Szabadíts meg attól a törekvés-

től, hogy elrendezzem mások 

ügyeit. Tégy meggondolttá és 

szolgálatkésszé, segíts, hogy ne 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Kornéliusz. Cezáreában 

élt, az itáliai zászlóalj egyik szá-

zadosa, vallásos istenfélő ember. 

Állandóan imádkozott az Isten-

hez. Egyik nap látomása volt. 

Egész világosan látta, hogy az Úr 

angyala belép hozzá, és megszó-

lítja. Elmondta, hogy imádsága 

felszállt az Isten színe elé. Meg-

emlékezett róla. Ezért most küld-

jön embereket Joppéba, és hívas-

sa el Simont, másnéven Pétert. 

Kornéliusz így is cselekedett.                 

(Apcsel 10,1) 

Új kérdésünk: Hol nevezték el 

Jézus tanítványait kereszté-

nyeknek?              (Apcsel 11,26 

1. Antiochiában? 

2. Jeruzsálemben? 

3. Galileában? 

4. Júdeában? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a március 14-i 

számban közöljük.  

A február 14-i játék nyertese: 

Tóth Lászlóné volt. 

M.L. 

Létige 
28. v.: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; 

Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 

9,2-10  

1. h.: Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-

38  

2. k.: Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 

23,1-12  

3. sz.: Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 

20,17-28  

4. cs.: Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-

31  

5. p.: Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; 

Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45

-46  

6. sz.: Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; 

Lk 15,1-3.11-32  

7. v.: Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 

1,22-25; Jn 2,13-25  

Betűkavarodás  

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Szeressétek ellensége-

iteket, és imádkozzatok üldö-

zőitekért”(Mt 5,44) 

Az egyik, február 28. és március 

7. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eihnsz az abeefimr ems 

aértz jött, gyho eikn 

aaágjkllnosz, aehmn gyho 

ő ágjllnoosz.” 

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 he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

március 14-i számban közöljük. 

A február 14-i játék nyertese:     

Tapodi Endréné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Nagyböjtben, pénteki napokon a 

keresztút reggel ¼ 7-kor kezdő-

dik. 

 A héten lesz első péntek, a reg-

geli szentmise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 

 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti szentmise 

végén a Jézus Szíve litániát 

imádkozzuk. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Martin - Müller János és Veres 

Rita gyermeke a keresztség 

szentségében részesült február 21

-én. 

P.Gy. 

legyek mogorva és akaratos. 

Néha nagyon sajnálom, hogy 

nem tudom fölhasználni páratlan 

tapasztalataimat, de tudod, 

Uram, szeretném, ha maradna 

néhány barátom. Add, hogy ne 

vesszek el történeteim ezernyi 

részletében. Adj szárnyakat, hogy 

azonnal a lényegre térhessek. 

Zárd be ajkamat, ha bajaimról és 

fájdalmaimról kezdek beszélni. 

Ilyen egyre több van, és nagyon 

szívesen elsorolom ezeket. 

Azt nem merem kérni, hogy adj 

jobb emlékezőtehetséget, de azt 

igen, hogy tanuljak a csodálatos 

leckéből, ha mások pontosabban 

emlékeznek valamire, és én bi-

zony tévedek. 

Nem törekszem arra, hogy szent 

legyek. Néha olyan nehéz elvisel-

ni a szenteket, de tudom, hogy 

egy keserű öregasszony az ördög 

remekműve. Segíts abban, hogy 

örüljek az életnek, hiszen annyi 

vidám és szórakoztató dolog van 

a világon, ott is, ahol egyáltalán 

nem számítunk rá. Add, hogy 

képes legyek meglátni a jót és 

fölismerjem másokban a tehetsé-

get, noha nem is gyanítottam 

meglétét. 

Végezetül add kegyelmedet, 

hogy ki tudjam mondani: Ámen. 

(Egy XVII. században élt idős fran-

cia szerzetesnő imája)          (M.T.É.) 


