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Evangélium 
…”Boldogok vagytok, ti  

szegények, mert tiétek az  

Isten országa”… (Lk 6,17.20-26) 

Minél inkább megéljük a bol-

dogságot, annál közelebb kerü-

lünk Jézushoz. A Szűzanya is így 

tett, ezért lett belőle Boldogasz-

szony.  

Valójában Jézus az igazi lélek-

ben szegény, a szenvedő, a szelíd, 

az igazságot éhező és szomjazó, 

irgalmas, tiszta szívű, béketerem-

tő. Ő az, akit az igazságosság ér-

dekében üldöznek. A Boldogság-

mondások Jézus lelki vonásait 

mutatják be, és ezzel elárulják 

Istenfiúi eredetének titkát. Ha 

követjük őt, hasonló „boldog-

ságban” lehet részünk. 

Szent Bazil arra figyelmeztet, 

hogy a jutalom, mint Isten orszá-

gának birtoklása, a jóllakás és 

nevetés nem automatikusan jár, 

csak helyes magatartással lehet 

kiérdemelni: „Nem mindenki ál-

dott, aki szegény, csak az, aki 

jobban szereti Krisztust a világi 

gazdagságnál. Nem a vagyonon 

vagy a szegénységen van a lé-

nyeg, hanem a hozzájuk kapcsoló-

dó lelkiségen. Sokaknak ugyanis 

nincs sok vagyonuk, de tele van-

nak a meggazdagodás utáni vágy-

gyal. Külsőleg szegények, de bel-

sőleg a mohóságtól bűnösök. Ta-

lán ezért jegyzi meg Cirill, hogy 

Máté evangéliumában az Úr pon-

tosítja az első boldogságot: „a lé-

lekben (lelkületükben) szegények 

a boldogok.” A dolgokhoz való 

hozzáállás finomsága vagy durva-

sága adja meg valaminek a lelki-

ségét. 

Charles William Eliot (1834-

1926), a Harvard Egyetem koráb-

bi elnökének anyajegy volt az ar-

cán, ami nagyon zavarta.  

Fiatal férfiként azt mondták 

neki, hogy a sebészek semmit 

sem tehetnek az eltávolítása ér-

dekében. Valaki ezt a pillanatot 

„lelkének sötét órájaként” írta le. 

Eliot édesanyja ezt a hasznos ta-

nácsot adta neki: „Fiam, nem 

tudsz megszabadulni ettől a ne-

hézségtől. De lehetséges, hogy 

Isten segítségével olyan okos és 

tanult leszel, hogy az emberek 

annyira tisztelnek majd, hogy 

nem mernek a szemedbe nézni.” 

Érdekes, hogy míg Krisztus be-

tegeket gyógyított, vakokat látó-

vá, süketeket hallóvá tett, emlé-

keim szerint soha nem tett gaz-

daggá szegényt. A betegség, a 

vakság és a süketség nélkülözés; 

a szegénység nem veszteség, ha-

nem az egészséges élethez szük-

séges jó. 

„Az a tanár, aki úgy próbál taní-

tani, hogy nem ösztönözi a tanulót 

a tanulás iránti vágyra, hideg 

vasat kalapál.”  

Horace Mann 

„Nagyon sok szűz követte a bol-

dogságos Szűz Máriát. Azok is 

szüzek, akik özvegyek. Mert ők 

régen elvesztették szüzességüket, 

de alázatukkal visszanyerték azt. 

A nagy szentek, akik házasságot 

kötöttek, később özvegyek marad-

tak, nem veszítették el a szüzessé-

get. Ellentétben, alázatukkal nyer-

ték el azt. Nem fontos, hogy Mária 

szűz volt, az a fontos, hogyan volt 

szűz: alázatosan. 

G.F.  

Ki ölte meg Góliátot? 
Attól függ, hogy Sámuel első 

vagy második könyvét olvassuk. 

Dávid „vörös, nyílt tekintetű és 

szép termetű” (1Sám 16,12) fiatal 

pásztor volt, aki legyőzte Góliá-

tot.  

Sámuel első könyve így írja le a 

történetet: 

„Dávid belenyúlt a táskájába, 

kivett egy követ, elhajította a pa-

rittyájából és homlokon találta a 

filiszteust. A kő behatolt a homlo-

kába, úgyhogy arccal a földre bu-

kott. Így Dávid legyőzte parittyá-

val és kővel a filiszteust, eltalálta 

és megölte, jóllehet nem volt Dá-

vidnak kard a kezében.” (1Sám 

17,49-50). 

Nemcsak egy elbeszélést isme-

rünk Góliát haláláról, hanem 

hármat. Sámuel első könyve, Sá-

muel második, végül a Krónikák 

első könyve ugyanazt a történetet 

írja le. De mindegyik máshogyan. 

Ez nem meglepő. A Biblia ugyan-

is gyakran különböző, sőt ellent-

mondásos történeteket vet papír-

ra ugyanarról az eseményről, 

ugyanarról az emberről. Ezek a 

látszólagos ellentmondások azon-

ban nem riasztják el az olvasót. 

Mert tudják, hogy ezek az ellent-

mondások nem ellentétek, hanem 

színek. 

Segítenek annak megértésében, 

hogy a Biblia nem egy könyv, ha-

nem különböző könyvek gyűjte-

ménye, melyek szóbeli és írott 

forrásokból vannak összevarrva. 

Nemzedéken át ihletett szerzők, 

gyűjtők, szerkesztők fáradságos 

munkájának szöveggyűjteményét 

tartja kezében az olvasó. 

VI. Pál pápa azt írta (Dei Ver-

bum), hogy az Igazság történelmi, 

prófétai, költői és más irodalmi 

formákban ölt betűt a Biblia lap-

jain. A Szentírás magyarázójának 

meg kell vizsgálni az író szándé-

kát, az írás körülményeit, a kor-

társ irodalom könyveit, a politi-

kai, társadalmi, gazdasági hely-

zetet, a kort és a kultúrát, milyen 

hatással voltak vagy lehettek egy 

írásmű megszületésére. Góliát 

halálának három szövegváltozata 

jó példa arra, hogy az író nem-

csak történelmet ír, hanem erköl-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Simon volt. Márk így írt 

az evangéliumában: Jézus a zsi-

nagógából, Jakabbal és Jánossal 

együtt, egyenesen Simon és And-

rás házába ment. Simon anyósa 

lázas betegen feküdt. Szóltak ne-

ki. Odament hozzá, s kézenfogva 

fölsegítette. Erre megszűnt a láza 

és szolgált nekik. 

Új kérdésünk: Melyik apostol 

mondta: „Ne tartozzatok sen-

kinek semmivel, csak kölcsö-

nös szeretettel.” (Róma 13,8) 

1. Szent Márk? 

2. Szent Pál? 

3. Szent András? 

4. Szent János? 

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 május 22-i 

számban közöljük. 

Az április 24-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt. 

M.L. 

Létige 
8. v.: ApCsel 13,14.43-52; Zs 99; 

Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-30  

9. h.: ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; 

Jn 10,1-10  

10. k.: ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 

10,22-30  

11. sz.: ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 

66; Jn 12,44-50  

12. cs.: ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-

27; Jn 13,16-20  

13. p.: ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 

14,1-6  

14. sz.: ApCsel 13,44-52; Zs 97; 

Jn 14,7-14  

15. v.: ApCsel 14,21-27; Zs 144,8-

13; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-35  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Az én juhaim hallgat-

nak szavamra; én ismerem 

őket, ők pedig követnek en-

gem.” (Jn 10,27)  

Az egyik, május 8. és május 15. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Ábimrt eékkrt az én 

beeemnnv, eeegmmszt atz, 

g y h o  a z  a a t y 

csdegijlmnöőü a abfinú.” 

A helyes válaszokat (a bibliai idé-

zetet 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 május 22-i számban közöljük. 

Az április 24-i játék nyertese:  

Kereszti Gáborné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Májusban este 6 órakor kezdőd-

nek a hétköznapi szentmisék, 

melynek végén a lorettói litáni-

ával köszöntjük a Szűzanyát 

 Május 13-án, pénteken Fatimai 

imaóra lesz a templomban dél-

után 5 órai kezdettel 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Vivien Leila - Iván Zsolt Vilmos 

és Oláh Márta gyermeke a ke-

resztség, az Oltáriszentség és a 

bérmálás szentségében részesült  

május 1-jén. 

 

Temetés:  

† Bitó Sándort, életének 88. évé-

ben április 29-én a Szeged – Bel-

városi temetőben utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy. 

csi és lelkiségi irodalmat is. 

Sámuel második könyvében 

már nem Dávid a hős, hanem egy 

bizonyos Betlehemből származó 

Elhanan. Ő öli meg Góliátot. 

„Később Gobnál ismét harcra 

került sor a filiszteusokkal. A 

husatita Szibbechaj megölte 

Szafot, aki Rafa utódai közül való 

volt. Aztán újra harcoltak Gobnál 

a filiszteusokkal. Ekkor a betlehe-

mi Jair fia, Elchanan megölte a 

Gátból való Góljátot, akinek a 

lándzsája olyan volt, mint egy 

zubolyfa.” (2Sám 21,18-19) 

A harmadik szövegben túl azon, 

hogy Dávid helyett Elhanan a 

főszereplő, furcsa, hogy nem Góli-

át az áldozat, hanem testvére, 

Lahmi. 

„Más háború is volt a 

filiszteusokkal. Itt Elchanan, Jair 

fia megölte Lachmit, a gáti Gólját 

testvérét. Dárdája nyele akkora 

volt, mint egy zubolyfa.” (1Krón 

20,5). 

(Folytatjuk) 

G.F. 


