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Evangélium 

…”DE nektek, akik hallgattok 

engem”… (Lk 6,27-38) 

Néhány korai újszövetségi kéz-

irat szándékosan kihagyta Jézus 

kereszten mondott szavait, 

„Atyám bocsáss meg nekik, mert 

nem tudják, mit tesznek”. A Bib-

liamásolók ugyanis úgy ítélték 

meg, hogy Jézus túlzásba viszi a 

szeretetet, amikor gyilkosainak 

szívből megbocsát. Mindennek 

van határa. Ha erről van szó, ak-

kor ez világosan mutatja, meny-

nyire nehéz az ellenséget szeretni 

és annak megbocsátani. Még egy 

másoló igazságérzetét is bántja a 

jogtalanul elítélt és kivégzett em-

ber története. 

Amikor Jézus az ószövetségi 

törvényről beszél, rögtön ellentét-

be állítja az újjal: „de én azt mon-

dom nektek”. A mai evangélium is 

így kezdődik: de nektek, akik 

hallgattok engem, azt mondom. 

Nem azért, mert ti mások vagy-

tok, hanem mert bennetek más 

erő működik. Az Ószövetség tör-

vényteljesítése kötelességből tör-

ténik, az Újszövetségé kegyelem-

ből. Az ó előírásainak meg tud 

felelni az ember a maga erejéből, 

az újnak nem, csak Isten segítsé-

gével. Jézus parancsa, hogy bo-

csássatok meg egymásnak, felül-

múlja az ember képességét. Em-

bernek lehetetlen ez (Mt 19,26), 

de Istennek nem, mert neki min-

den lehetséges. 

A tanítás nem a megbocsátásról 

szól, hanem az Isten kegyelmé-

nek meglátásáról, elfogadásáról 

és használatáról vagy annak elve-

téséről. 

Olyan hatalmas feladat a meg-

bocsátás, hogy nem csak mások-

nak, magunknak sem tudunk 

sokszor megbocsátani. 

Karl Menninger pszichiáter 

mondta, hogyha meg tudná győz-

ni betegeit arról, hogy bűneik bo-

csánatot nyertek, akkor 75 száza-

lékuk azonnal meggyógyulna. 

Egy szappangyár tulajdonosa 

sétált egy lelkipásztorral a város 

parkjában. Majd kis idő múlva 

így szólt: az evangélium nem sok 

jót tett a világban, hiszen olyan 

sok a gonoszság az emberek kö-

zött. A pap nem válaszolt mind-

járt, de ahogyan egy játszadozó 

gyerek társaság közelébe értek, a 

nyakig sáros csoport láttán így 

válaszolt: a szappan se tette tisz-

tábbá a világot, ahogyan ezeket a 

gyerekeket elnézem. Való igaz – 

mondta a gyáros –, de tudja a 

szappan csak akkor fejti hatását, 

ha használják. Pontosan így van, 

kapta el a mondat végét a pap, az 

evangélium is akkor hatékony, ha 

mosakodnak vele az emberek. 

Talán a megbocsátás is akkor 

hiteles, ha több mint emberi. 

Őszinteségét az Isten kegyelmé-

nek erejéből nyeri. 

„A megbocsátás az az illat, ame-

lyet az ibolya bocsájt ki magából, 

amikor cipővel rátaposnak”. 

(Mark Twain) 

G.F.  

Ki ölte meg Góliátot? 
(Folytatás) 

Mi az igazság? Hogyan lehet a 

három szöveget összhangba hoz-

ni? A hősök és áldozatok különbö-

ző nevét hogyan simítsuk ki, hogy 

ne érje kár a Biblia sértetlensé-

gét? 

A válasz egyszerű. Sámuel má-

sodik könyve úgy mutatja be 

Elhanant, mint Dávid hadsereg-

ének katonáját. Ő a Gibborim 

(nagyok), biztonsági emberek tes-

tületéhez tartozik, Dávid elit ala-

kulatának tagja. Mondjuk úgy a 

dávidi kerekasztal lovagjainak 

egyike. Ebben az értelemben, 

amikor Dávid megölte Góliátot, 

azt jelenti Scipio legyőzte Hanni-

bált, egyik megölte a másikat. 

Még ha soha nem került volna 

szembe egymással Dávid és Góli-

át, a történet nevek nélkül is igaz 

és hiteles lenne. Mert a lényeg 

változatlan maradt: legyőzték az 

ellenséget. Dávid személyes talál-

kozása és párbaja Góliáttal ki-

emeli a fiatal zsidó bátorságát, 

határozottságát és vezetői képes-

ségeit. A változatok színeznek, de 

nem térnek el a lényegtől. 

Nem fontos, hogy Elhanan, Sá-

muel második könyvének főhőse. 

Mert Dávid bátorsága olyan nép-

szerű volt abban az időben, hogy 

nem csak a Biblia, de a Szentírá-

son kívüli irodalom is regéket 

mesélt legyőzhetetlen erejéről. 

Mindent, amit egy hősben álmod-

tak, megvolt benne. Talán Dávid 

nem i r igyked ik  nevének 

Elhananra cserélése miatt, így is 

jut még neki dicsőség bőven Izra-

el történelmében. 

G.F. 

A facsemete 
A szelíd dombhajlatot barack-

fákkal ültették tele. Tavasszal a 

virágaik rózsaszín felhője jókedv-

re derítette az arra járókat. A 

barackfák hosszú sorából kitűnt 

egy életrevaló csemete. A február 

végi langyosabb napokon fagga-

tózni kezdett: 

- Itt van már az idő? Kibonthat-

juk virágjainkat? 

- Türelem fiacskám! Még korai 

lenne. Hideg szelek jönnek még 

és fagy is lehet. Várj még, eljön a 

te időd is! – mondta neki a mel-

lette álló öreg, tapasztalt fa. 
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Hirdetések 
 Májusban este 6 órakor kezdőd-

nek a hétköznapi szentmisék, 

melyek végén a lorettói litániá-

val köszöntjük a Szűzanyát. 

 Szent Rita kilencedet végeznek 

a kedves hívek esténként ¼ 6-

tól a templomban. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Pál volt, aki a Ró-

maiaknak írt levelében így ír:  Ne 

tartozzatok senkinek semmivel, 

csak kölcsönös szeretettel, mert 

aki embertársát szereti, a többi 

törvényt is megtartja. 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

próféta, akit még gyermekko-

rában, egy éjjel többször is 

nevén szólította az Úr?

(Sámuel 3,1) 

1. Jeremiás? 

2. Sámuel? 

3. Jób? 

4. Dániel? 

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 a május 29-i 

számban közöljük. 

A május 1-i játék nyertese:   

Tapodi Endréné volt.      (M.L.) 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Izabella - Virág Zsolt és Virág 

Krisztina Rozália; 

György Máté - Szombati György 

és Gurdics Tünde gyermeke a 

keresztség szentségében  része-

sült templomunkban május 8-án. 

Temetés:  

† Kormos Rózsát életének 74. 

évében  május 3-án; 

† Szilágyi Lajosnét sz. Gyémánt 

Veronikát életének 88. évében  

május 6-án a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjukra kísér-

tük.                                     (P.Gy.) 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Bármit kértek az én 

nevemben, megteszem azt, 

hogy az Atya megdicsőüljön a 

Fiúban.” (Jn 14,13) 

Az egyik, május 15. és május 22. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Béékt agyhko ákort az én 

beéékmt admo eekknt.” 

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 29-i számban közöljük. 

A május 1-i játék nyertese:  

Nyerges Józsefné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

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

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

16. h.: ApCsel 14,5-18; Zs 113B; 

Jn 14,21-26  

17. k.: ApCsel 14,19-28; Zs 144; 

Jn 14,27-31a  

18. sz.: ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 

15,1-8  

19. cs.: ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 

15,9-11  

20. p.: ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 

15,12-17  

21. sz.: ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 

15,18-21  

22. v.: ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 

66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 

14,23-29  

A fiatal barackfa nem szólt sem-

mit, de magában azt gondolta: 

Csak irigyelnek, mert már öre-

gek! 

Február egyik utolsó, különösen 

napos délutánján az ifjú barackfa 

megint kérdezősködni kezdett: 

- Most már szabad virágokat 

bontani?  

Az öreg barackfa ezt felelte: 

- Még nem, fiam. Még nincs ta-

vasz. Még hideg napok jönnek.  

A facsemete kifakadt: 

- Mind ilyenek vagytok! Mindig 

csak ezt hallom: ügyelj erre, várj 

még, légy türelmes… Elegem van 

a siralmaitokból! Gyönyörűen süt 

a Nap és én döntöttem!  

És a fácska rügyeiből csodálatos 

rózsaszín virágok pattantak elő.  

Nézd azt a barackfát, máris vi-

rágzik! Milyen szép! – ámuldoz-

tak a járókelők. A domboldalon ez 

volt az egyetlen virágzó barackfa, 

minden csodálat neki szólt, ő pe-

dig ujjongva páváskodott. De a 

februári napsütés nem sokáig 

tartott. Másnap az éles fagy ke-

gyetlenül letörte a  fiatal barack-

fa virágait és álmait.  

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

 

N.-né és K.L.-né 


