
 IGELAP 
Olvasmány 
Ez 2, 2–5 

Ezekiel így ír prófétai meghívásáról: 
Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr 

beszélt hozzám. 
Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak 

ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaiknak kemény a fejük és 
megátalkodott a szívük. Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az 
Isten. Akár meghallgatják, akár nem hallgatják – mert hiszen lázadó nemzedék ez –, meg-
tudják, hogy próféta van közöttük.” 

Szentlecke 
2 Kor 12, 7-10 

Testvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam 
testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem 
ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. Mert 
az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” 

Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék ben-
nem. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben üldözte-
tésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. 

Evangélium 
Mk 6, 1-6 

Abban az időben: 
Jézus hazament Názáretbe. Tanít-

ványai elkísérték. Amikor elérkezett a 
szombat napja, tanítani kezdett a 
zsinagógában. 

Sokan hallgatták, és csodálkozva 
mondogatták: „Honnét vette ezt? 
Miféle bölcsesség ez, amely neki 
adatott? És csodák, amelyeket kezé-
vel véghezvisz! Nem az ács ez, Mária 
fia, Jakab, József, Júdás és Simon 
rokona? S ugye nővérei is itt élnek 
közöttünk?” És megbotránkoztak 
benne. 

Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, 
a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrá-
tétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. 

Visszautasítás 
– Botrányba fulladó találkozás Názáretben 
(…) Nem lett volna szebb, jobb, ildomosabb ezt a fejezetet kihagyni? Mit kezd-

jünk mi, jó szándékú Krisztus-követők a visszautasítás ilyen drasztikus bemutatásá-
val? Véleményem szerint semmit nem lehet „kihagyni” abból, amit a Szentlélek 
szükségesnek ítélt az Evangéliumban velünk közölni. Másrészt éppen a Krisztus-
követőknek kell tisztán látniok, hogy az Evangélium igen gyakran mutatja be az Úr 
Jézust, amint passzív résztvevője, vagy aktív okozója lesz egy-egy konfliktusnak. Fel 
kell készülnünk arra, hogy a Krisztus-követés sem nem ópium, sem nem „összkom-
fortos”, problémáktól mentes élet, hanem szüntelen harc - hogy úgy mondjam - 
Istennel Istenért, állandó küzdelem önmagunkkal, a világgal Krisztusért. A végig 
elmélkedett Visszautasítás minden részlete legyen számunkra veszélyes kanyart 
jelző úttábla, és „menet közben”, a rohanó élet országútjain száguldva ne felejtkez-
zünk el, hogy tőlünk, döntéseinktől függ, hogy mivé válik, hogyan alakul életünkben, 
„otthonunkban” = Názáretben az Úr Jézussal való találkozásunk. Ha őszinték va-
gyunk önmagunkhoz, ráébredünk, hogy minden súlyos bűn egy-egy visszautasítása 
a kegyelemnek. Éppen ezért – dignum et iustum est – sőt illő és üdvös, hogy a Visz-
szautasított találkozásból okulva tisztuljunk meg a Bűnbánat szentségében: „Bán-
juk meg bűneinket, hogy méltóképpen...” – találkozhassunk Jézussal! 

Visszautasított Krisztusunk! Minden összefér velünk: a semmiség és a Végtelen. 
Beleláttam szabadakaratom és kegyelmed örvényeibe. Adj erőt, hogy találkozásaim 
isteni drámája a Te szándékod szerint végződjék. Adj bátorságot, hogy megtegyem, 
amit kérsz, és megértselek, amikor „názáreti templomodban”, lelkemben megszólí-
tasz! 

Ámen! 
Barlay Ödön Szabolcs: Találkozások Jézussal (forrás: www.szepi.hu) 

  
HIRDETÉS  

 A Plébánia Hivatal július és augusztus hónapokban hétköznapokon 
8.00–12.00 óráig tart nyitva. 

 A nyári szabadságolások plébániánk lelkipásztorait is érintik. Emiatt júli-
us és augusztus folyamán gyóntatás csak az esti szentmisék előtt, vala-
mint személyes megkeresés alapján lehetséges. 
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