
 IGELAP 
Olvasmány 
Neh 8, 2–4a. 5b. 8-10 

Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép 
egy emberként összegyűlt a Víz-kapu előtti téren. Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé tárta a 
Törvényt, a férfiak, a nők és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap első 
napja volt. A Víz-kapu előtti térségen reggeltől délig felolvasott a férfiaknak, a nőknek és 
mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a Törvény könyvére. 

 Ezdrás írástudó felállt egy erre a célra készített faemelvényre. Kinyitotta a könyvet az 
egész nép szeme láttára – magasabban állt ugyanis, mint a nép –, s amikor kinyitotta, az 
egész nép felállt. Akkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, s az egész nép felemelt kézzel 
ráfelelte: Ámen, ámen. Majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat. 

Ezután felolvastak az Isten törvényének könyvéből tagoltan, megmagyarázva az értel-
mét, úgy, hogy meg is értették, amit felolvastak. Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezdrás, a 
pap és írástudó, valamint a leviták, akik az egész népet tanították, így szóltak az egész 
néphez: „Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne 
sírjatok!” Amikor ugyanis a Törvény szavait meghallotta, sírt az egész nép. Azután így szól-
tak hozzájuk: „Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát! Küldjetek belőle azoknak is, akik nem 
készítettek! Ez a nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban 
való örvendezés a ti erősségetek.” 

Szentlecke 
1 Kor 12, 12–14. 27 

Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis 
egy test. Így van ez Krisztussal is. 

Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, 
mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek 
itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem 
sokból. 

Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. 
Evangélium 
Lk 1, 1–4; 4, 14–21 

Abban az időben: 
Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elter-

jedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és 
mindenki elismeréssel beszélt róla. 

Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása sze-
rint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét 
adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva:  

„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, 
s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az 
elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” 

Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászege-
ződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.” 

A kis csavar 
A kis csavar egy volt a sok százezer közül. Két vaslemezt szorított egymáshoz a 

hatalmas hajón. Egy nap megszólalt: 
– Elég kényelmetlen helyem van itt. Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy kis 

pihenés… 
A környező csavarok kétségbeesetten üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy 

lazítani akar egy kicsit. 
– Megőrültél, kiscsavar? Ha elengeded a két vaslemezt, mi kettészakadunk! 
A vasgerendák nem hittek a fülüknek: 
– El ne engedjétek a lemezeket, mert akkor megingunk mi is! 
Szélvészként terjedt el a hír az egész hajón: 
– A kiscsavar forgat valamit a fejében! 
Mindenki megijedt. A hatalmas hajótest még a gondolattól is remegni kezdett: a 

kiscsavar kieshet a lyukból… 
A vékony és vastag vaslemezek, a hajóbordák, a vasgerendák üzenetet küldtek a 

kiscsavarnak: 
– Nagyon kérünk, légy szíves és maradj nyugodtan! Ha te lazítasz, veszélybe ke-

rül az egész hajó, egyikünk sem fogja elérni a kikötőt! Ne tedd ezt velünk! 
Ez hízelgett a kiscsavar büszkeségének. Eddig eszébe sem jutott, hogy ő mennyi-

re fontos a többiek számára. Visszaüzente: 
– Maradok, ahol vagyok! (ismeretlen szerző) 
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