hogy valaki megnyitotta volna egy vakon
született szemeit. Ha ő nem istentől volna,
nem tehetett volna semmit.” A zsidók ezt felelték neki: „te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?” És kitaszították őt.
Jézus meghallotta, hogy kitaszították.
Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle:
„Hiszel-e az emberfiában?” Ő így válaszolt:
„ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt
felelte: „látod őt, aki veled beszél: ő az!” mire
az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.
Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem
e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és
akik látnak, megvakuljanak.” meghallotta ezt
néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?”
Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök
nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok,
ezért megmarad bűnötök.”
Hirdetések

(folytatás a belső oldalról)

v Április 9-én, virágvasárnap az esti
szentmise keretében lesz a betegek kenetének közös kiszolgáltatása templomunkban. Feltételek: betöltött 60. év,
vagy rendszeres gyógyszerszedés, komoly fizikai, vagy lelki szenvedés hordozása. Jelentkezni a plébánián, vagy a
sekrestyében lehet, feliratkozással.

„A vakon született kérdései”

2017. március 26.

XV. évfolyam v 12. (627.) szám

v Nagyböjtben minden pénteken este
fél 6-kor a templomban keresztúti
ájtatosságot végzünk.

v A Nyugdíjas Klub következő találkozója március 31-én, pénteken 10
órakor lesz a közösségi Házban.
meghívott előadó Dr. Szabó eNDre
reumatológus főorvos. minden nyugdíjas társunkat szeretettel várunk!

v Plébánia közösségünk is bekapcsolódik a már hagyományosnak
mondható nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtésbe, melyet húsvét előtt
karitász csoportunk oszt szét a rászorulók között. Az élelmiszer adományokat a templomban, vagy az irodában április 2-ig lehet leadni.

(folytatás a hátoldalon)

A hivatal ad hatalmat, vagy a teljesítmény,
vagy az Isten? Ezek a konfliktusok világosodnak meg a feltett és az elnyomott kérdésekből. A farizeusok érzik, hogy jogtalan a kérdés, de féltik a tekintélyüket. A vallási vezetők
tekintélye félelemre épül, Jézusé rendkívüli segítő készségére. Hihet-e az ember a szemének?
Mitől lesz egy bizonyíték lehengerlő? Van-e
abszolút meggyőző bizonyítéka a hitnek?
Miért nem hisznek a farizeusok? A hitnek
nincs kényszerítő bizonyítéka, mert a hit szabad döntés. A logikai kényszer nem eredményezi az automatikus döntést. A hit döntése
pedig várat magára, míg egy felismerés meg
nem történik. A hit helyes emberi magatartás,
és jó nekem. De a hitbeli döntésnek következményei is vannak. Addig, amíg csak a negatív
következményeket látjuk, nem döntünk, nem
mondjuk ki, hogy hiszünk. A farizeusok elveszítenék hivatalukat, ha kimondanák, hiszünk.
A kétség ma is ugyan így él. A hit ellen dönt
mindenki, akinek radikálisan át kellene alakítani az életét. Nem az érvek gyengesége miatt,
hanem a döntés következménye miatt. Addig
csak kérdezünk, kérdezünk, problémákat vetünk fel, hogy ne kelljen döntéssel válaszolnunk.
Dr. Benyik GyörGy

a Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja

Szőlő-levél
lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
De s ig n é s t ör d e lé s : Z ó l y o m i n o r B e r t

A Szőlő-levél az interneten is olvasható!
Honlap: www.szegedtarjanplebania.hu
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olvasmány

1 Sám 16,1b. 6-7. 10-13a

Az Úr így szólt Sámuelhez: „töltsd meg
szarudat olajjal és kelj útra. menj el izájhoz
Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a
királyt.”
Amikor megérkezett, s meglátta eliábot,
azt gondolta: „nos, itt áll az Úr előtt az ő
fölkentje.” Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: „ne a külsejét és magas termetét
nézd, mert hisz elvetettem. isten ugyanis
nem azt nézi, amit az ember. Az ember a
külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.”
izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de
Sámuel így szólt izájhoz: „ezeket nem
választotta ki az Úr.” Aztán Sámuel megkérdezte izájt: „mind itt vannak fiaid?” „A
legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat
őrzi.” Sámuel erre meghagyta izájnak:
„küldj el valakit, keresse meg, mert addig
nem ülünk az áldozati lakomához, amíg
nincs itt.” izáj elküldött érte. Vörös volt,
nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így
szólt: „rajta, kend föl, mert ő az!” erre
Sámuel fogta az olajosszarut, és fölkente
testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte
Dávidot az Úr lelke.

válaSzoS zSolTár
zsolt 22

Az Úr nékem pásztorom,
ínséget nem kell látnom.

Szentlecke

ef 5,8-14

testvéreim!
ti, akik egykor sötétség voltatok, most
világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát
úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt
keressétek, ami kedves az Úr szemében. ne
legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit
ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt
még kimondani is szégyen.
Amit feltárunk, arra fény derül, és amire
fény derült, az maga is fény. ezért mondják:
Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból, és
krisztus rád ragyog!

evaNGélium
előTTi verS

„én a világ világossága
vagyok”, mondja a mi urunk,
„aki engem követ,
övé lesz az élet világossága”.
(Jn 8,12)

evangélium

Jn 9,1-41

Abban az időben:
Jézus útközben látott egy vakon született
embert. tanítványai megkérdezték tőle:
„mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy
vakon született?” Jézus ezt felelte: „Sem ez
nem vétkezett, sem a szülei. mindez azért
van, hogy megnyilvánuljanak rajta isten
tettei. Amíg nappal van, nekünk annak
tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött.
eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem
cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.”
e szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente,
és így szólt hozzá: „menj, mosakodj meg a
Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint
küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor
visszatért, már látott.
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „nem ez az, aki
itt ült és koldult?” egyesek azt mondták,
hogy: „ez az!” mások pedig: „nem, csak
hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én
vagyok az!”
erre megkérdezték tőle: „Hogyan nyíltak meg a szemeid?” Ő azt felelte: „Az az
ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált,
megkente vele a szemeimet, és azt mondta:
»menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!« el
is mentem, megmosdottam, és most látok.”
ekkor megkérdezték tőle: „Hol van az az
ember?” Ő azt felelte: „nem tudom.”
erre az embert, aki nemrég még vak volt,
odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis,
amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a

vak szemét, szombat volt. ezért a farizeusok
is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett
látni. ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre,
megmosdottam, és most látok.”
A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „nem istentől való az az ember, hiszen
nem tartja meg a szombatot.” mások azonban így szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük.
Azután újból faggatni kezdték a vakot:
„te mit gondolsz arról, aki megnyitotta
szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!”
A zsidók ekkor már nem is hitték el neki,
hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy
előhívatták a szüleit, és megkérdezték
tőlük: „ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok,
hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy
most lát?” Azok ezt válaszolták: „Azt
tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon
született. De hogy most miért lát, vagy ki
nyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk.
kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan
a kora, hogy magáról beszéljen!” A szülők
azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A
zsidók ugyanis ekkor már elhatározták,
hogy aki Jézust messiásnak meri vallani, azt
kizárják a zsinagógából. ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt.
másodszor is hívták tehát a vakon
született embert, és figyelmeztették: „Dicsőítsd meg az istent! mi tudjuk, hogy ez az
ember bűnös!” Ő így felelt: „Hogy bűnös-e,
vagy sem, azt nem tudom. egyet tudok:
hogy vak voltam, és most látok!” erre ismét
megkérdezték „mit csinált veled? Hogyan
nyitotta meg a szemeidet?” Ő ezt felelte:
„miért akarjátok újra hallani? Csak nem
akartok ti is a tanítványai lenni?” erre megátkozták, és azt mondták: „te magad vagy
az ő tanítványa! mi mózes tanítványai
vagyunk! Azt tudjuk, hogy mózeshez szólt
az isten, de hogy ez honnét jött, azt nem
tudjuk!”
Az ember azonban ezt felelte nekik:
„Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok,
honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a
szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket
nem hallgatja meg az isten, de aki istenfélő
és teljesíti isten akaratát, azt meghallgatja.
mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani,

