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Evangélium 

…az Emberfia halála, megdi-

csőülés… (Jn 13,31-38) 

Az Isten dicsősége, Jézus enge-

delmessége. Teljesen mindegy, 

hogy mi történik, az a fontos, 

hogy miből történik. 

Jézus földi élete és szenvedése 

események sorozata. De Jézus 

nem a történések felületét élte 

meg, hanem azok mélyét. Azokat 

a történéseket, melyek mélyében 

személyes kapcsolat áll. Jézust 

megostorozták. Ez szörnyű! Ez a 

felület. De miért ostorozták meg? 

Mert az Atyának engedelmeske-

dett és nem Pilátusnak. Ez a 

mélység. A felületen durvaság 

van és gyilkosság. A mélyben 

öröm és dicsőség. Mert miközben 

az Úr nem engedelmeskedett a 

zsidóknak és rómaiaknak, feltét-

len engedelmességét mutatta 

meg mennyei Atyjának. Most di-

csőült meg az Emberfia. Mert 

engedelmességével Jézus megdi-

csőítette az Istent. Innentől kezd-

ve mindegy, hogy mi történik Jé-

zussal Jeruzsálemben, a lényeg, 

hogy Isten kapcsolatában mi tör-

ténik vele. Teljesen mindegy, mi 

történik velünk a munkahelyün-

kön vagy otthon. Bármi bárkivel 

megtörténhet. A lényeg, hogy mi 

ezt ketten hogyan beszéljük meg, 

dolgozzuk fel. Veszekedés lesz-e 

belőle, vagy házasságunkat még 

jobban megerősítő beszélgetés. A 

lényeg, hogy a baj eltávolít-e egy-

mástól, vagy még jobban egybe-

köt minket. 

Jézust nem ostorozták meg, ha-

nem ő engedelmeskedett az Isten-

nek, aki hagyta, hogy Fiát megos-

torozzák. A töviskoronázás, a 

megkötözés, kigúnyolás és ke-

resztre feszítés, mind csak látszat 

történések. Ezt a sok mindent 

egyetlen egy hatalmas erő engedi 

meg: az engedelmesség. Ezért a 

keresztény ember minden szenve-

désnek örül. Boldog és dicsőség-

nek tartja, mert nem azt látja, 

hogy szenved, hanem azt, hogy 

ezzel Isten iránti szeretetét és 

engedelmességét bizonyíthatja. 

„Behívatták az apostolokat, (a 

főtanács elé) megvesszőztették 

őket, aztán rájuk parancsoltak, 

hogy Jézus nevében ne beszélje-

nek, és szabadon engedték őket. 

Boldogan távoztak a főtanácsból, 

mert méltók lettek rá, hogy Jézus 

nevéért gyalázatot szenvedje-

nek” (Apcsel 5,40-41). 

Az apostolok megértették a ke-

reszténység lényegét. Már nem az 

a fontos, hogy mi történik velük a 

főtanács előtt, szeretik-e vagy 

megbüntetik őket. Már nem földi, 

hanem mennyei életet élnek. 

Csak a mélyre figyelnek, ami Is-

ten és közöttük történik, és nem 

arra, ahogyan a világ bánik ve-

lük. 

Azt írta Szalézi Szent Ferenc a 

szerzetesekről, „úgy dicsőítik Is-

tent, hogy mindent engedelmes-

ségből tesznek. Éhesek, de nem 

mennek enni, csak ha a csengő 

hívja őket. Nem azért mennek en-

ni, mert éhesek. Nem azért, hogy 

kielégítsék az étvágyukat, hanem 

hogy engedelmeskedjenek.” 

(Sermons of Saint Francis de 

Sale: on our lady) 

„Egy gondolat, egy egyszerű esz-

me átalakíthatja a nehéz terhet 

könnyű igává. És ez a gondolat 

az, hogy a teher egy áldás. Hogy a 

szenvedésben üzenet van kódolva. 

Ha a szenvedő elhiszi, hogy szen-

vedése áldás, akkor ő hegyeket tud 

megmozgatni”. 

( S o r e n  K i e r k e g a a r d : 

Provocations) 

Dr. B.J. Miller egyszer azt 

mondta: „Sokkal könnyebb meg-

tenni azt, amit Isten ad nekünk, 

bármilyen nehéz is, mint szembe-

nézni azzal a felelősséggel, hogy 

nem tesszük meg.” 

„Péter és az apostolok így vála-

szoltak: „Inkább kell engedelmes-

kedni Istennek, mint az emberek-

nek” (Apcsel 5,29). Miért? Mert 

ha nem engedelmeskedünk Isten-

nek a lelkiismeret-furdalás ször-

nyűsége fog minket állandóan 

felelősségre vonni. 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Kerülni kell a vakmerő 

ítélkezést 

Vizsgálódó tekintetedet magad-

ra fordítsd, tartózkodjál mások 

tetteinek megítélésétől. 

Amikor másokat megítél az em-

ber, hiábavaló munkát végez; 

gyakran téved, és könnyen vétke-

zik: amikor viszont magát ítéli és 

rostálgatja meg, mindig haszno-

san munkálkodik. 

Gyakran elfogultságaink szerint 

ítélünk a dolgokról, mert ítélőké-

pességünket könnyen megrontja 

a rendetlen ellenszenv vagy ro-

konszenv. 

Ha minden vágyódásunk min-

dig tisztán Istenre irányulna, 

nem olyan könnyen zavarodnánk 

meg érzéki természetünk ellenál-

lása miatt. 

De sokszor rejtőzik valami ben-

nünk, vagy fölbukkan valami 

odakint, ami eltérít Istentől. 

Titokban sokan önmagukat ke-

resik mindabban, amit véghez 

visznek, és maguk sem tudják. 

Úgy látszik, mintha nyugodt 

békében élnének, mindaddig, 

amíg az ügyek szándékuk és ked-

vük szerint alakulnak. 

Ha pedig másképp fordulnak, 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: József volt, aki elkérte 

Jézus testét, tiszta gyolcsba gön-

gyölte, és egy sziklába vájt új sír-

boltba  fektette. 

Új kérdésünk:  

Jézus kinek mondta: „Gyere 

le hamar!  Ma a te házadban 

kell megszállnom”? (Lk 19,1) 

1. Lévinek? 

2. Dávidnak? 

3. Zakeusnak? 

4. Teofilnak? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia posta-

ládájába. A helyes megfejtők kö-

zött egy könyvet sorsolunk ki. A 

szerencsés nyertes nevét a szept-

ember 18‑i számban közöljük. 

Az augusztus 21-i játék nyertese: 

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki nem hordozza ke-

resztjét és nem jön utánam, 

nem lehet az én tanítvá-

nyom” (Lk 14,27) 

Az egyik, szeptember 4. és szept-

ember 11. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé ösz-

szekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Abbgyno möör elsz a 

beemnnny is egy eégmőrt 

b n ö s ű  a i m t t ,  i m n t 

cceeeiikkllnnnv agiz aimtt, 

aeikkn csinn eégksszü 

eeéégmrrst.” 

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 szeptember 18-i számban közöl-

jük. 

Az augusztus 21-i játék nyerte-

se: Csányiné Dóczi Ilona volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 
 Szeptember 18-án lesz a ligeti 

kápolna búcsúja, egyben ezen a 

szentmisén lesz a gyermekek 

elsőáldozása is. 

 Szeptember 11-én Veni Sancte 

évnyitó lesz a délelőtti szentmi-

se keretében, egyúttal az iskola 

táskákat is megszenteljük. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Berta Attila és Perecz Vivien a 

házasság szentségében részesül-

tek  augusztus 27-én. 

Keresztelés: 

Csongor – Farkas Noel és Balázs 

Éva; 

Bella – Hégert Norbert és Cserép 

Marianna; 

Balázs – Hegedűs Tamás és Ko-

vács Réka Gabriella; 
Csenge Édua – Herczeg Tibor és 

Zakar Anita gyermeke a kereszt-

ségben; 

Amina – Gonsales Dias Jose Luis 

és Ábrahám Tandari Mónika 

gyermeke a keresztség, az Oltári-

szentség és a bérmálás szentsé-

gében részesültek augusztus 28-

án. 

P.Gy. 

mint ahogyan óhajtják, egykettő-

re megrendülnek és elszomorod-

nak. 

Hangulatok és vélemények kü-

lönbsége miatt gyakran támad 

nézeteltérés barátok és polgártár-

sak, szerzetesek és istenfélő em-

berek között is. 

A régi megszokást nehéz el-

hagyni, és saját korlátai közül 

senki sem lép ki szívesen. 

Ha saját belátásodra és igyeke-

zetedre támaszkodol inkább s 

nem Jézus Krisztusnak magához 

vonzó erejére, aligha válsz megvi-

lágosodott emberré: mert Isten 

azt akarja, hogy teljesen őtőle 

függjünk, és a szeretet ihletében 

minden emberi belátás mértékén 

túllépjünk. 

M.T.É 


