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Evangélium 
…”bennetek van és bennetek 

marad”… (Jn 14,15-16.23-26) 

A világ nem tudja befogadni és 

megérteni a Szentlelket. Nem 

azért mert bűnös, hanem mert a 

világ természete világias. Csak 

önmagát tudja adni, magától na-

gyobbat vagy többet nem. Képte-

len arra, hogy megértse az Istent. 

Ezért ha világi életet élünk, fölös-

leges az Isten megismerésével 

foglalkozni, úgy sem sikerül. Is-

ten megközelítésének feltétele 

egy új istenes élet kezdete. 

János evangéliumában az érte-

ni, látni, tudni, szavakat csak a 

hívek képesek felfogni. A hitetle-

nek félreértik. Ugyanis ezek él-

ményébresztő fogalmak, amit 

csak a beavatottak tudnak mon-

dattá kerekíteni. Megérteni a ki-

nyilatkoztatást, látni, hogy az Jé-

zusban testet ölt, közösségben 

lenni az Istennel, ami az Istenis-

meret következménye. A hívek-

nek elég egy szó, és mindig az Is-

ten szeretete jut eszükbe. A hitet-

leneknek nagyon sok szó kell, és 

akkor sem az Isten jut az eszük-

be. 

 „Fülöp kérte: „Uram, mutasd 

meg nekünk az Atyát, s az elég 

lesz nekünk.” „Már oly régóta ve-

letek vagyok – felelte Jézus –, és 

nem ismersz, Fülöp? Aki engem 

lát, az látja az Atyát is”. (Jn 14,8-

9) 

 Mit látok és miben élek. Aki 

egy nemrégen elveszített férjet 

gyászol, az abban él, mindenhol 

rá gondol. Látja az unokákat, de 

csak látja, élni az elhunyt férjjel 

együtt töltött napok emlékében 

él. Mivel ebben az emlékben él, 

mindenhol, mindenről ez jut az 

eszébe. Ha most itt lenne nagy-

apátok, milyen jót játszana vele-

tek. Jézusra nézünk, de mást lá-

tunk. Az Atyát. Az unokákra né-

zünk, de mást látunk, a férjet. 

Ha a Szentlélek mögöttünk áll, 

rávilágít az előttünk levő Krisz-

tus arcára. A lélek soha nem üzen 

olyat, hogy nézz rám, hallgass en-

gem, jöjj ide, hanem arra buzdít, 

nézd őt, hallgasd őt, menj hozzá. 

A lélek az a közvetítő, aki Isten-

nel akar minket összeházasítani. 

 A napot saját fénye teszi látha-

tóvá. Krisztus is csak a saját lel-

ke, a Szentlélek által ismerhető 

meg. 

Amikor G. Campbell Morgan fi-

atal volt, két idős hölgyet látoga-

tott meg minden héten, hogy a 

Bibliából felolvasson nekik. 

Amint ahhoz a részhez ért (Mt 

28,20), ahol Jézus tanítványaitól 

elbúcsúzva azt mondja: „és én ve-

letek vagyok minden nap a világ 

végéig”, megszólalt, ugye milyen 

szép ígéret? A hölgyek közül az 

egyik így válaszolt: fiatalember, 

ez nem ígéret, hanem tény. Isten 

minden ígérete, tény! 

Egy lelkész (D. L. Moody) papi 

szolgálatának elején egy prédiká-

cióban azt hallotta: a világnak 

meg kell mutatni, mit tud tenni 

Isten az olyan emberrel, aki telje-

sen átadja magát neki. Moody azt 

mondta, Isten kegyelmével én 

szeretnék lenni az az ember. 

 G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

A szeretetből véghez 

vitt cselekedetek 
Rosszat nem szabad tenni sem-

miért a világon, senki emberfia 

kedvéért sem. 

De ha valaki segítségünkre szo-

rul, szabad némelykor valami jót 

elhagynunk, vagy jobbra válta-

nunk. 

Ha ezt tesszük, a jó cselekedetet 

nem szalajtjuk el, hanem inkább 

jobbra cseréljük. 

Szeretet nélkül a külső cseleke-

det semmit sem ér; viszont mind-

az, ami szeretetből történik, bár-

mily csekélység, bármily jelenték-

telen dolog: mindenestül termé-

kenynek fog bizonyulni. 

Isten ugyanis elsősorban azt 

veti latra, ki milyen indulattal 

cselekszik, nem azt, hogy mekko-

ra tettet visz végbe. 

Sokat tesz, akiben nagy szeretet 

lakik. 

Sokat tesz, aki amit tesz, jól 

teszi. 

Jól pedig az tesz valamit, aki 

inkább a közösség javát keresi, 

nem a magáét. 

Gyakran szeretetnek látszik az, 

ami inkább a test és vér indulatá-

ból ered: mert a természeti haj-

lam, az önakarat, a viszontszol-

gálat reménye, saját kényelmünk 

keresése ritkán marad ki dolga-

inkból. 

Akiben igaz és tökéletes szere-

tet lakik, az sohasem önmagát 

keresi, hanem csak azt óhajtja, 

hogy minden Isten dicsőségére 

legyen. 

Senkire sem irigykedik, mert a 

saját javának örül; és nem is akar 

magában örülni: hanem minden 

örömön túl Istenben keresi bol-

dogságát. 

Senkinek semmi jót nem tulaj-

donít, hanem mindent Istenre 

vezet vissza, aki ősforrása 

mindennek, akiben mint végső 

célban minden szent éltető békét 

talál. 

Ó, akiben csak egy szikrányi 

igaz szeretet volna, bizonyára 

megérezné, hogy minden földi jó 

csupa hiábavalóság. 

M.T.É 
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Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szeforisz. 

Szeforiszban egy 5. századi ba-

zilikát tártak fel, amiről úgy gon-

dolták, egy Mária szülőháza fölé 

épült templom. Mások Názáretbe, 

vagy Jeruzsálembe, a Juh kapu 

közelébe helyezik Mária születé-

sének helyét. Ezek csak találga-

tások. Erről biztos adatunk nincs. 

Új kérdésünk: Mit jelent a 

B.M.V. rövidítés? 

a) egy autómárka rövidítése 

b) Mária rövidített neve 

c) egy kiállítás rövidítése 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét az október 9-i számban kö-

zöljük. 

G.F. 

Létige 
25. v.: Ám 6,1a.4-7; Zs 145; 1Tim 

6,11-16; Lk 16,19-31  

26. h.: Jób 1,6-22; Zs 16; Lk 9,46-

50  

27. k.: Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 

87; Lk 9,51-56  

28. sz.: Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; 

Lk 9,57-62  

29. cs.: Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 

12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51   

30. p.: Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 

138; Lk 10,13-16  

1. sz.: Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 

118,66-130; Lk 10,17-24  

2. v.: Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94; 

2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10  

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Egy szolga sem szol-

gálhat két úrnak. Nem szol-

gálhattok Istennek és a mam-

monnak.” (Lk 16,13) 

Az egyik, szeptember 25. és októ-

ber 2. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Eikns ems adjtu, gyho ik a 

fiú, acsk az aaty, és atz 

ems, gyho ik az aaty, acsk a 

fiú.”  

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 

az október 9-i számban közöljük. 

A szeptember 11-i játék nyerte-

se: Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Ma, vasárnap szeptember 25-

én Szentírás vasárnapja. 

 Október 2-án, vasárnap lesz a 

terményhálaadás templomunk-

ban. Kérjük a kedves híveket, 

hogy adományaikkal tegyék 

szebbé ezt az ünnepet. 

 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek. Előtte a kedves hí-

vek a rózsafüzért imádkozzák. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Kocsis Dávid és Hajnal Edit; 

Grünvald Tamás és Szilágyi 

Krisztina szeptember 17‑én a há-

zasság szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Ibolya Krisztina - Horváth Nor-

bert Zsolt és Lukács Ibolya Er-

zsébet gyermeke szeptember 

16‑án; 

 

 

Te kit választanál? 
A szeptember 11-i (utolsó) játék 

nyertese: Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

Gizella Bella - Kolompár Csaba 

és Kolompár Erika gyermeke 

szeptember 18‑án a keresztség 

szentségében részesültek. 

Temetés:  

† Mihálffy Tibor Sándort életé-

nek 79. évében szeptember 13-án 

a kiskundorozsmai temetőben 

utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Pio atya breviáriumából 

Újra és újra emlékezetetekbe 

vésem bizalommal: semmitől sem 

kell félnie annak a léleknek, aki 

bízik az Úrban és reményét Őbelé 

helyezi. Üdvösségünk ellensége 

mindig körülöttünk ólálkodik, 

megpróbálja kitépni szívünkből a 

horgonyt, amely az Üdvösséghez 

köt, a bizalmat Atyánkban, Iste-

nünkben. Fogjuk szorosan, na-

gyon szorosan ezt a horgonyt, ne 

engedjük el egyetlen pillanatra 

sem, különben minden elveszik.  

K.L.-né és N.-né 


