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Evangélium 
…”kövess engem”… 

(Lk 9,51-62) 

Minden vasárnap szentírási ol-

vasmányai összefüggésben van-

nak a másikkal, egymásra épül-

nek. Olyan ez, mint egy létra. 

Legalul az olvasmány ismerteti a 

mai nap témáját. Isten meghívja 

az embereket, hogy kövessék őt. 

Illés meghívja Elizeust tanít-

ványnak. Egy lépcsőfokkal feljebb 

lépünk a Szentleckére. Ennek a 

lépcsőfoknak az éle az olvas-

mány, lapja a Szentlecke. Milyen 

lelkülettel kövessük Jézust? Erre 

ad választ Szent Pál apostol a 

Galatákhoz írt levelében. A 

Szentlélek vezessen benneteket. 

Ne a törvény és a test kívánságai 

irányítsák döntéseiteket. Végül a 

legmagasabb fokra lépünk, az 

evangéliumhoz. Az utolsó lépcső 

éle a Szentlecke, lapja az evangé-

lium. Mert ezek egymásra épül-

nek. A gyakorlatban milyen mó-

don történjen a Krisztus követé-

sem? Az evangélium válaszol: fel-

tétel nélküli legyen. 

A zsidóknál fontos tiszteletadás 

volt a szülők eltemetése. Ennek 

kötelessége a törvény tanulmá-

nyozásánál is lényegesebb. Sőt a 

templomi szolgálat, a húsvéti bá-

rány leölése, a körülmetélés, vagy 

a tekercsekből való felolvasás kö-

telességét is felülmúlta. 

Jézus feltárja bennünk a fe-

szültséget. Egyrészt azt mondjuk 

neki, követlek Uram bárhová is 

mégy. Majd hozzá tesszük, de elő-

ször elmegyek és eltemetem apá-

mat. Mindent megteszek Uram, 

mielőtt magamnak mindent meg-

adtam. 

Amikor Julius Caesar római lé-

gióival Nagy-Britannia partjaira 

érkezett, merész és határozott lé-

pésre szánta el magát, katonai si-

kerének biztosítása érdekében. 

Megparancsolta embereinek, 

hogy álljanak meg a doveri szik-

lák szélén, és nézzenek le a vízre. 

Csodálkozva látták, hogy minden 

hajó, amelyen átkeltek a csator-

nán, lángba borul. Caesar műve 

volt ez, szándékosan elzárta a 

visszavonulás minden lehetősé-

gét! Így a katonák nem tudtak 

mást tenni, mint előre nyomulni 

és hódítani! És pontosan ezt tet-

ték. Ez az az elv, amelyet Jézus 

tanít. Aki szántás közben hátra-

felé tekint, az görbén szánt. 

Nagy Szent Gergely pápa úgy 

magyarázza Jézus szavait: 

„hagyd a halottakra, hadd temes-

sék el halottaikat, hogy az Úrért 

ne temesd el apádat, hanem jöjj és 

kövess engem. De ugyanúgy 

mondhatta volna neki, hogy az Úr 

nevében kérlek, menj és temesd el 

apádat”. Tehát itt a tiszteletet 

nem a szülők felé kell kimutatni, 

hanem Isten felé, mégpedig azzal, 

hogy Ő minden cselekedetünk 

meghatározó forrása és iránya. 

Ő vele minden jó, mert isteni, 

nélküle minden hiányos és töre-

dékes, mert emberi. Jöjj, kövess 

engem! Meghívást kaptam, hogy 

ember voltomból, megistenülhes-

sek. Isten megváltó művének tár-

sa legyek. 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

A tiszta lelkiismeretű 

ember öröme 
A derék ember dicsősége: a tisz-

ta lelkiismeret. 

Legyen tiszta a lelkiismereted, s 

mindig jókedvű leszel. 

A tiszta lelkiismeret sok 

mindennek elviselésére képessé 

tesz, és jókedvű a balsorsban is. 

A rossz lelkiismeret mindig fé-

lénk és nyugtalan. 

Nyugodtan alszol, ha szíved 

nem vádolhat. 

Különben ne örvendj, csak ami-

kor helyesen cselekedtél. 

Soha sincs igazi örömük, sem 

belső békességük a gonoszoknak, 

mert „nincs békéjük az istentele-

neknek” – mondja az Úr. 

Még ha azt mondják is: békében 

vagyunk, nem félünk semmi baj-

tól, ki merne ártalmunkra lenni! 

– ne higgy nekik! 

Mert hirtelen fölkél Isten ha-

ragja, és semmivé válnak tetteik, 

szándékaik pedig elenyésznek. 

Helyt állni a megpróbáltatás-

ban nem nehéz annak, aki szeret: 

mert így helyt állni annyi, mint 

Krisztus keresztjében dicsekedni. 

Tünékeny dicsőség, amit embe-

rek adnak, tőlük fogadunk. 

Az evilági dicsőséget mindig 

szomorúság kíséri. 

A jó emberek dicsősége lelkiis-

meretükben van, nem az embe-

rek ajkán. 

Az igazak öröme Istentől ered 

és Istenben van, az igazságnak 

örvendenek. 

Aki az igaz és örök dicsőségre 

szomjazik, az nem fut az 

ideigvaló után. 

Aki pedig az ideigvaló dicsősé-

get keresi, vagy szívből meg nem 

veti, az a mennyeit bizonyosan 

nem becsüli eléggé. 

Nagy szívbeli nyugalmat élvez, 

aki nem sokba veszi a dicséretet 

és a szidalmat. 

Könnyen elégedett és csöndes 

szívű lesz, akinek tiszta a lelkiis-

merete. 

Nem vagy szentebb, ha dicsér-

nek, sem hitványabb, ha szidnak, 

ami vagy, az vagy, s nem mond-

hatnak nagyobbnak, mint amek-

kora Isten előtt vagy. 

Ha arra figyelsz, mi vagy oda-

bent, önmagad előtt, akkor nem 

gondolsz azzal, mit beszélnek ró-

lad az emberek. 

Az ember a külsőt látja, Isten 

pedig a szívedben olvas. 

Az ember a tetteket méri le, 

Isten pedig a szándékokat. 

Aki mindig jót tesz, de ugyanak-

kor kevésre tartja önmagát, az 

alázatos lelkű ember. 
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Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Fatimai ima. 1917-ben, a 

fatimai jelenések alkalmával a 

Szűzanya 7 imát tanított a látno-

koknak. Közülük a hatodik, a ró-

zsafüzér tizedek végén mondott 

„Ó Jézusom, bocsásd meg bűnein-

ket” kezdetű ima. 

Új kérdésünk: Melyik Szent 

István királyunk egyháza? 

a) Római Katolikus Egyház 

b) Nagyboldogasszony templom 

c) Mátyás templom 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét az október 30-i 

számban közöljük. 

Az október 2-i rejtvény nyerte-

se: Tapodi Endréné volt. 

G.F. 

Hirdetések 
Október hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kezdőd-

nek. Előtte a kedves hívek a ró-

zsafüzért imádkozzák. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Szélpál Dániel és Görög Szilvia a 

házasság szentségében részesült 

2022. október 8-án. 

Keresztelés: 

Odett, Kardos Csaba és Vörös 

Vivien Izabella, 

Áron, Nagy Imre Antal és Nagy 

Forgó Ildikó gyermekei a kereszt-

ség szentségében részesültek 

2022. október 9-én. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki megvall engem az 

emberek előtt, azt az Ember-

fia is megvallja majd Isten 

angyalai előtt.” (Lk 12,8) 

Az egyik, október 16. és október 

23. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emrt adimntz, aik aágmt 

aaaaefgjllmszt, 

aááegklmzz, és aik aágmt 

aaáeglmzz 

aaaáefgjkllmszt.” 

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 30-i számban közöljük. 

Az október 2-i játék nyertese:  

Csányiné Dóczi Ilona volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Aki semmi teremtett lénytől 

nem vár vigasztalást, az nagy 

tisztaságról és belső biztonságról 

tanúskodik. 

Aki semmi külső tanúságot nem 

keres a maga védelmére, arról 

nyilvánvaló, hogy egészen Istenre 

bízta magát. 

Mert azt mondja Szent Pál: 

„Nem az a kipróbált ember, aki 

magát ajánlja, hanem akit Isten 

ajánl.” 

A lelki ember állapota az, hogy 

bensejében Istennel járjon, és 

semmi külső vonzalom fogva ne 

tartsa.                              (M.T.É.) 

Kedves könyv jelent meg nem-

régiben a Luther Kiadó gondozá-

sában. Boda Zsuzsa szerkesztő 

régóta gyűjt egyházi anekdotá-

kat, megtörtént humoros esete-

ket, s most kiadta könyv formájá-

ban. Engedélyével szemezgetek 

belőle. 

A könyv címe: Adj, Uram, hu-

morérzéket! Egyházi anekdo-

tagyűjtemény 

Szerkesztő: Boda Zsuzsa 

Magyarországi Evangélikus Egy-

ház Luther Kiadója, 2022 

 

Csúszós talaj 
A temetésen már a sírnál állt a 

gyülekezet, amikor elkezdett zu-

hogni az eső. Egy idő múlva a 

lelkész érezte, hogy csúszni kezd 

alatta a talaj. Mivel nem akart 

becsúszni a sírba, mögötte pedig 

álltak, jobb híján átugrotta a göd-

röt, így a másik oldalon fejezte be 

a liturgiát. 

Néhány nap múlva újabb teme-

tést jöttek bejelenteni hozzá. Mi-

után minden részletet megbeszélt 

a gyászoló családdal, az özvegy 

fia megszólalt. 

- Tiszteletes úr! Mennyivel ke-

rülne többe a temetés, ha mi is 

azt az ugrós liturgiát szeretnénk? 

Az ugyanis nagyon tetszett ne-

künk. 
M.T.É. 


