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Evangélium 
…”Uram, taníts meg minket 

imádkozni”… (Lk 11,1-13) 

A korai egyház legnagyobb zse-

nijének tartott Origenész szerint 

Jézus tanítványai nem tudták, 

hogyan kell imádkozni. Pedig is-

merték a törvényt, a próféták jö-

vendöléseit, szombatonként láto-

gatták a zsinagógát. De addig 

nem tudták, hogyan kell imád-

kozni, míg nem látták Jézus át-

szellemült arcát. Abban a pilla-

natban megértették, hogy imád-

ságuk Jézuséhoz képest mellébe-

szélés, és unalom. Miről beszél 

Origenész? Arról, hogy tanulás 

nélkül is tud mindenki imádkozni 

(jaj Istenem, hála az Istennek, Is-

ten áldjon, Isten veled) csak Jézu-

son látták, hogy benne az ima 

szövege és az imádkozó ember 

személye eggyé vált. Milyen imát 

tanít meg Jézus? Nem a Miatyán-

kot, hanem minden imádság bel-

ső szerkezetét. 

Elmondja, hogy életünk problé-

mája nem az, hogy sok dolgot és 

feladatot kell megoldani, hanem, 

hogy Isten nincs ott, ahol neki 

kellene lenni. Ha Isten a megfele-

lő helyre kerül az életünkben, ak-

kor minden más is a helyére ke-

rül. Mivel mi azt képzeljük, hogy 

mindent tudunk, és mi vagyunk 

az isten, ezért számos csalódás ér 

bennünket. Amikor problémákkal 

találkozunk, igazából a saját em-

beri korlátunkba ütközünk. Ezek 

okozzák a csalódást. Mindig kide-

rül, hogy csak emberek vagyunk 

és nem több. Ezért minden ima 

első része, az Isten imádása. 

Szenteltessék meg a te neved, jöj-

jön el a te országod, legyen meg a 

te akaratod. Te legyél Istenem 

minden, mert ha te vagy, akkor 

minden van, ha nem vagy, üressé 

válik minden a földön. 

Majd ezután, halkan terjeszthe-

tünk Isten elé három kérést, ami-

vel három időt idézünk meg. Min-

dennapi kenyerünkkel a jelenre 

várunk áldást. Bocsásd meg a mi 

bűneinket, ezzel a múltban elkö-

vetett hibákért kérünk elnézést. 

Végül a ne vigy minket kísértésbe 

kijelentéssel a jövőben is számí-

tunk Isten gondoskodó szereteté-

re. Jelen, a múlt és a jövő azt je-

lenti: mindig. Állandóan az Isten 

gondviselő kezébe kell helyez-

nünk minden levegővételünket. 

Az életben sokszor szétszórtak 

vagyunk. Nem véletlenül, hiszen 

az Istennek és a sátánnak ugyan-

arra van szüksége belőlünk. A fi-

gyelmünkre. A szétszórtságban 

vigasztaljon, hogy ez legalább 

szent szétszórtság, hogyha nem is 

sok lépést, de legalább már egyet 

tettünk az Isten felé. Szétszórtan, 

felületesen is, de már valami 

szándékát mutattuk annak, hogy 

imádkozni akarunk. Avilai Szent 

Teréz a vademberhez hasonlítja 

az értelmet, aki a ház padlásán, a 

testi lakás legfelső emeletén, a fe-

jünk barlangjában lakik. Valami-

vel le kell foglalni ezt az izgő-

mozgó ezermestert, mert egyéb-

ként felőröli a figyelmünket. A 

történet szerint egy embernek 

volt egy elefántja, aki ormányát 

minden boltba kíváncsiságból be-

lengette, nem kis kárt okozva a 

kiállított értékek között. Így gaz-

dája egy botot akasztott az állat 

ormányába, hogy ezzel lefoglalja 

őt, és unalmát száműzze. 

Adjunk az elefántnak, a vadem-

bernek valami elfoglaltságot. Egy 

rózsafűzért, egy imakönyvet, egy 

gondolatot, egy verset, egy törté-

netet, hogy megnyugtassuk. A 

szerzetesek a csuhájuk fehér övé-

re csatolt rózsafüzérrel és ke-

reszttel imádkoznak. Bánatuk-

ban, örömükben. Ha kell, ha nem 

kell, mindig a kezük ügyében 

van. Mert jól tudják, bármi egy 

pillanat alatt szétszórttá tehet 

bennünket.                           (G.F.) 

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Szívünk vágyait meg kell 

vizsgálni és mértékhez 

kell szoktatni 

Fiam, sokat meg kell még ta-

nulnod, amit még nem tanultál 

meg eléggé. 

Mi mindent, Uram? 

Hogy kívánságodat egészen az 

én tetszésemhez igazítsd, és ne 

légy magad kedvének keresője, 

hanem az én akaratomat lesd és 

keresd. 

Gyakran lobbannak benned vá-

gyakozások, és nagyon izgatnak 

téged, de gondold meg, hogy az én 

tisztességemért vagy magad 

hasznára akarsz-e cselekedni in-

kább? 

Ha énérettem indulsz, elégedett 

leszel, bárhogyan intézem az egé-

szet. 

Ha pedig vállalkozásodban ott 

van csak valamicske szikrája is 

az önkeresésnek, akkor az gán-

csol és terhedre van. 

Intézd hát úgy, hogy míg meg 

nem kérdezel, ne építs túlságosan 

a benned megfogalmazódó vágya-

kozásra, hogy aztán bánnod ne 

kelljen, vagy kedved ellen ne le-

gyen, amiben előbb kedvedet lel-

ted, s amiért mint valami jóért 

lelkesedtél. 

Mert nem minden jónak tetsző 

indulatot kell azonnal követni, s 

minden jóval ellenkező kívánsá-

got sem kell megfontolás nélkül 

elutasítani. 

Hasznos olykor-olykor még a 

jóra irányuló buzgólkodásodat és 

vágyaidat is korlátok közé szorí-

tanod, hogy az erőszakosság mi-

att lelkileg szét ne szóródj, és má-

sokat fegyelmezetlenségeddel 

meg ne botránkoztass, vagy má-

sok ellenállása miatt hirtelen 

meg ne zavarodj, és össze ne 

omolj. 

Máskor viszont erőszakot kell 

venned magadon, és érzéki vá-

gyaddal elszántan szembe kell 

szállnod, ilyenkor nem törődhetsz 
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Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: 7. Mi november 1-én ün-

nepeljük Mindenszenteket, van-

nak olyan szerzetes közösségek, 

akik november más napjain te-

szik ugyanezt. A Bencések 13-án, 

a Kármeliták 14-én, a Ferencesek 

29-én, a Domonkosok 7‑én, a Je-

zsuiták 5-én, Szent Ágoston köve-

tői 13-án. 

Új kérdésünk: Mi a lateráni 

bazilika első elnevezése? 

a) Keresztelő János bazilika 

b) János evangélista bazili-

ka 

c) a legszentebb megváltó 

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 a november 

27-i számban közöljük. 

Az október 30-i rejtvényre nem 

érkezett helyes megfejtés. 

G.F. 

Létige 
13. v.: Mal 3,19-20a; Zs 97; 2 

Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19  

14. h.: Jel 1,1-4; 2,1-5a; Zs 1; Lk 

18,35-43  

15. k.: Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 

19,1-10  

16. sz.: Jel 4,1-11; Zs 150; Lk 

19,11-28  

17. cs.: Jel 5,1-10; Zs 149; Lk 

19,41-44  

18. p.: Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; 

Lk 19,45-48  

19. sz.: Péld 31,10-13.19-20.30-31 

vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 

6,27-38  

20. v.: 2Sám 5,1-3; Zs 121; Kol 

1,12-20; Lk 23,35-43  

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Isten pedig nem a hol-

také, hanem az élőké, hiszen 

mindenki érte él.” (Lk 20,38) 

Az egyik, november 13. és novem-

ber 20. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Eeegyktt jót aakkloz, aikk 

egykllnöű eeikttt.” 

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 november 27-i számban közöl-

jük. 

Az október 30-i játék nyertese:  

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
Kedden szentségimádás lesz a 

reggeli szentmise végétől, fél 8-

tól fél 9-ig a templomban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Edina, Sáfár Tamás és Nagy Haj-

nalka gyermeke a beavató szent-

ségekben részesült november 

6‑án. 
P.Gy. 

azzal, mit akar, mit nem a tested, 

hanem inkább azon kell igyekez-

ned, hogy ha kelletlenül is, lelked 

hatalma alatt megtörjön. 

Addig kell sanyargatni és szol-

gálatra kényszeríteni, míg min-

denre kész nem lesz, míg meg 

nem tanulja, hogyan kell kevéssel 

megelégedni, és egyszerű dolgok-

nak örülni, s hogy nem szabad 

semmi kellemetlen miatt zúgo-

lódni.                                (M.T.É.) 

Köszönöm neked, 

Uram a hétköznapokat 

És a hétköznapok parányi cso-

dáit. Köszönöm, hogy imával kö-

szönthetlek minden reggel. Hogy 

napközben sikerre segíted az 

igyekezetemet és éjjel édes álmot 

bocsájtasz rám.  

Álmaimban is a Tiéd akarok 

lenni, Uram, hogy tiszta lélekkel 

ébredjek a következő reggelre, és 

felfogjam mindazt a jót, amit tő-

led kapok.  

Köszönöm Neked az anyám 

csókját, és a vajas kenyeret, amit 

reggelre kent. Köszönöm neked, 

hogy idegenek is mosolyognak 

rám olykor és hogy van aki sze-

ret. 

Szivacs az én lelkem, Uram. 

Magába szívja mások lelkének 

adományait. S ha megtelt, páro-

logni kezd, hogy a szeretet nedvei 

lecsapódjanak újra másokon. Bol-

dog tánc a szeretetnek ez a kör-

forgása. Egymás kezét fogja járja, 

aki ismeri a szívek billentyűin 

hozzá játszott dallamot.  

Hétköznapi csoda néha egy te-

kintet is, egy érintés vagy egy 

kézfogás. Csak látni kell benne a 

csodát. Mert nagy csodák megélé-

sére kevesen méltóak, de a lét kis 

csodáinak bárki elébe mehet.  

Köszönöm Neked a hétköznap-

ok szépségeit Uram. 

Ezek készítenek fel az ünnepi 

hálaadásra.  
(Forrás:  Kunitzer Szonja: Köszönöm 

című könyve)      (K.L.-né és N.-né) 


