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Evangélium 
Keresztény éberség 

…”csípőtök legyen körül  

kötve és égjenek a lámpák”… 

(Lk 12,35-40) 

 

Theophylactos a mai Bulgária 

területén élt, a bizánci egyház 

egyik érseke mondta, hogy a de-

rékra kötött szíj, mit cseleked-

jünk, míg a kézben tartott égő 

gyertya azt jelenti, hogyan csele-

kedjünk. Itt nem csak arról van 

szó, hogy tegyünk jót, hanem ar-

ról is, hogyan tegyük a jót. 

A Bölcsesség könyve azt írja a 

szolgaságból kivonuló népről, 

hogy az bizalommal várta az iga-

zak szabadulását és a gonosz el-

lenség vesztét. Kárörvendő volt. 

Jót tett, de rosszul. Az ószövetség 

élességét mennyire finoman fo-

galmazza át az újszövetség. Vár-

juk az igazak szabadulását és go-

nosz bűneink megbocsátását. 

Mert mi nem az emberek vesztét 

akarjuk, hanem a bűn halálát és 

az erény feltámadását. Jót tenni, 

jól. 

Az igazak a mennybe jutnak, a 

gonoszok a pokol tüzére kerülnek 

és örökké égni fognak. Jó a taní-

tás, csak nincs jól elmondva. 

Mert tele van erőszakkal és nyer-

sességgel. Sok benne az indulat. 

Ugyanezt el lehet mondani jól is. 

Az igazak és gonoszak egyaránt 

megkapják jutalmukat. 

Megkérdezték Poemen atyát, 

hogy kell böjtölni? Azt válaszolta: 

jól. Azt hogyan kell csinál-

ni?  Mindent egyetek meg, de 

csak keveset. Nem jó a gyomrot 

étellel kielégíteni. Tovább kérdez-

ték őt. Amikor fiatalabb voltál, 

egy két napot is végig böjtöltél. 

Igen, válaszolt az öreg remete, 

volt olyan, hogy három négy, de 

még egy hetet is böjtben töltöt-

tem. Az atyák közül sokan meg-

próbálták ezt az utat, és arra a 

tapasztalatra jutottak, hogy jobb 

úgy böjtölni, hogy mindennap 

eszik valami keveset az ember. 

Ezt a tanítást, mint valami fényt 

hagyták ránk, az utókorra. Mert 

minden túlzás a sátántól van, aki 

kitűnni akar. Minden középút az 

Istentől ered, mert nem a látszat-

ért, hanem szürkén, másokért él. 

Ne csak a jót nézzétek, hanem 

azt is, hogyan teszi valaki a jót. 

Jól, vagy rosszul? 

Egy pusztai atya így szólt: ke-

ressétek az Istent, de azzal ne tö-

rődjetek, hogy hol lakik. Azt 

akarta ezzel mondani, Istent ne 

valaminek a végén, hanem vala-

miben keressétek és találjátok 

meg. Mi imádságainkkal nem a 

mennybe akarunk jutni, a végén 

jól járni, hanem már ma boldo-

gabban élni attól a tudattól, hogy 

Isten gyermekei vagyunk. 

Egy ismeretlen forrásból szár-

mazó mondás szerint egyes embe-

rek megváltoztatják útjuk célját, 

ha látják a fényt, mások csak ak-

kor, ha érzik a meleget. A világ 

szolgái látják, hogy valami fény-

lik, de nem foglalkoznak vele, 

hogy mitől ragyog. A jégkristály-

tól vagy a tűztől. Közömbös szá-

mukra, hogy megfagynak-e ott 

vagy felmelegszenek. Csak a kül-

sőre figyelnek. Isten szolgái is 

látják a jót, de kíváncsiak arra is, 

hogy milyen. Az hűt vagy fűt? 

Tönkretesz vagy éltre kelt? 

Csípőtök legyen felövezve: te-

gyétek a jót! És legyen lámpa a 

kezetekben: hogy amit tesztek, 

azt jó szívvel, hálából, önzetlenül, 

JÓL tegyétek. 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Más ember életét 

nem kell kíváncsian 

kutatnunk 
Fiam, ne ártsd bele mindenbe 

magad, és ne gondold, hogy min-

dennel neked kell törődnöd. 

Mi közöd neked ehhez vagy ah-

hoz, te csak kövess engem. 

Mi közöd ahhoz, hogy az ilyen-e 

vagy olyan, vagy az a másik így 

vagy úgy cselekszik vagy beszél? 

Nem hiányzik az neked, hogy 

másokért felelj, elég ha magadról 

számot kell adnod. 

Minek bonyolódol hát mindeb-

be? 

Íme, én mindent ismerek, és 

mindent látok a nap alatt, tudom, 

ki-ki hogy vagyon, mit gondol, 

mit akar, és mi célra irányul 

igyekezete. 

Rám kell hát bíznod mindent, te 

pedig maradj bátran békében, 

hadd sürgölődjenek a sürgölődők, 

ahogy akarnak. 

Felelniük kell majd mindenért, 

amit tesznek, mondanak, mert 

engem meg nem téveszthetnek. 

Ne igyekezz azon, hogy a neved 

nagy árnyékot vessen, se azon, 

hogy sokaknak barátja légy, se 

azon, hogy bizalmas kapcsolatba 

kerülj az emberekkel. 

Mindez elvon attól, ami fontos, 

és nagy sötétséget támaszt a szí-

vedben. 

Örömest szólnék hozzád, és föl-

fedném előtted titkaimat, ha ér-

kezésemet szorgalmasan figyel-

néd, és szíved kapuját megnyit-

nád előttem. 

Légy éber, virrassz az imádság-

ban, és alázkodjál meg minden-

ben. 

M.T.É 
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Létige 
20. v.: 2Sám 5,1-3; Zs 121; Kol 

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

21. h.: Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 

21,1-4  

22. k.: Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 

21,5-11  

23. sz.: Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12

-19  

24. cs.: Jel 18,1-2.21-23; 19,1-

3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28  

25. p.: Jel 20,1-4.11 - 21,2; Zs 83; 

Lk 21,29-33  

26. sz.: Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34

-36  

27. Advent 1. vasárnapja: Iz 

2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; 

Mt 24,37-44  

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Tegyetek jót azokkal, 

akik gyűlölnek titeket.” (Lk 

6,27) 

Az egyik, november 20. és novem-

ber 27. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Aágyikotvzz áht aaag-

kmort, gyho el en de-

eeehjnnz eeíksztv a aább-

dnoóstz és beeééggnrssz.” 

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 december 4-i számban közöljük. 

A november 6-i játék nyertese:  

Tapodi Endréné volt.  

Sz.A. 

 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: a legszentebb megváltó. 

Búcsúünnepe augusztus 6. a leg-

szentebb megváltó Tábor-hegyi 

színeváltozása. Századokkal ké-

sőbb kapta a Keresztelő és az 

evangélista János társvédőszen-

tek címet. 

Új kérdésünk: Kezdetben mi-

hez volt közel Krisztus király 

vasárnapja? 

a) Mindenszentekhez 

b) Adventhez 

c) Karácsonyhoz 

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 december 4-i 

számban közöljük. 

A november 6-i rejtvényre nem 

érkezett helyes megfejtés. 

G.F. 

Hirdetések 
Jövő vasárnap Advent 1. vasár-

napja, az új egyházi év kezdete. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Gábor Márton - Sarus Gábor és 

Mihálffy Katalin Nóra gyermeke 

a keresztség szentségében része-

sült november 13-án. 

Temetés:  

† Kovács Márkot életének 43. 

évében november 8-án; 

† Varró Ferencnét sz. Balogh An-

nát életének 88. évében; 
† Nyerges Józsefnét sz. Varró Gi-

zellát életének 79. évében novem-

ber 9-én; 

† Fehér Lajost életének 77. évé-

ben november 10-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Köszönlek, Uram, 

repeső lélekkel 
Köszönlek égnek és Földnek, 

Napnak és Holdnak, talpam alatt 

a parányi fűszálnak és a fölibém 

magasodó fának. Mindannak, 

amit értem is teremtettél és 

mindannak, aminek szolgálatára 

engem teremtettél. Egy világmin-

denség, és ezer ruhája. Te szab-

tad ilyenné, te gyönyörködsz ben-

ne, mi meg Tebenned és a teremt-

ményeidben, amelyekben vissza-

tükröződik jóságod és szereteted.  

Köszönlek, Uram, a szívem ne-

vében, amelyben lakozol. Köszön-

lek háborgásaim nevében és a 

nyugalom nevében, egész létem 

nevében, amelyet te adtál nekem, 

amely tőled függ, és éppen e füg-

gés benne a legszebb állapot.  

Köszönlek ezernyi fohászban, 

buzgó imákban. Köszönlek látva 

és hunyt szemmel,  fekve, járva, 

térden állva, szólván, énekelvén, 

csakúgy, mint némán.  

Köszönlek, mert Tiéd a dicső-

ség, most és mindörökké. Ámen.  
(Forrás:  Kunitzer Szonja: Köszö-

nöm című könyve) 

K.L.-né és N.-né 

Pio atya breviáriumából 

Az ördög olyan, mint egy meg-

láncolt dühös kutya: addig tud 

támadni, amíg a lánca engedi. 

Maradj hát tőle távol! Ha túl 

közel mégy hozzá, belédharap és 

megfog.  

K.L.-né és N.-né 


