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(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston)

B év – Évközi 3. vasárnap
Gondolatok vasárnapra

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA
2019. szeptember 30-án Ferenc pápa új ünnepet rendelt el, az Isten igéjének
vasárnapját. Az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére, rögtön
a 3. vasárnapra: január második felében az ökumenikus imahéthez
kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni a
keresztények egységéért a többi keresztény felekezet
tagjaival együtt.
3. ÉVKÖZI VASÁRNAP
Jón 3,1-5. 10: Az idő sürget a megtérésre! Erre figyelmeztet mindhárom
szentírásszöveg: „még negyven nap", „az idő rövid", „betelt az idő". Ezekkel
arra oktat az Úr, hogy milyen legyen a helyes magatartásunk a földiekkel
kapcsolatban.
Isten mindig kész megbocsátani és üdvözíteni, ha engedelmeskedünk neki.
Soha ne helyezzük másba a bizalmunkat, mint csak az irgalmas Istenbe.
1 Kor 7,29-31: Közöttünk van az Úr kegyelmeivel. Jézus drágalátos vérével
nemcsak megváltott bennünket, hanem egyesít is egy titokzatos testben,
amelynek Ő a feje. Ez az Isten országa. A belőle sugárzó kegyelmi erő eszközli
ki a mi megtérésünket és üdvösségünket.
Mk 1,14-20: Mindannyiunkat meghív az Úr, hogy építsük országát
magunkban és másokban. Az apostolok erényeit nekünk is el kell sajátítanunk,
hogy a meghívásnak eleget tudjunk tenni. Soha nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy mi csak eszközök vagyunk, amelyekkel az Úr meg akarja tervét
valósítani.
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1,14-20)
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette
az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és
testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót
vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek

velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a
hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot,
Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket
is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal
együtt, és követték őt. - Ezek az evangélium igéi.
EVANGÉLIUM - ÖRÖMHÍR
Az „evangélium" szó eredetileg azt a királyi jutalmat jelölte, amelyben a jó hírt
hozó futár részesült, később pedig magát az örömhírt, amely például egy
győzelemről, szerencsés megmenekülésről vagy más örvendetes eseményről
számolt be: akikhez az értesítés eljutott, azok boldogan felsóhajtottak. Jézus a
legnagyobb öröm hírével lép fel az emberek között: Isten szeret benneteket,
ezért felétek fordult, gondoskodni fog rólatok. Az Evangélium: Isten örömhíre,
amelynek hallatán boldogan fellélegezhet az ember… A megmenekülés
örömhírével fellépő Jézus társakat keres magának „a mentési munkálatokhoz”.
Jézusban Isten végérvényesen elkötelezte magát arra, hogy „megmenti”,
megváltja az emberiséget. Művéhez ma is társakat keres… (Lukács László
NEM JÁTÉK – Gyűrű Géza
Észak-Amerikában él egy kis indián törzs, hopinak nevezik őket. A
civilizációtól távol élnek, ősi életformát, kultúrát őrizve... Az egyik családból
egy fiú, egy távoli városban egyetemet végzett. Antropológus, az embertan tudósa, kutatója lett. Hat év elmúltával visszatért ősei közősségébe, s öccsével
sétálni ment az őserdőbe. A törzs ősi hiedelmei között még ma is él a kígyóktól
való - nem is alaptalan - félelem. Például, ha elindulnak valahová, s előttük egy
kígyó átcsúszik az úton, az utat nem szabad folytatni. Nagy kerülővel is akár,
de el kell kerülni a kígyóval való találkozás színhelyét... A szokás alapja az
lehet, hogy olyan kígyófajról van szó, amely valami méreg félével jelöli meg
az útját. Aki nem tiszteli ezt a hagyományt, hamarosan megbűnhődik,
megdagad a lába. S a sétáló testvérek előtt átsiklott egy kígyó. A fiatalabbik
indián elugrott és a testvérét is el akarta téríteni. De a művelt, a nagyobbik fiú,
aki már egyetemet végzett, nem hitt az ilyesfajta hagyományban, kinevette.
Azért is átlépett a bűvös útvonalon. - A folytatást ki tudjuk találni: bokája úgy
megdagadt, hogy testvére alig tudta hazavonszolni.
Mennyiszer játszunk mi is a tűzzel! Felvilágosultnak tartjuk magunkat…
Ugyan, mit árt nekünk egy rossz film? Mit nekünk egy kis flörtölés? Mit ártunk
egy kis hazugsággal? Ugyan, kit károsítunk meg egy kis lopással? Kikerül a
gyerek a családból... s megszédíti a szabadság, a társaság. a szex. Sokszor nem

a dagadt láb, testi fájdalom, hanem a kiégett lélek figyelmeztet arra, hogy Isten
parancsai nem ellenünk, hanem értűnk vannak.
ÍGY VEZET ISTEN SZAVA - Gyökössy Endre
Egy kedves férfi ismerősöm mondotta el, hogy egyszer hetekig, hónapokig
gyötrődött egy szövevényes családi ügyben, főleg pénzügyekről volt szó,
örökség, mi az enyém, mi a tied, stb. Sehogy sem tudott döntést hozni,
nyugvópontra jutni, hogy mit csináljon. Kinek az érdekeit kell néznie, ki mellé
álljon, harcoljon, ne harcoljon, küzdjön, ne küzdjön? A gyülekezetből több
testvér is tudott erről, az X. bácsi ilyen Igét mondott neki, Y. néni olyat,
mellette ülő szomszédja a csendes óráján kapott egy másik Igét azzal, hogy
neki mondja tovább: ezt üzeni a Lélek… És természetesen mindegyik Ige mást
tanácsolt, másra intette.
- Már egészen meg voltam zavarodva, mert hiába olvastam rendszeresen a
Bibliát, soha nem úgy álltam fel az imádságból, hogy azt érezhettem volna,
biztos eligazítást nyertem. Pedig másért sem imádkoztam ezekben a hetekben.
Aztán egyszer, csak úgy, miközben vártam a villamost, belém hasított, nem is
egy Ige, csak egy darabkája: „Nincsen más, ezeknél nagyobb...” Időbe telt, míg
rájöttem, hogy ez a nagyparancsolat vége (Mk 12,31). A szeretetnél nincs
nagyobb parancsolat! Hallottam eddig sok, valóban szent és bölcs dolgot, de
ezt most nem ember mondotta nekem, hanem Jézus. Nem kell mást tennem,
mint egyedül a szeretet parancsolata szerint cselekednem. Ez rossz nem lehet!
- mondta mosolygó szemmel a barátom. Még hozzátette, hogy amikor újra
leült a szeretet, az agapé szempontjából végiggondolni az ügyét, egy óra alatt
döntést hozott; és szinte elég volt egy másik óra, amíg minden érdekelt fél
beleegyezett, elfogadta ezt a megoldást - pedig előtte már szinte haragban
voltak, és perre akartak menni.
Isten az eszén keresztül vezette ezt a férfit - és érző szívet adott neki.
IMÁDKOZZUNK – Gyökössy Endre
Mennyei Atyánk, könyörögve kérünk, légy velünk, légy közöttünk, légy
bennünk, kedved, akaratod, döntésed szerint Szentlelkeddel, és vezess
minket, mert Nélküled csak tévelygünk.
Áradjon ki ránk Szentlelked, újra és újra, és tanácsoljon bennünket lelkünkből,
szívünkből. Ihlesd meg Szentlelked erejével a riadozó, tiltakozó, elbújni akaró
embereket, amilyenek mi is vagyunk, és cselekedd, Urunk, hogy a Te szavaid
szóljuk, és így segítsük egymást a Te vezetéseddel. Erre a csodára várunk.
Szólj hozzám, hozzánk, ahogyan Te akarod, akár feddőn, akár bátorítón, emelj
vagy sújts le, törj össze vagy újíts meg - csak ne hagyj bennünket egyedül!

Vagy gyógyítgass, ápolgass, emelj fel, hiszen Te nem töröd el a repedt
nádszálat, és nem oltod el a pislogó gyertyabelet. Cselekedj velünk akaratod és
ígéreted szerint. Ámen.
BIBLIA – A LÉLEK TÁPLÁLÉKA – Anzelm Grün
A lélek számára gyógyír, ha tudhatja, hogy szeretik, és ha szeretettel, teljes
elfogadással fordul önmaga felé is. Áldás a léleknek, ha szabadon lélegezhet.
Sokan nem tudnak kapcsolatba kerülni a lelkükkel. Csak a felszínen élnek. Ha
a lélek elszigetelt marad, megbetegszik. Csak úgy lélegezhet fel és bontakozhat
ki, ha élő belső kapcsolatban vagyunk vele. A léleknek is szüksége van
táplálékra. Egyik éltetője a szeretet, a másik pedig a szellemi tevékenység. Bele
lehet betegedni abba, ha a lelkünknek nem adunk teret. A lélek szárnyalni
szeretne, könnyedén, szabadon. Ha szárnyszegetté tesszük és korlátok közé
szorítjuk, a lélek elveszíti erejét.
ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA - Martos Levente
Isten igéjének vasárnapja arra hív, hogy újrakezdjük az Írás olvasásának és
értelmezésének kalandját. Tanuljunk felette és vele csendben lenni, és újra
tanuljuk hitünk legfontosabb szavainak igazi mélységét és jelentését. Hogy a
teológiában és az igehirdetésben ne legyünk felületesek, hiszen csak újat,
frisset érintve lesz ízes a szavunk is, az életünk is. Hogy adjuk
hozzá a világhoz, a mai tapasztalat sokféleségéhez és
szépségéhez ezt a valaha leírt tanúságtételt Isten teremtő Igéjéről.
AMERIKÁNAK ÉS NEKÜNK - https://www.facebook.com/ladislaus.pater.5
Nemzetünkben sokan vannak, akik ezt üvöltik: „le”! Le az egyetemekkel! Le
az iskolákkal! Le az egyházakkal! Le a tanárokkal! Le a kormánnyal! Le a
rendőrséggel!
Lehet bármit is építeni a pusztítással?!
Nem! Itt van az idő, hogy megváltozzon beszédünk és ezt mondjuk „föl”!
Emelkedjünk föl a mocsokból! Emelkedjünk ki az erőszakból, a
közömbösségből! Föl az örökkévalóért való harcra! Föl, föl Istenhez!
(Fulton Sheen, amerikai püspök 56 esztendeje, 1964-ben elmondott profetikus szavai:
a hazafiaságról)
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Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül!

COVID MISE és SZENTSÉGIMÁDÁS:
A Kórházkápolnában minden csütörtökön 15 órakor.

