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B év – Évközi 4. vasárnap
Gondolatok vasárnapra

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
MTörv 18,15-20: A világ uralkodni akar felettünk, ránk kényszeríti gondolkodását,
elveit, ízlését. Diktálja az életstílust. Hány hamis próféta vezet bennünket rossz
irányba. Jézus azért jött, hogy a világ hatalmaskodásának véget vessen, és a saját
országát valósítsa meg bennünk. Az evangélium hódító erő, amely egyházán és
tagjain keresztül hat.
1 Kor 7,32-35: A házas és az Istennek szentelt szűzi élet (nőtlenség), nem
egymással szembenálló kategóriák, hanem két, Istenhez vezető út. Mindegyik
küzdelem. Isten tudja, hogy az egyes ember számára melyik üdvösebb.
Mk 1,21-28: Isten országában a sátán elveszíti minden hatalmát a lelkek felett.
Jézus ezeknek átadja gondolatait, érzelmeit és törekvéseit, hogy velük építse Isten
dicsőségét. Jézus szentsége kihat nemcsak a jóra, hanem a rosszakra is.
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1,21-28)
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és
tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel:
„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket?
Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új
tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok
engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Ezek az evangélium igéi.
AZ EGYETLEN KÖZVETÍTŐ: KRISZTUS – Lukács László
Amikor Jézus hirdetni kezdte az Isten Országának örömhírét, hallgatói tanakodni
kezdtek, ki lehet ez az ember. A kor hasonló szereplői között keresgetik a helyét:
rabbi? próféta? írástudó? Az evangélium érzékletesen írja le az emberek
csodálkozását. Az Írásokat magyarázta ő is, mint az írástudók, de egészen másként,
mint amazok: nem a törvény betűit magyarázgatta, hanem úgy szólt, „mint akinek
hatalma van”: benne maga a törvény, Isten szava vált eleven valósággá: „új tanítás,

és milyen hatalmas” … Jézus hatalmának nagyságát avval érzékelteti az evangélista, hogy leírja: még a tisztátalan lelkek is engedelmeskednek neki. Az Úr prófétáin keresztül gondoskodott népéről, de cserében engedelmességet várt el tőlük. A
„végső időben” Fia által szólt hozzánk, aki embertestvérünkként maga is példát
adott az engedelmességre. Erre a radikális engedelmességre hív mindnyájunkat,
ami nem egyszerűen a szabályok aprólékos megtartását kívánja, hanem az Ő
radikális szeretetének viszonzását Isten és az emberek szeretetével.
SZENT VAGY SZENNY?
Egy fiatal festőművész több próbálkozást tett arra, hogy Krisztus képét megfesse.
Több próbálkozását tépte össze. Aztán kitört a háború, behívják katonának. Kilenc
társával együtt kerül egy szobába. Elfoglalják helyüket és társai ágyuk fölé
pornográf képeket tesznek. Akkor elhatározza, hogy megrajzolja Krisztus képét.
Gyertyafény mellett dolgozik késő éjjelig. Ezt tette fekvőhelye fölé. Társai
megszemlélik, és képeik lekerülnek a falról. Ez prófétai tett volt, megalkuvás
nélküli tett és Krisztus szentségéről beszélt (szavak nélkül). Krisztus szentsége
mellett nincs helye a bűnnek, eloldalog.
NEVE? – Anzelm Grün
Nem véletlenül viseljük nevünket. A szülők tudatosan keresték ki számunkra. Ezen
a néven szólítottak. Nevünk olyan, mint mottó életünkre nézve, mint egy program
a számunkra. Olyan, mint egy alak, amelybe belenőhetünk, amely által saját ősi
képünkhöz jutunk, ahhoz a képhez, amelyet Isten alkotott magában rólunk. Ha
névnapot ünnepel, akkor próbáljon meg megtudni valamit védőszentjéről. Nézzen
utána a szentek lexikonában, mit jelent neve az etimológia szerint. És aztán olvassa
el a legendákat, vagy valamit annak a szentnek a történetéből vagy írásaiból, akinek
a nevét viseli. Természetesen nem kell utánoznia védőszentjét, de élete tükrében
szemlélheti saját életét. Akkor fel fogja fedezni saját személye titkát.
A következő rituáléban mondjuk lassan és hangosan: „Anselm vagyok. Mária vagyok. Doris vagyok. József vagyok.” És közben képzeljük el: Nemcsak így hívnak,
hanem én vagyok ez a név.
Erezze át, hogy mit hív Önben elő neve csengése.
És aztán képzelje el, hogy Isten ezen a néven szólítja Önt.
Engedje Isten szavait szívébe hullani: „Ne félj, mert megváltalak; neveden
szólítalak: az enyém vagy. Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon,
nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel
meg” (Iz 43,1-2).
Ha valaki másnak gratulál névnapjához, akkor először foglalkozzon a nevével, ennek a névnek jelentésével, annak a szentnek legendáival és történetével, akinek a
nevét viseli. És aztán ennek a névnek, ennek a szentnek fényében nézze a másikat.

Szólítsa meg azt, amit a másikban lát - például Szent Erzsébet szeretetét és szabadságát, Szent József igazságosságát - és kívánja neki, hogy egyre jobban belenőjön
saját alakjába és kibontakoztassa önmagában gazdagságát, amelyet Isten helyezett
belé.
A JÖVŐ EMBERE – Gyökössy Endre
Nemrégen volt nálam egy ismerősöm és egyszer csak láttam, hogy zokog az ajka.
Negyedóráig kellett csöndesíteni, míg lecsillapodott. Tulajdonképpen nem tudta
megmondani, mi gyötri. Amikor kérdeztem, mitől fél, azt válaszolta: Nem tudom,
de állandóan félek. Nekünk, homo christianusoknak van-e energiánk ezekhez a
remegő szájszélű emberekhez, ezekhez a megüvegesedett szemű, mindig ingerült,
mindenféle bizonytalan, pszichés gyökerű betegségekben szenvedőkhöz? Van-e
még energiánk?
Persze a sugárzó energia elfogy. Az égő gyertya elégeti magát. A világító izzó
idővel kiég. De merjük-e ennek ellenére a magunk kis életkörtéjét becsavarni az
emberek foglalatába? - Csak akkor lehet erre merszünk, ha előbb feltöltekezünk.
Jézusból úgy áradt ki az energia, hogy előbb mindig feltöltekezett. Mielőtt valami
nagy tanítást adott volna, mindig kiment a pusztába, vagy a hegytetőre. - Van-e
hegytetőnk, van-e egy csendes sarkunk, pusztánk, ahol bekapcsolódhatunk a nagy
Adóba, a nagy Adásba? Jézusból azért áradt ki ez az erő, mert előbb beleáradt.
Mondjam így, hogy feltöltekezett? Isteni akkumulátor volt…
Mindig hálaadással gondolok arra a fél tucat emberre az életemben, akik sose
beszéltek sokat, de jó volt mellettük vagy velük szemben ülnöm néhány percet, órát,
mert - ma már tudom, s így nevezem őket - pszicho-energetikusok voltak. Sugároztak. Nem mondtak ők semmit, semmi különöset, még szent szöveget sem,
egyszerűen csak voltak, mosolyogtak, sugároztak és jó volt elmenni hozzájuk,
békességgel lehetett felállni mellőlük. Ezekre vár a világ, őrájuk… rám... rád. Szent
program ez, legalábbis a magam számára az.
SZOMBAT ESTI IMA – Anzelm Grün
Jóságos mennyei Atyám, hálát adok Neked a mai szép napért, mindazért,
amit ma átélhettem.
Hálát adok az elmúlt hétért is, mindazért, amivel ezen a héten
megajándékoztál. Minden nap velem voltál. Elküldted hozzám angyalaidat, hogy
vezessenek és őrizzenek. Olyan embereket állítottál oldalamra, akik megnyitották
szememet a valóságra.
Átélhettem teremtésed szépségét.
Szentlelkeddel ajándékoztál meg, hiszen Ő a bennem felfakadó forrás, ahonnét
mindig újra meríthetek, ha elfogy az erőm.

Szent Fiaddal, jézus Krisztussal élhettem át ezt a hetet. Velem járt utamon. Ő volt
velem éjszaka, sötétségben, félelemben és magányban. De velem volt örömeimben,
hálámban, e hét minden boldogító találkozásában is. Megajándékoztál a Szentírás
igéjével, s megérintetted szívemet. Igédből megsejthettem, mit jelent az igazi élet.
Igéd életemnek új ízt ajándékozott, az isteni szeretet ízét. Ezért szeretném ezt a mai
napot egyik különleges igéddel befejezni, a zsoltáros szavaival. Te helyezted a
szívembe, és adtad ajkamra, hogy újra átéljem az éjszaka titkát:
Szívembe nagyobb örömet öntöttél,
mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban!
Alig térek nyugovóra, békében elalszom,
mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram. (Zsolt 4,8-9)
ISTEN SZÁMÍT RÁM! - Brazil asszonyok imája
Egyedül az Isten ajándékozhat hitet,
de én tanúságot tehetek erről a hitről.
Egyedül Isten adhat reményt,
de bizalmammal én is megajándékozhatom felebarátaimat.
Egyedül Isten töltheti meg szeretettel a szívünket,
de ezt én másoknak is megmutathatom.
Egyedül Isten szerezhet békét,
de én is közösséget építhetek.
Egyedül Isten adhat erőt,
de én is felemelhetem csüggedt embertársaimat.
Egyedül Isten az Út,
de ezt én is megmutathatom a keresőknek.
Egyedül Isten a fény,
de mások előtt én is felragyogtathatom.
Egyedül Isten az élet,
de én is továbbadhatom az élet örömét.
Egyedül Isten a lehetetlenek megvalósítója,
de én is megtehetem a lehetségest.
Egyedül az Isten elég önmagának,
de én számíthatok rá.
Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész  20/ 77-386-55; 30/ 849-8280
http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül!

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

