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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Nagyböjt 1. vasárnapja 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

„Nemcsak kenyérrel él az ember…” 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 

MTörv 26,4-10 Az olvasmányban idézett imádság az Ószövetség 

mélységes istenhitét foglalja vallomásba: hatalmas tetteivel mutatta meg 

Isten, hogy gondoskodik népéről, megszabadítja szorongatott helyzetéből. 

És - bár a pusztaságon átvezető úton - elvezeti az ígéret földjére. 

Nem szabad aggódnunk önmagunkért - Isten gondoskodik rólunk. Nem 

szabad földi biztosítékokat keresgélnünk magunknak - Istenre kell bíznunk 

minden nehézségünket.  

Róm 10,8-13: Szt. Pál a szentleckében világosan tanítja, hogy 

megigazolásunkat és üdvösségünket nem a parancsok betartásával, hanem 

szívbéli hit által nyerjük el. Ezért a sátán kísértéseit is csak a hit erejével 

győzhetjük le. A kísértések legyőzéséhez élő hit kell!... A szentlecke 

mondja: „mindenki. aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. 

Lk 4,1-13: Lukács olyan kísértésfajtákat sorol fel, amelyek a 

legkönnyebben és leggyakrabban csábítják el az embert. Az önfenntartás 

ösztöne nem éri be a mindennapi táplálékkal, hanem átcsap a szerzés 

mohóságába: birtoklásra, gazdagságra, jólétre tör. Hatalmába keríthet a 

siker, a hatalom ösztöne is, arra sarkallva, hogy a többi embert félrelökve, 

az erkölcsi elveket feldúlva akarjunk érvényesülni. Végül jelentkezik a 

vágy a biztonságra, a védettségre, a sebezhetetlenségre…  

Magatartása örök időkre példát és mércét adott az egyháznak. Az egyház 

sem vehet igénybe magának semmiféle isteni kiváltságot annak érdekében, 

hogy sorsán könnyítsen, hogy nagyobb biztonságot, netán rangot, vagyont, 

hatalmat szerezzen, vagy éppen több sikert, eredményt könyveljen el 

magának. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből. (Lk 4,1-13) 

Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek 

ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. 

Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor 

megszólította a sátán: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy 



váljék kenyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az 

ember.” Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt 

felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. „Minden 

hatalmat és dicsőséget neked adok – mondta –, mert hisz én kaptam meg és 

annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied 

lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki 

szolgálj!” Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, 

és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz 

írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: 

kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De 

Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, 

Istenedet!” 

Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, 

egy időre elhagyta Jézust.    Ezek az evangélium igéi. 

„A PUSZTÁBA VONULT NEGYVEN NAPRA” – Korzenszky Richard 

Mi a puszta? Az Istennel való találkozás helye. Az 

ószövetségi nép számára az a hely, ahol a sokféle 

kísértések ellenére megtapasztalják az Isten nagy 

tetteit. Hogy vizet fakaszt számukra: nem hagyja 

őket szomjan. Hogy mannát hullat az égből: hogy 

nem hagyja őket éhen. Hogy minden nehézség 

ellenére átvezeti és kivezeti a népet. Az a hely, ahol az egymásrautaltságban 

igazán néppé válik az az embercsoport, amely addig oly nehezen fogadja el 

egymást, nem is beszélve a vezetőikről, akikkel szemben föllázadnak: Miért 

hoztatok ki minket Egyiptomból? A fogságban mégis biztosabb volt az 

életünk. Itt, a pusztában ki vagyunk szolgáltatva éhségnek, szomjúságnak, 

hőségnek... itt, ebben a labirintusban (a puszta ezt is jelentheti) kilátástalan 

az életünk. 

Mi a puszta? Elsősorban az a hely, ahol megtapasztalja az ember az Istent. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Hallgasd meg a ki nem mondott imádságokat is! Hiszen 

egy imádság sem reked a szív mélyén, mert ha legalább némán meg 

tudunk állni előtted, Te már érted a ki nem mondhatót is. 

Te látod, Urunk, a mi csetlésünket-botlásunkat, esünk, és mélyen 

szégyelljük magunkat - de egyet már tudunk: esésünkben is közelebb esünk 

Hozzád. És ha sárba esünk is - nem jó nekünk ott, Urunk! És máris kérünk: 

tisztíts meg! 



Mi olyan nagyon szeretnénk követni Téged - de nem megy egyedül, nem 

megy csak akkor, ha ebben is segítesz bennünket. Hogy ne bátortalanodjunk 

el, tudnunk kell: Te mindig jössz velünk, bennünk és általunk. Ámen. 

A KÍSÉRTÉSSEL KÜZDŐ TANÍTVÁNY IMÁJA – Benyik György 

Uram, Istenem, pusztába vezettél. Sötétségbe, fagyba, hőségbe, magányba. 

Uram, Istenem, kísértésbe vezettél. Egybe, kettőbe, százba, számtalanba. 

Uram, Istenem, elbuktam volna. Egyszer, kétszer, százszor, 

számtalanszor. 

Uram, Istenem, te velem voltál. Sötétségben, fagyban, hőségben, 

magányban. 

Uram, Istenem, gyengévé tettél, hogy erősséged megmutasd. 

Uram, Istenem, erőssé tettél, hogy gyengédséged megmutasd. 

Köszönöm. 

SZERZŐDÉS A SÁTÁNNAL 

A furcsa figura hallgatott, önhitten állt, miközben végigmérte a pályázót. 

– Mindig akadnak, akik tülekednek – szólalt meg gonosz mosollyal. – 

Gondolom, ugyanazt szeretnéd, mint a hozzád hasonló többiek. Vagyon, 

hatalom, anyagi javak, élvezetek. Megértem, hiszen mi lehet ennél jobb? 

Senki sem akar nyomorogni, ha gazdag is lehet, igaz? És én tudok segíteni, 

én ugyanis ebben a világban nagyon otthon vagyok. – Míg beszélt, szájából 

kénköves lehelet szállt. – Tessék, itt van egy formanyomtatvány, ezt 

használom több ezer éve, csak alá kell írni. 

– Nem látok tollat. 

– Tettekkel írod majd alá. Folyamatosan, egyre jobban rávésődik a neved a 

szerződésre. Most elég a szándék, az akarat, hogy a szolgálatomba szegődj. 

– Mit kell tennem? 

– Nagyon egyszerű lesz a dolgod, én sosem szabok 

fárasztó feladatokat. Mi könnyebb? Építeni vagy 

rombolni? Ugye, az utóbbi? Nos, csak rombolni kell. 

A hitet, a reményt, a szeretetet. Minden konkrét 

kérdésben az én oldalamra állni. Mindig 

szembefordulni azzal, aki… Nos, tudjuk, hogy ezt a 

világot nem én teremtettem. Képzeld el, milyen lenne 

a világ, ha én teremtettem volna, és dolgozz azon, hogy olyanná váljon. 

Tagadd meg a hagyományos értékeket, csak a te érdekedre figyelj, mert az 

az én érdekem is. 

– Mit kapok cserébe? 



– Már mondtam. Megfelelő pozíciókat, ahonnan másokat is befolyá-

solhatsz. Vedd el azoktól is a reményt, akik még nem írtak alá nekem.  

Cserébe dőlni fog a pénz, a nők (vagy férfiak, ha úgy szereted). Mindenből 

a legjobb jár neked. 

– El is henceghetek ezzel? 

– Eszedbe ne jusson! – kiáltott fel váratlan indulattal. – Háttérben kell 

maradni, ez nagyon fontos. 

A jelölt már-már rábólintott, aztán kiült arcára a félelem. 

– De a végén meghalok. 

– Mindenki meghal. De addig az élet császára leszel. 

– És utána? 

– Nincs utána. 

– De ha mégis? 

– Ezzel ne foglalkozz! Az már nem az én 

hatásköröm.  

– Nem lehet kibújni a szerződés alól? 

A megbízó mereven nézett, sokáig nem válaszolt. 

– Miért akarnál kibújni? – kérdezte végül szemrehányóan. 

– Ha öreg leszek, megbánom, visszacsinálnám… 

– Abban én nem segíthetek. De félre bú: előbb-utóbb kidolgozzuk erre is a 

megoldást: meghosszabbítjuk az életet, kicseréljük az elfáradt szerveket, a 

személyiségedet kimentjük apró lemezekre, összekötünk nagy központi 

számítógépekkel, amiket majd én vezérlek. Valójában örök életed lesz a 

Földön. 

– Hát mégis van olyan, hogy örök? 

– Persze. Megvalósítható itt is. Csak energia és tudomány kérdése az egész. 

Megnyugszik. Aztán mégis kétség ül ki az arcára. 

– Na és ha mindaz, akitől ez függ, aki az energiát adja, az atomokat és a 

mozgásukat szabályozó törvényeket alkotta, csak csettint egyet, és ez a 

világ eltűnik?  

- Mi csak ezt a világot ismerjük, csak ebben vagyunk otthon. Ezt a 

kockázatot vállalnod kell. 
 

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! 
 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

