
2022. 03. 20. 

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

C év – Nagyböjt 3. vasárnapja 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

„Ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.” 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

Kiv 3,1-8a. 13-15: Az ószövetségi olvasmány Mózes és Isten találkozását írja le. 

Váratlanul éri Mózest az Úr angyalának látogatása, aki egy mihaszna bokor 

lángjában szól hozzá. A zsidók helyzete kilátástalanul nyomorúságos volt az 

egyiptomiak fogságában. Reményük se lehetett arra, hogy kijussanak 

szorongatott helyzetükből. Ekkor kínálja fel nekik az Úr segítő gondoskodását, a 

szabadulást. Esélyt ad Mózesnek és honfitársainak arra, hogy változtassanak 

életükön. Ahogyan a kertész újabb esélyt ad a fügefának ahhoz, hogy termőre 

forduljon. 

1Kor 10,1-6. 10-12: „Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink 

mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek 

Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, 

ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket: a 

szikla pedig Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve Istennek, ezért 

odavesztek a pusztában.” 

Lk 13,1-9: Tolsztoj egyik elbeszélése szerint a gazdag ember halálakor egy zacs-

kó aranyat tétet a koporsójába, hogy ne legyenek anyagi gondjai a túlvilágon. 

Odaát megéhezik, de pompás vendéglőre talál. Mégsem szolgálják ki, bár az árak 

igen alacsonyak: itt már nincs kassza, nem fogadnak el pénzt, csak a földi életünk 

során befizetett összegeket, a másoknak adott ajándékokat fogadják el 

fizetségként. 

A fügefa harmadik éve terméketlenül áll, pedig az élet akkor egészséges, ha 

termékeny… Aki csak magának akar nyerni, az nem terem gyümölcsöt. Aki tet-

szelegni akar másoknak szolgálat helyett, az nem talál békét. Aki csak magában 

bízik, nem szabadul meg szorongásától. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 13,1-9) 

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott 

hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. 

Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, 

mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem 



tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. 

Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire 

rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek 

voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom 

nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy 

elvesztek ti is mindnyájan.” 

Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek 

fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett 

rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: 

Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen 

a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: 

Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd 

jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.” Ezek az evangélium igéi. 

A MEGTÉRÉS IDEJE – Martos Levente 

Jézus meghirdette „az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,19), Isten irgalmának idejét. 

A nép azonban nem tért meg, nem hozott gyümölcsöt, annak ellenére, hogy Jézus 

olyan sok bátorító igével és nagyszerű cselekedettel igyekezett megadni neki 

minden lehetséges kényeztetést. Az idő lejárt! - kiáltja eszerint Jézus példázata, 

elsősorban korabeli hallgatóinak, akiket Lukács idejében már elért a zsidó 

háború, a félelmetes pusztulás valósága. 

Jézus működése valóban az Úr kegyelmi esztendeje volt, a világtörténelem 

kivételes ideje. De a haladék, az irgalmasságból adott újabb esztendő még ma is 

tart. Nem azért, hogy távolabbra tologassuk, amit már régen meg kellett volna 

tennünk. Inkább, hogy együtt, közösségileg is bátrabban kérdezzük, mit 

tehetnénk még ma, hogy az idő, az élet ne hiába teljen. Hogy ne kelljen senkinek 

sem „elvesznie”, akit Isten az élettel megajándékozott. 

A BŰNBÁNÓ TANÍTVÁNY IMÁJA - Benyik György 

Körülnéztem... 

Miért az áldozatok? Miért a szenvedés? Miért a katasztrófák? Miért a halál? 

Irgalmazz nekünk, Urunk! 

Magamba néztem... 

Miért a bűn? Miért az üresség? Miért a szárazság? Miért a terméketlenség? 

Irgalmazz nekem, Uram! 

ÍGY BIZTOSAN KI LEHET BÍRNI - Gyökössy Endre 

Az Újszövetség egyik legsajátosabb titkáról szeretnék valamit szólni, aminek 

megértéséből minden testileg szenvedő testvérem annyit meríthet, hogy 

„belegyógyulhat”. 



A 2. korintusi levélben olvashatjuk, hogy a sátán angyala valami tövist szúrt Pál 

testébe. Epilepszia? Trachoma? Nem ez a fontos. Háromszor kéri Urát, hogy 

vegye el tőle. De Isten nem veszi el. 

Hány vallásos ember „hite” roppant már bele nemleges feleletbe! Mert nem 

értették meg, amit Pál megértett: hogy Isten senkit sem hagy válasz nélkül! Csak 

a választ kell jól megértenünk. De mi rendszerint meg sem halljuk a nekünk nem 

tetsző választ... 

Pálnak ezt válaszolta Isten - Ő meghallotta! -: „elég neked az én kegyelmem, mert 

az én erőm erőtlenség által jut el céljához” (2Kor 12,9). Azaz: nem gyógyítalak 

meg, de odaadom erőimet, hogy felhasználd azokat, s ne csak elviselni tudd a 

fájdalmakat 

Pál megértette ezt. Nem panaszkodik többé. Nem is kér többé, hanem ezt 

mondja: „Nagy örömest dicsekszem az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje 

lakozzék bennem. Ezért gyönyörködöm Krisztusért az erőtlenségekben, 

bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban, 

mert. amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős” (9-10). 

Akinek füle van a hallásra, az megérti: Isten nemcsak válasz, de megoldás nélkül 

sem hagyja testi betegségekben szenvedő gyermekeit! Csak nem mindig úgy 

felel, ahogy mi a szájába szeretnénk adni a szót! Az Ő terve nem mindig egyezik 

a mi megoldási „tervezetünkkel”. Olykor például az a megoldása, hogy 

meghagyja a betegséget - orvosságul. Akármilyen furcsán hangzik, de tényleg 

gyógyszerül - egy még nagyobb baj és betegség ellen. 

Lehet, hogy Pál magáénak tulajdonította volna sokféle és eredményes útjait és 

elbizakodott volna. De így nyilván tudta, hogy ilyen tövissel két kilométernyi 

úton sem tudott volna szolgálni - egyedül! Isten tehát olykor betegségekkel 

gyógyít valami nagyobb bajt, nyavalyát. 

Ha testi betegségeink gyógyulására nemleges válasz érkezik, az nem azt jelenti, 

hogy Isten nem adott feleletet, hanem azt, hogy ez a „nem” a felelete! Egy időre, 

vagy véglegesen — valami másért. Aki keresi, meg is találja, hogy miért. De ha 

nemleges a válasza: erőt ad az elhordozásához, sőt a felhasználásához. 

Testvérem! Testi bajok gyötörnek? Akkor először kérjed Istent, hogy vegye el a 

tövist. De ne fárasszad soká az Urat! Pál is csak háromszor kérte. 

Ha nem veszi el, ezt kérd tőle: „Mutasd meg Istenem, mit akarsz kezelni 

betegségemmel, hogy segítségedre lehessek!” 

Majd azt kérjed, hogy testi szenvedéseidet felhasználhassad, átalakíthassad, mint 

Pál, és azt mondhassad: amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős! 

KÖSZÖNÖM NEKED, URAM… - Kunitzer Szonja 



Köszönöm, hogy ha hanyatt fekszem egy réten, máris megtelek Veled, mert az a 

darabja a világnak, amit befog a szemem, mind a Te hatalmasságodat hirdeti, és 

az adakozó kedvedet, amely megteremtette a selymes füvet, a tiszta forrásvizet, 

meg a virágoknak azt az angyalszárnyát, amit sziromnak neveznek. 

Ilyenkor, ha az égre nézek, önkéntelenül imára kulcsolódik a kezem, pedig tu-

dom, hogy nem az égen kell keresselek, hanem önmagamban. 

Járom az erdőt, belém folyik a csend. De a csend Te vagy bennem, Uram. 

Látom a repülő virágokat: a pillangókat, és dicsőítelek, Uram. 

Milyen szépséges a Te világod, Uram! Mily sok benne a kis pillangónyi csoda, 

amely felett a hétköznapok sodrásában elsiklik tekintetünk. 

De ha körülölel bennünket a csend, hétköznap is megcsendülhet lelkünkben 

a vasárnapi harang, amely imára hív. És az ima látni tanít. Megtanít felfedezni a 

világot. 

A csendes meditációban felfrissül a lélek. Olyan könnyű lesz, hogy szinte lebeg. 

És átlényegül minden. Magam is más leszek. Tisztább, jobb, egészebb. Nem kell 

immár több szó. Szavak nélkül is feltárulkozom, ha eléd borulok, és érzem, amint 

szétáradsz bennem, a csendben, amely közel hoz hozzám. 

Csupa zsivaly ez az élet. De csak a csend termékenyíti meg a gondolatokat. 

Köszönöm Neked az áldott csend perceit, Uram. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy olyan Szeretet vagy, Akiben élni lehet - 

Akiben élni érdemes. Mi Benned szeretnénk egymást szeretni, azzal a szeretettel, 

ami csak így és itt lehetséges. 

Atyánk, add nekünk a kezdeményező szeretet bátorságát és örömét: soha ne arra 

várjunk, hogy minket szeressenek, hanem merjük tenyerünkre tenni a szívünket, 

és úgy nyújtani embertársunk felé. Hiszen Te is így tettél, Atyánk, amikor a Te 

egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust adtad az egész világért, mert így szeretsz 

bennünket. Áraszd ki ránk Szentlelkedet, Urunk, hogy mindig tudjunk MÉGIS 

szeretni, MÉGIS megbocsátani, MÉGIS békességben maradni MÉGIS újra 

kezdeni - mert mindez csak Veled lehetséges, és azért lehetséges, mert fiad a 

testté lett Szeretet, Aki újra és újra bennünk és általunk akar testté lenni, hogy 

szebb legyen a föld. Ámen. 
 

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/

