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Gondolatok vasárnapra 
 

 

M i n d e n e m  a  t i e d ”  

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 

Józs 5,9a.10-12: A Kánaán földjére való bevonulás a negyven éves pusztai vándorlás 

után több volt egy katonai-politikai eseménynél; az Egyiptomból való kivonulás után 

ez Izrael számára döntő lépés volt vallási jövőjük felé. A múltat „Egyiptom 

gyalázataként” tekintették: a szolgaság és a (rituális) tisztátalanság gyalázata volt; ezt 

a gyalázatot Isten „levette” róluk. Az ígéret földjének terméséből készült kovásztalan 

kenyér jelzi az új korszak kezdetét. A földet, amelyet Isten az atyáknak megígért, most 

megkapták az izraeliták. Ott élnek majd, ha hűségesek maradnak az Istennel kötött 

szövetséghez. 

2Kor 5,17-21: A kiengesztelődéssel megváltozott a helyzetünk Istennel, de 

magunkkal szemben is. Most már ismét Isten gyermekei vagyunk. Ezért meg kell vál-

toznia egész erkölcsi felfogásunknak és életünknek. A megtisztult lelket az öröm 

lakomájára hívja meg 

Lk 15,1-3.11-32: Észre kell vennünk: mindnyájunkban megbújik egy tékozló fiú, 

mindnyájan végigjártuk, talán többször is, a vele történteket. Az is előfordulhat, hogy 

életünk egyes területein éppen különböző fázisokban tartunk: kacérkodunk a rosszal, 

netán éppen - még naivan és a következményekkel nem számolva - élvezkedünk 

benne; vagy már fölfedeztük, hogy helyzetünk, magatartásunk bűnös vagy tör-

vénytelen, talán már bele is csömörlöttünk, csak éppen nem találjuk a kiutat. De lehet, 

hogy már úton vagyunk hazafelé, sőt esetleg már önfeledten, bűneinket bánva 

belesimulhatunk mennyei Atyánk irgalmas, megbocsátó, mindenkit mindig 

mindenhonnan hazaváró szeretetébe. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 15,1-3.11-32) 

Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy 

hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez 

szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a 

következő példabeszédet mondta nekik: 

„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki 

nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal 

ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha 

életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy 



éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani 

gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte 

volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába 

szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt 

éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az 

ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid 

közé fogadj be. 

Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett 

rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: 

Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem 

vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a 

szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok 

rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő 

a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam 

halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre 

vigadozni kezdtek. 

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, 

meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi 

történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben 

visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart 

bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én 

annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem 

még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, 

hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál 

le neki. 

Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy 

illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, 

elveszett és újra megkerült.”    Ezek az evangélium igéi. 

AZ ÖRÖMHÍR FORRÁSA – Martos Levente 

Gyakran mondják, hogy a példabeszédnek nincs igazi lezárása. Ez igaz is, meg nem 

is. Az atya befejező szavai egyértelműen megfogalmazzák, mi a helyzet: van ok 

örömre, hatott a hűséges szeretet. Csak az számít, amit az irgalmas Isten akar. 

Másrészt, nem tudjuk, vajon másként döntött-e az idősebb testvér, bement-e végül a 

lakomára. Mintha az Atya kérlelő szava, szelíd, de határozott igazsága lenne a végső 

szó, amely máig visszhangzik, máig kutat és kérlel mai elveszettségünkben, 

tékozlásainkban. 

A TÉKOZLÓ FIÚ IMÁJA – Benyik György 

Akartam mindent, ami nekem jár. 



Elvettem, elvittem, elszórtam, elvesztettem. 

Semmim sincs már. Szegény vagyok és idegen. 

Mi várhat még rám? Ki várhat még rám? 

Apám! 

Fölkelek, hazatérek, megbánom, letörlesztem. 

És te már vártál, messziről megláttál, elém szaladtál, nyakamba borultál, 

megcsókoltál. 

Sírtam, dadogtam, zokogtam. 

És te örömödben felöltöztettél, gyűrűt húztál ujjamra, sarut a lábamra, 

levágtad a hizlalt borjút, etettél és vigadtál velem. 

Bocsáss meg! Nem hagylak el többé soha! 

???? NEMVÁLTÁS ???? - Frivaldszky Edit 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő 

hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást 

tartsanak? 

Iskolákban és óvodákban? Anya vagy apa tudta nélkül? Szexuális irányultságot 
bemutató foglalkozást? Egy barátnőm azt mondta, hogy még savanyú cukorkát se 

adjanak az ovisoknak anélkül, hogy a szülei rábólintanának! De a WHO 

(Egészségügyi Világszervezet) mást mond. Szerintük az ötéveseknek ismerniük kell 

a gender fogalmát, amit kilenc éves korukban tovább mélyítenek a különböző 

nemi identitások bemutatásával 

Az amerikai Kansasban beperelte az iskolát az a matematikatanár, akit megrovásbar, 

részesítettek, mivel hitbéli meggyőződése okán (az ember neme a fogantatáskor dől el) 

nem volt hajlandó az egyik (lány) tanítványát az általa választott (fiú)néven szólítani, 
Forrás: https //www.msn.com/en-us/news%us/teacher suspended-for-not-using-

students preferred-pronouns-sues-school/ar AAUR3cG 

Az iskolát okolja az a kaliforniai anya is, akinek a lánya .19 évesen öngyilkosságot 

követett el. Állítása szerint az iskola biztatta a lányát hormonkezelésen való részvételre 

a tudta nélkül, 

Forrás: https.//www.dailywire.com/news/im-broken-ca-mom-whose-daughter-

committedd-suicide-after-transitioning-blames-school 
*  

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket 

népszerűsítsenek? 

Az Egyesült Királyságban félelmetes statisztikák láttak napvilágot. Ott, ahol az 

ovisoknak és kisiskolásoknak nőnek öltözött, erősen sminkelt férfiak tartanak délutáni 

felolvasásokat, óriási növekedést ért el a magukat „rossz testben” érző és ezért 

nemi átalakítást kérő kiskorúak száma. Tényleg kell a reklám a nemátalakításhoz? 

http://www.msn.com/en-us/news%25us/teacher
http://www.dailywire.com/news/im-broken-ca-mom-whose-daughter-committedd-suicide-after-transitioning-blames-school
http://www.dailywire.com/news/im-broken-ca-mom-whose-daughter-committedd-suicide-after-transitioning-blames-school


Jelenleg 5500 brit gyermek vár nemi átalakító beavatkozásra az Egyesült 

Királyságban. A legfrissebb adatok szerint 17-szeres növekedés történt a jelentkezők 

számában 2010 óta, annak ellenére, hogy számos kritika érte az ezzel hivatalosai, 
foglalkozó egészségügyi intézményt: miért végeznek egy egész életre kiható átalakíts 

műtétet törékeny gyermekeken? 
Forrás https://todayuknews. com/health/gender-swap-nhs-waiting-list-for-children-

now-stands-at-5500/ 
* 

Ma Magyarországon 19%-os a meddőségi arány, azaz minden ötödik gyermekre 

vágyó párnak természetes úton nem fogan gyermeke. Minden ötödik párnak! 

Anélkül, hogy célzottan meddővé tették volna őket gyermekkorukban. A nemi 

szervek eltávolítása nem változtatja meg a génjeinkbe kódolt nemünket, 

ellenben örök életünkre meddővé tesz minket. Nagyjából minden harmadik ember 

megbánja a nemátalakító beavatkozásokat. Ki és hogyan méri fel, hogy az adott 
gyermek (vagy felnőtt) beletartozik-e abba az „egyharmadba”, aki emiatt 

huszonévesen örök vesztesnek érzi magát? 

Magyar vonatkozású hír. Nem meglepő, hogy az élsport női mezőnyébe „engedett” 
transzneműek, azaz „férfi izomzattal és csontozattal rendelkező emberek” sorra szorítják 

ki a nőket az élvonalból. Ez történt a magyar olimpikonnal, György Rékával is. 
Forrás: https//hvg.hu/sport/20220321 qyorqy reka olimpikon lia thomas transznemu uszo 
*  

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális 

médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? 

A homoszexualitás és a transzneműség bemutatása felmérhetetlen károkat okozhat a 

kiskorúakban. 

Ez a népszavazási kérdés végülis egy szülőt sem tilt el attól, hogy gyermekével 

pornográf tartalmat, félpucér Pride felvonulókat és homoszexuálisokat, vagy 

transzneműekről szóló TikTok videókat nézegessen gyermekével. Csupán 

„felkarikázzák ezeket”, és nem este hatkor, hanem később adják le a televízióban, 

vagy előre jelzik az interneten. 
*  

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását 

bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg? 

A nemváltás csapdájáról leghitelesebben azok tudnak beszélni, akik évekig ebben 

éltek. (Forrás: HírTV CREDO Fb oldala) 
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