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

C év – Évközi 13. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

EGY VÉN INDIÁN UNOKÁJA - forrás: ismeretlen 

- „Bennünk, mindannyiunkban nagy csata folyik,” - magyarázta a fiúnak. „Rémületes 

csata ez, két farkas küszködik bennünk. Közülük az egyik gonosz. A neve harag, 

irigység, szomorkodás, kapzsiság, gőg, önsajnálat, bűn, bosszankodás, gyarlóság, 

alsóbbrendűség, hazugság, pökhendiség, félelem, felsőbbrendűség és önteltség. A 

másik farkas jó. Neve öröm, béke, szeretet, remény, szerénység, alázat, kedvesség, 

jóság, együttérzés, bőkezűség, igazság, irgalom, önbizalom, erő és hit. Bárhol, 

mindenkiben veszekszik ez a két farkas.”  

Az unoka néhány pillanatig elgondolkozott, majd megkérdezte a papától:  

- „Nagyapó, melyik farkas lesz a győztes?”  

Bölcs nagyapónak nem kellett gondolkoznia: - „Fiam, az, amelyiket etetjük.”  

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – Martos Levente 

1Kir 19,16b. 19-21: Elizeus próféta meghívásának története rokon a Jézus 

nyomába szegődők sorsával. Az az igazán szabad ember, aki egy magasabb célért, 

egy másik ember szeretetéért, Isten kedvéért képes lemondani saját érdekeiről, 

birtokairól, végső soron önmagáról. Feltűnő, hogy Jézus mennyivel feltétlenebb, 

radikálisabb, azonnali döntést kíván, mint az ószövetségi próféta. „Aki kezét az 

eke szarvára tette, és hátratekint, nem alkalmas a mennyek országára.” … Az 

ember csak akkor válhat szabaddá, ha nem önmagát teszi saját maga mércéjévé, 

hanem Istent. Ha nem véges dolgokat nevez ki végső céljának, hanem az abszolút, 

végtelen titkot. …  Csak az szereti igazán és helyesen önmagát, aki a tőle kapott 

szeretettel szereti Istent és embertársait. 

Gal 5,1. 13-18: „A szabadságot Krisztus szerezte meg számunkra”, írja Szent Pál. 

Isten és az ember szabadsága nem kizárják, hanem éppen ellenkezőleg: 

feltételezik egymást. Aki Istentől eltávolodik, annak nem növekszik, hanem 

csökken a szabadsága. Igazán szabaddá egyedül Istenben válhat az ember. Benne 

találja meg annak a világrendnek végső szerzőjét és garanciáját, amely nélkül nem 

tud teljes és boldog életet élni. És benne találja meg a szabadság végső célját és 

beteljesülését: az egymásnak adottságot a szeretetben. 

Lk 9,51-62: Évtizedek keserves tapasztalatával kellett megtanulnunk, hogy ezek 

az önmagukban jogos és igaz törekvések mennyire eltorzulhatnak, milyen pusztító 

következményekkel járhatnak. Bebizonyosodott, hogy a szabadságnak az 



igazságra kell épülnie, hogy felelősséggel kell párosulnia, hogy sohasem válhat 

féktelenné és korlátlanná. Ha ezeket a feltételeket nem tartják tiszteletben, 

eszeveszett, ön- és közveszélyes tombolássá válhat. A teremtett világot azért 

kaptuk, hogy benne és belőle otthont rendezzünk be magunknak - de 

zabolátlan kizsákmányolásával elpusztíthatja az ember a természetet, és 

vele pusztul önmaga is. Mindenkinek joga van a szabadsághoz, 

ezért korlátozott és egymásra utalt minden ember és minden nép 

szabadságtörekvése: különben szeszélyes és önző zsarnokká 

torzulnak az emberek, gátlástalan és tömeggyilkos diktatúrák 

szabadulhatnak el, veszélybe, pusztulásba sodorva egyes 

népeket, sőt az egész emberiséget. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk, köszönjük Neked, hogy Te a világ kezdete óta 

megtanítottál minket valamire, amire a tudósok nem igazán tudnak 

megtanítani: élni, egészségesen élni. Betegségeinkből is meg tudsz és meg 

akarsz bennünket gyógyítani, sőt meg tudod mutatni, hogy amikor nagyon feszít 

bennünket valami, akkor ne némuljunk el, hanem kiáltsunk: ne egymásra, hanem 

együtt Hozzád! Jézusunk, Te a kereszten az Atyába kapaszkodtál, hogy legyen 

nekünk is kapaszkodónk, mind életünkben, mint halálunk pillanatában. Pontosan 

tudjuk, hogy hová lehet és mit lehet kiáltani, az egyetlen biztos helyre. Taníts meg 

bennünket, Urunk, szólni, beszélni, hogy el ne némuljunk egymás mellett. Taníts 

meg minket arra, hogy egymás kezébe, szívébe kapaszkodva mindig Hozzád 

forduljunk! Ámen. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9,51-62) 

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének 

napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött 

maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik 

falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert 

Jeruzsálembe tartott. 

Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy 

lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és 

megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia 

nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.” Ezután 

másik faluba mentek. 

Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” 

Jézus így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az 

Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” 



Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd 

meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd 

temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten 

országát.” 

Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy 

előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára 

tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”  

Ezek az evangélium igéi. 

VÁNDOROK – Martos Levente 

A rövid párbeszédek sava-borsa az a három Jézus-mondás, amelyek tömören 

igazítanak el az Isten országával kapcsolatban. „A rókának van odúja, az ég 

madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania." Jézus 

tulajdonképpen igazat ad annak, aki megszólította: „Követlek, bárhová mégy" (Lk 

9,57). Szükség lesz a bátorságára, talán azután, hogy megtöretik, mint Péter, aki 

börtönbe is szívesen követte volna mesterét, de erre csak a megtérés fájdalmas 

útján vált képessé (vö. Lk 22,33). „Hagyd a halottakra, hadd temessék el 

halottaikat”, mondja Jézus valakinek, akit követésére hív, de ő még megvárná apja 

halálát. Isten országa feltétlen érték, nem tűr halasztást, önállóvá és szabaddá tesz. 

Jézus számára nem a kötelékek elszakítása fontos, hanem az, hogy Isten 

országának öröme betölthesse az ember életét, így azt hirdethesse is. Végül a 

családjától búcsúzkodóhoz szól: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis 

hátratekint, nem alkalmas az Isten országára." A család ebben az esetben a korábbi 

élet, a korábbi értékek, a megszokott kötelékek és kötelességek világa, sőt, Jézus 

és Lukács korában egyfajta „életbiztosítás” is, az egyetlen mód arra, hogy vagyont 

és egészséget valamelyest biztosítson magának az ember. 

Ma mit jelent Jézust követni? Látjuk-e szeretetét és bátorságát, amellyel Isten 

országát, a szeretetre épülő közösséget maga előtt látja, és hagyja, hogy ez a 

szeretet felszabadítsa? Lehetünk-e még vándorok és jövevények, tiszta szívűek, 

akik örvendeznek az örvendezőkkel, szomorkodnak a szomorkodókkal akiknek 

semmijük sincs, mégis mindenük megvan? 

NE FÉLJETEK! - Korzenszky Richárd 

Lassan rádöbbenünk arra, hogy minden vírusnál pusztítóbb maga a félelem, ami 

eluralkodott az emberek között. Kiszolgáltatottá váltunk. Szinte az egész világ az 

interneten lógott - távmunka, távoktatás, hírek és álhírek terjesztése... Megszám-

lálhatatlan, elképesztően sok kattintás, keresgélés, üzenet, letöltés - és sorolhatnám 

megállás nélkül, mennyire rákattantunk az internetre -, s közben megfeledkeztünk 

arról, hogy mennyire ránk telepedett ez a furcsa, digitálisnak mondott világ. 



Tudtam, hogy követni tudnak. Megtapasztaltam a telefon-lehallgatásokat, a 

levélfelbontásokat, de az a kiszolgáltatottság semmi sem volt ahhoz képest, amit 

mi most önként felkínálunk, amit akaratlanul is rendelkezésére bocsátunk egy 

furcsa, szinte megfoghatatlan világhatalomnak. 

Tudtam, hogy a mobiltelefonom adatokat szolgáltat, 

de amikor egy februári, Párizsban eltöltött hetem 

minden mozgását percre pontosan visszanézhettem, 

hirtelen meghökkentem. Jó, ha tudjuk, hogy minden 

internetes kattintásunk rólunk beszél, számtalan ada-

tot közlünk magunkról, vágyainkról, politikai 

érdeklődésünkről, véleményeinkről. Abban a boldog tudatban, hogy miénk a 

világ, hogy mindenhez hozzáférhetünk, kiszolgáltatjuk magunkat, manipulálha-

tóvá válunk, érdeklődésünknek megfelelő reklámokkal árasztanak el bennünket, s 

kiszolgáló fogyasztóivá válunk egy olyan hatalmi rendszernek, amely behálózza 

az egész világot. S a rólunk összegyűjtött és gombnyomásra elemezhető adatok 

módot adnak arra, hogy politikai erők és érdekek játékszerévé váljunk. …  Akik 

azt harsogják, hogy tedd, amit éppen kívánsz, ne törődj másokkal, csak 

önmagaddal, azok megölik a lelket. 

Jézus felszólít bennünket: Ne féljetek! Az élet értelméről kell tanúságot tennünk. 

Arról, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. … Testvérként bánni minden emberrel, 

azt Isten szeretetét jelenvalóvá tenni, annak van értelme. Arról kell tanúságot 

tennünk, hogy a boldogság más, mint a boldogulás. Arról kell tanúságot tennünk, 

hogy aki odaadja életét, az megtalálja azt! (Vö. Mt 10,39) …  Jézus azért jött, hogy 

életünk legyen. S az élet félelem nélküli legyen. Szabad legyen. Boldog legyen. 

Az Isten nem halt meg. Csak sokan vannak, akik nem akarnak tudomást venni 

róla. Ki akarják iktatni az életből, hogy ők maguk lehessenek urai az életnek. 

☺  HOMOR  ☺ 

A rabbi kihirdeti: Isten rendelése, hogy a vajas kenyér mindig a vajas oldalával essen a 

földre. Néhány nap múlva keresik a rabbit: - Hallod-e rabbi. Tegnap a másik oldalára 

esett a vajas kenyér. Hogy lehet az? Mire a rabbi, hosszas gondolkodás után: - Biztos, 

hogy jó oldalát kentétek meg a kenyérnek? 
 

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! 
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