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

C év – Évközi 14. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

AZ EGÉR ÉS AZ EGÉRFOGÓ – „mese” felnőtteknek 

Az egér egy lyukból nézi a parasztot és a paraszt-asszonyt, amint egy csomagot 

bontanak fel. Elszörnyülködve látja, hogy egérfogó van 

benne. Kiszalad az udvarra, és kiabál: „Egérfogó, egérfogó”! 

A tyúk ránéz, és azt mondja: 

– Tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem.  

Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit, és azt mondja: 

– Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted. 

Az egér a tehénhez menekül. A tehén elbőgi magát: 

– Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó! 

Az egér lehajtott fejjel tér haza. Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal 

lecsapódott az egérfogó. 

A parasztasszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó. A sötétben nem vette 

észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába, és az állat megmarta a lábát. 

A paraszt bevitte a kórházba a feleségét. Nemsokára hazaengedték, de még mindig 

lázas volt. A paraszt tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de 

szenvedése nem múlt el. Jöttek a barátok, egész nap ápolták, gondoskodtak róla. A 

paraszt disznót vágott, hogy legyen mit enni, de semmi sem segített, az asszony 

meghalt. A temetésre sokan eljöttek. A paraszt tehenet vágott, hogy legyen elég 

ennivaló a halotti toron. 

Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort. 

Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt gondolod, hogy ez téged nem 

érint – gondolkodj el.  

Mindannyian ugyanazon az úton haladunk, amelynek neve: ÉLET. Minden ember 

és minden esemény az élet képzeletbeli szőttesének egy-egy fonala... 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP - Lukács László 

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön 

munkásokat aratásába”. Jézusnak ezt a mondását gyakran halljuk, főleg ha papi 

hivatásokról esik szó. A tény lassan köztudottá válik: Magyarországon legalább 

még egyszer ennyi papra lenne szükség, hogy az egyház elláthassa lelkipásztori 

küldetését (a világi munkatársakkal együtt).  



Iz 66,10-14c: Az ószövetségi olvasmány szerint: „Szolgáinak az Úr megmutatja 

segítő kezét.” A világot azért teremtette Isten, hogy otthonunkká tegyük. Olyan 

otthonunkká, amelyben ő is otthon érezheti magát. Olyan otthonná, amely az örök 

otthon előízét adja, és a végső hazatérést készíti elő. Isten kegyelmével sikerül, 

akkor mindnyájan megtapasztalják, hogy valóban eljött az Isten Országa. 

Gal 6,14-18: Csak úgy hirdethetik másoknak az Evangéliumot, ha aszerint élnek. 

Küldetésük nemcsak kifelé, másokhoz szól, hanem befelé, önmagukhoz is. Minden 

másnál fontosabb számukra, hogy Istenben újjászülessenek, hiszen ez életük végső 

és legfontosabb célja. Csak akkor élhetnek boldogan ezen a világon, ha az odaáti, 

örök életet fontosabbnak tartják az itteninél. Jézusban keresztre szögezve élnek a 

keresztre szögezett világban. 

Lk 10,1-12. 17-20: Sokunkat meglephet az a mód, ahogy Jézus térítő útjukra küldi 

hetvenkét tanítványát. Nem meggondolatlanság-e megfelelő előképzés, kipróbálás 

nélkül útnak indítani hallgatóinak egy csoportját? Még a tizenkét apostolnak is 

hosszú belső érési folyamatra volt szüksége, hogy Jézus lelkületét megértse, 

fokozatosan elsajátítsa - nem vakmerő, elhamarkodott döntés-e így útnak indítani 

őket? „Maga előtt” küldi őket, nem jár előttük, hogy előkészítse számukra a terepet, 

az embereket; nem kíséri el őket, hogy segítségükre legyen, ha 

valamiben megakadnak. Az első keresztény nemzedék, 

akiknek Szent Lukács evangélista mindezt följegyezte, 

bizonyára önmagára érthette e küldetést, magát láthatta a 

tanítványokban: Jézus parancsára, az ő nevében, 

képviseletében, az Isten Országának örömhírével élnek és 

indulnak az emberek közé, a pogány világ meghódítására. 

„Mint bárányok a farkasok közé.” - Kétezer év alatt e 

tekintetben alig változott a világ.  

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 10,1-12.17-20) 

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét 

tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és 

helységbe, ahová menni szándékozott. 

Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás 

Urát, küldjön munkásokat aratásába. 

Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek 

magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. 

Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség 

fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok 



ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. 

Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. 

Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit 

elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: 

Elérkezett hozzátok az Isten országa! * 

De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket 

szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is 

lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok 

az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon 

a napon, mint ennek a városnak.” 

A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, a te nevedre 

még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a 

sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy 

kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: 

Semmi sem fog ártani nektek. 

Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. 

Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”  

Ezek az evangélium igéi. 

VÁNDOROK – Martos Levente 

Az aratás képe szerint a tanítvány megment, begyűjt - nem az a meghatározó, hogy 

„lekaszál”. Munkáját nem erőszakkal végzi, erre képtelen is volna, hiszen úgy 

küldetett, mint bárány a farkasok közé. Nem a földi nagyok ereje és hatalma, pénz 

vagy befolyás az, amitől munkája eredményes lesz. Inkább egyfajta hiányra épít, 

amelyet önmagában és másokban is képes felismerni, megengedni, és amely éppen 

így Isten után kiált, hogy ő töltse be. Olyasmit ad tovább, ami meghaladja őt magát 

is, de egybekapcsolja azokkal, akikkel találkozik. 

Mivel a „békesség fia”, szavai ismerősen csengenek 

azok számára, akik Isten vigasztaló békességét, 

teljességét várják. Az „ország” Isten cselekvő uralma, 

amely közösségből ered, közösséget keres és teremt. 

IMÁDKOZZUNK! 

Mennyei Atyánk, csodálatosan jó, hogy van az életünknek fix pontja! 

Bárhogy is inog, remeg alattunk a föld, Beléd tudunk kapaszkodni, imáink 

elérik szívedet. Akkor is, amikor hálát adunk, mert sok mindenért okunk 

van hálát adni. 

Bocsáss meg, hogy néha olyanok vagyunk, mint a nyűgös, nyafogó gyerekek, 

akiknek semmi se jó, mindig mást akarnak! Annyiszor mondjuk, hogy ez se jó, az 



se jó, így se jó, úgyse jó. Nem vesszük észre, hogy valamit ránk bíztál, hogy létezik 

egy dallam, amit csak mi tudunk eldalolni. Lessük, ki mit fütyül, hogy arra 

táncolhassunk, és pontosan utánozhassuk, amit a másik csinál. Pedig valami mást 

kellene tennünk, azt, amit Te vársz tőlünk, amit majd számon kérsz: emberséget, 

hűséget, szeretetet, alázatot, szelídséget. Amen. 

NEKI SZÓLTÁL? – Gyökössy Endre 

,,… Testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami 

szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! 

Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek 

lesz a békesség Istene!” (Fil 4,8-9) Röviden így mondhatnám: Gondoljunk többet 

Istenre, hogy az Ő akaratát cselekedhessük! 

Nehéz gyűlölködve vagy tisztátalanul gondolni valakire - s ugyanakkor Jézusra is 

gondolni...  

- Gondolunk-e annyit az Úrra, mint egy haragosunkra? 

Egy édesapa belép a szobába és sírva találja kislányát egy dolgozat felett: 

- Nem megy? - kérdi szelíden. 

- Nem! - szipog a kislány. 

- Szedd össze csak az eszecskédet és az akaratodat, és menni fog. 

- Már mindent összeszedtem, édesapám, és nem megy. 

- Mindent? Igazán mindent összeszedtél? - kérdezi az édesapa és belemosolyog a 

csodálkozó leányszembe. 

- Engem még „nem szedtél össze”! Nekem, látod, még nem szóltál... Mindent 

összeszedtél, mindent megkíséreltél - és mégsem megy?! 

- Neki, Neki szóltál már? - Felé fordulva, megfordulva szóltál-e már? 

☺  AFRIKAI VICC  ☺ 

A missziós atya észreveszi, hogy egy hatalmas oroszlán keresztezi az útját. Ijedtében 

letérdel, és csodáért imádkozik. Erre láss csodát! Az oroszlán is letérdel, és összeteszi 

a mancsát. 

− Köszönöm, Istenem! - kiáltja Megkönnyebbülten a misszionárius. 

Az oroszlán odafordul hozzá: 

- Nono, ne bízd el magad. Az evés előtti imámat mondom. 
 

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/

