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

C év – Évközi 15. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

INTELEM - Wass Albert   

Percre se feledd, hogy testvéred 

minden magyar, bárhol is éljen. 

Összetartásban rejlik csak erő. 

Más ember földjén nincs számodra hely. 

A látszat csal. Isten ma is a régi. 

Te hagytad őt el, te s a többiek, 

s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá, 

s a múlt hibáit le nem törlitek: 

Félvilágot is befuthatod, 

más ember földjén testvértelen leszel, 

s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, 

ha nemzetedről megfeledkezel! 

magyar földön nem lesz új Magyarország, 

Gaz és szemét nem terem nemzetet! 

S a gyűlöletet nem mossa le semmi, 

csak az összetartó igaz szeretet! 

Te bús magyar, kit száműzött hazád, 

s idegen zsarnok lakja otthonod: 

bús sorsodért ne vádold nemzeted, 

kit úgy tűnik, Isten is elhagyott. 

 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP - Lukács László 

MTörv 30,10-14: Az Ószövetség népe másként kapta a Törvényt. Ez a 

törvény alapvetően különbözött a többitől. Nem elnyomást hozott számuk-

ra, hanem szabadságot; nem külső korlátokat, hanem a szív benső 

ösztönzését; nem kényszerű és terhes kötelességet, amely alól lehetőleg 

igyekszik kibújni mindenki, hanem a szeretet örömét. Ez a törvény nem 

nehéz és nem elérhetetlen. Sőt: ez az egyetlen „testére szabott” törvény. Az 

embernek egyedül Isten adhat olyan törvényt, amelyhez érdemes tetteit 

igazítania, amelyik valódi életteret biztosít számára. 

Kol 1,15-20: Isten emberszerető jósága Jézus Krisztusban öltött testet. E 

megtestesülésnek kell folytatódnia bennünk is, az Elsőszülött testvéreiben, 

akik új teremtmények lettünk a keresztségben. Nem áltathatjuk magunkat: 

a világban jelen van - hozzátehetjük: fel-felbukkan bennünk is - a gonosz. 

De jelen van a jó is. A gonosz hatalma megtört: Krisztus „a kereszten 

kiontott vérével békességet szerzett”. A kérdés csak az, hogy mi melyik 

oldalra állunk. S ez nem azt firtatja, vajon a rablók táborához tartozunk-e 

vagy a nekik kiszolgáltatottak, általuk veszélyeztetettek közé. 



Lk 10,25-37: Jézus példabeszéde az irgalmas szamaritánusról 

többszörösen ingerelhette hallgatóit, a törvénytudókat. Hárman mennek el 

a szerencsétlenül járt mellett. Ketten „egyházi férfiak”, a harmadik viszont 

megvetett szamaritánus. Mégis, csak ez az egy segít a bajbajutottnak, a pap 

és a levita nem. Mindhárman „meglátják” ugyan 

a szerencsétlent, de igazából csak a szamaritánus 

szeme-szíve nyílik meg rá. Elgondolkoztató: 

mennyi minden ötlik a szemünkbe, hányszor 

botlunk bele a körülöttünk élők vagy az utunkba 

akadók gondjába-bajába. Valójában mégsem 

veszünk tudomást róluk, közömbösen tovább megyünk, és igyekszünk 

mihamarabb elfelejteni a zavaró kellemetlen látványokat. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 10,25-37) 

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy 

próbára tegye őt:  Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy 

elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a 

törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd 

Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes 

elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: 

„Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” 

A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát 

ki az én felebarátom?” Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember 

Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, 

véresre verték, és félholtan otthagyták. 

Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. 

Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. 

Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, 

megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és 

bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy 

vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta 

a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, 

visszatérve megadom neked. 

Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók 

kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot 

cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj és te is hasonlóképpen 

cselekedjél!”      Ezek az evangélium igéi. 

NEM MAGYARÁZNI, TENNI! - Martos Levente 



Az irgalmasságot nem is kell magyarázni. A törvénytudó maga használja a 

szót, mintegy összefoglalja vele, ahogy a szamaritánus cselekedett, s amit a 

többiek elmulasztottak. A közvetlen szükség azonnali cselekvést kíván, ennek 

ízét valahogy mindannyian ismerjük, ha másként nem, saját elhagyatottságunk 

könnyes pillanatait felidézve. Jézus szavai a beszélgetés végén tulajdonképpen 

biztatóak: „Menj - mondja a törvénytudónak - és te is hasonlóképpen 

cselekedjél.” A bátorítás, hogy sokféle szempontból korlátozott 

helyzeteinkben észrevegyük és tegyük a lehetségest, mindig jól jön. 

A PESTI SZAMARITÁNUS – Gyökössy Endre  

Botránkozás ne essék, de majdnem imígyen történt. A hithű pesti 

ember, aki segítvén segített, ahol tudott, egy szombati napon beült 

az ő Trabantjába, hogy az Pestről Gödre vezető úton, 

kertecskéjébe menjen. Elindult, hogy megkapálgassa azt és fáiban, bokraiban 

gyönyörködjék, amelyek gyümölcsöket teremnek majdan neki. Elhagyván a 

Megyeri Csárda házat, az út kanyarulatában, a nagy fa tövében, egy ifjút látott, 

aki arcán feküdött, rojtos farmer mezében, tépett trikójában. Olybá tűnt neki, 

mint akit elütöttek és sorsára hagytak. Az volt ama kanyar, ahol autósok gyakran 

emberek életét vették, vagy megsebesítvén vérükben hagyták őket. A pesti 

samaritánus leállítván Trabantja motorját mentőládikájával az ifjúhoz lépett, 

hogy sebeit megtisztítsa s azokat bekötözvén kórházba vigye őt. Ám nagy 

csodálkozással látta, hogy nincsenek vérző sebei. Megérintette annak homlokát, 

s az ifjú imígyen szóla hozzá: - Hagyj aludnom - majd ismét behunyta szemeit. 

De ama samaritánus unszolására újból kinyitá azokat és elmondá, hogy járt arra 

már egy pap, kinézett autója ablakán; részegnek gondolván őt - tovább hajtott 

útján. Így tettek utána sokan mások. Mind békében hagyták őt feküdni a földön. 

Ám a pesti samaritánus letérdele mellé, azzal biztatta az ifjút, haza vinné szülői 

házába. Amikor az hallgatott, tovább kérdezgette sok jó szavakkal bajáról. Mire 

az megunván annak zaklatását, azt válaszolta neki: - Minek állanék fel, ha 

feküdhetek? Minek nyissam ki a szemeimet, amikor a semmit látom velük? 

Minek mennék haza, amikor észre sem vennék? Minek tegyek valamit, amikor 

nincs miért? Majd arra kérte a samaritánust, hagyja őt békén. Ne vegye fel a 

Trabantjába, hanem menjen az útjára. Ám az leült mellé és megfogván annak 

kezét, imígyen beszélt hozzá: - Kelj fel, mert minden emberből csak 

egyetlenegy él a Nap alatt. Nem tehetem meg azt, amit neked kell megtenned. 

Nem szólhatom azt, amit neked kell szólanod. Nem kereshetem meg azt, akihez 

te küldettél, hogy megbátorítsd őt és elmondd neki, amit én szóltam teneked. 

Mire az ifjú ezt kérdezte: - Hogyan tehetném mindezt, amikor erőtelen vagyok? 



A samaritánus pedig azt mondotta neki: - Ha megmozdulsz, már fel tudsz ülni. 

Ha felülsz, már fel tudsz állni; ha felállsz, már el tudsz indulni; ha elindulsz és 

megkeresed, akihez küldettél és át tudod adni az üzenetet, akkor meggyógyul a 

te lelked és meggyógyul annak a lelke is, míg mindezt megcselekszed. Ezért 

kelj fel és eképpen cselekedjél. Az felkelvén felkelt és aképpen cselekedett, 

amiként megmondatott neki. (Kísérő - Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata) 

SZERETET - Kalkuttai Szent Teréz 

Szeretet, ha meghallgatod a másik embert, és nem ítéled el tetteiért.  

Szeretet, ha meg tudsz bocsátani, és akkor is szereted, ha vétkezett.  

Szeretet, ha nem láncolod magadhoz, ha úgy dönt, elengeded és azt kívánod, 

boldog legyen mással.  

Szeretet, ha egy ismeretlent átölelsz, és segítesz, ha rászorul.  

Szeretet, ha békén hagyod, és nem tukmálod rá magad, sem az elveid. Ha 

magányt akar, békén hagyod.  

Szeretet, ha nem segítesz, ha nem erre vágyik. Csak felajánlod. Szeretet, ha 

engeded, hogy szeressenek, és szeretsz, ha engedik. (Kísérő - Váci Egyházmegye) 

IMÁDKOZZUNK - Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk, köszönjük Neked, hogy Te éhséget és szomjúságot 

támasztasz bennünk Irántad. Köszönjük, hogy már nem jó a napunk, ha 

nem ihatunk Igédből, az élő víz forrásából. Tudjuk, hogy életünk is csak 

akkor élet, ha Téged szomjúhozunk, Téged éhezünk. - Bocsásd meg a mi kis apró 

igazságainkat, amikért elszántan tudunk hadakozni, amikért megbántjuk 

keresztyén testvérünket, egy másik kis karámocskába tartozó testvért lenézzük 

vagy gúnyolódunk fölötte, vagy hitetlennek nevezzük, mert talán valamit 

másképpen mond, másképpen gondol, és azt hisszük, hogy az nem igazság. Uram, 

bocsásd meg ezeket a magunk gyártotta igazságainkat, mert rögtön van ilyen ezer 

is, ha levesszük Rólad a tekintetünket. Pedig egyedül Te vagy az élő Igazság, Aki 

naponként adod a lényedet úgy, hogy megelégítesz és boldoggá teszel minket.  

HUMOR - Szerencsés feleség   

- A férjem ízlése pontosan olyan, mint az enyém.  

- Ez egészen ritka dolog!  

- Bizony, ő is öt év alatt szokta meg. 
 

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/

