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

C év – Évközi 16. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A GYÓGYKEZELÉS – mese felnőtteknek  

Az orvos csalódottan rázta a fejét. Betegén a javulás legkisebb jele sem látszott. 

Immár tíz napja, hogy az idős úr semmiféle gyógykezelésre nem reagált. Teljesen 

elhagyatottan feküdt a kórházi ágyon, úgy tűnt, ereje sincs már, hogy életéért 

küzdjön. Elfáradt, beletörődött sorsába. 

A következő napon az orvos ismét megrázta fejét, ám ezúttal az őt ért 

meglepetéstől. Az idős úr minden életfunkciója a normális értéket mutatta. 

Párnájára támaszkodva ült az ágyon, arca teljesen visszanyerte egészséges színét. 

- Mi történt önnel? - kérdezte az orvos. - Tegnap már teljesen feladtuk a reményt, 

most pedig minden tökéletesen működik. Mi történt? 

Az öregúr mosolyogva bólintott: 

- Igaza van, doktor úr; tegnap történt valami. Meglátogatott az unokám, aki azt 

mondta nekem: „Ó, nagyapa, gyorsan haza kell jönnöd, mert elromlott a 

biciklim!” 

Az idősek otthonában élt egy asszony, akiről azt beszélték, hogy egy kissé bolond. 

Volt ennek az idős asszonynak egy furcsa szokása: minden este megölelte és 

megcsókolta a televíziót. 

Mikor egy gondozó megkérdezte tőle, miért teszi ezt, ő így felelt: 

Mert a tévébemondó az egyetlen a világon, aki üdvözöl engem és mosolyog rám. 

15. ÉVKÖZI VASÁRNAP  ISTEN A VENDÉGÜNK – Lukács László 

Ter 18,1-10a: A vallásbölcselet szerint az Istenséggel találkozó embert szent 

vonzódás és rettegés tölti el egyszerre. Vonzza őt a hatalmas Isten, de retteg is 

nagyságától. Jézus hozzánk hasonló emberként jelent meg köztünk. Nincs saját 

otthona. Elfogadja, sőt keresi is az emberek vendégbarátságát, betér otthonaikba. 

Istennek az embernél tett látogatásai egészen más fénnyel világítják meg kettejük 

kapcsolatár. A látogatót tisztelettel és kedves szolgálatkészséggel veszi körül a 

vendéglátója, valójában mégis a házigazda van otthon, birtokon belül. bármilyen 

magas rangú legyen is vendége. 

Ko11,24-28: A kétféle keresztény magatartás egymástól elválaszthatatlan. Em-

bertársaink önzetlen szolgálatának az Ige hallgatásából, Krisztus követéséből kell 

táplálkoznia. Hamissá torzul viszont a legjámborabb elmélkedés is, ha valaki 



csupán hallgatja Isten Igéjét, anélkül, hogy a szolgáló szeretet 

tetteire váltaná Jézus szavait. Szolgálat és igehirdetés és 

istentisztelet egymást kiegészítők. 

az egyház életében. Jézus mindegyiket igényli és elfogadja.  

Lk 10,38-42: Egy biztos: Jézus körül az asszonyok is 

megtalálták a helyüket. A zsidó patriarkális hagyomány csak 

a férfiaknak szánt helyet a nyilvános életben. Jézus 

tanítványai, segítői, hallgatói között találunk asszonyokat is. 

Manapság sok szó esik a nők hivatásáról az egyházban. A két nővér alakja is 

bizonyítja: Jézus egyenrangúnak tartja őket, tevékenységüket a férfiakéval, 

nyilvánvalóan fontos szerepet szán nekik követői között is. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 10,38-42) 

Abban az időben: 

Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta 

őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. 

Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – 

méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem 

egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen 

nekem.” 

Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok 

mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig 

csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. 

Nem is veszíti el soha.” - Ezek az evangélium igéi. 

PILLANATFELVÉTEL – Martos Levente 

Máriával és Mártával, a két nővérrel kétszer találkozunk az Újszövetségben: 

Lukács mondja el, hogy Jézust befogadta házába Márta, sürgött-forgott körülötte, 

hogy vendégül lássa, míg a testvére, Mária odaült Jézus lábához, úgy hallgatta a 

szavát. A másik történet, János evangéliumában, Lázár testvéreinek mondja a 

nővéreket (vö. Jn 11,2021). Mária és Márta vonásai itt is hasonlóak: Mária otthon 

marad (szó szerint: „ül”), Márta kimegy Jézus elé. Mária szelíden siratja testvérét, 

Márta viszont kihívás elé állítja Jézust: „Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a 

testvérem.” Itt is, ott is ő az, aki cselekszik és cselekvésre szólít. Néhány nappal 

később, a betániai vacsorán Márta ismét felszolgál, és Mária az, aki Jézus lábát 

olajjal megkeni (vö. Jn 12,2-3). 

Lukács nem azt akarja hangsúlyozni, hogy Márta Jézusnak szolgál, hanem azt, 

hogy „sokfélét” tesz. Jézus szavaiban - „sok mindennel törődöl, és téged sok 

minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges” - a görög irodalomból is 



ismerős megfigyelés szólal meg: az egy értékesebb, mint a sok és sokféle, 

közvetlenebbül kifejezi az élet vágyott egyszerűségét, tökéletességét. 

MI A FONTOS? – Gyökössy Endre 

A keresztyén egyháznak már volt egy csonka korszaka, és most kezdődik a 

második. A középkor azért csonka, mert a Mária-féle tisztelet volt az egyház 

ideálja: a kolostor-ideál, a Jézus lábánál ülő, passzív, nem cselekvő keresztyén. 

A mi korunk pedig azt mondja. hogy tenni, cselekedni, szolgálni kell, karitatív 

munkára van szükség. Ez a Márta-féle hozzáállás. Ebből a „mindig csinálni 

valamit”-ből azonban kimarad a lényeg: a Logosz, az Ige, a csönd, a szentség, az 

örömhír, az evangélium. Pedig sem a „szent tétlenség”, sem a „szent nyüzsgés” 

nem érvényes a másik nélkül. 

Ráadásul Jézus itt nemcsak a keresztyénségre. nemcsak a tanítványságra tanít, 

hanem emberségre is. Ő az Emberfia. Akármelyik életformát éljük meg a másik 

nélkül, nem lehet egészséges emberi életünk. Ha folyton nyüzsgünk, folyton 

valami jót akarunk tenni, de nincs bennünk az Isten szeretete, a Logosz áradása, 

az Ige melegsége, valami lényeges hiányzik, mintha a bornak nem lenne aromája. 

Ha pedig hallgatjuk és átéljük a nagy misztériumot, hogy Isten köztünk lakozik, 

de abból nem származik valami jó, az megint felemás emberség. 

MÁRTA IMÁJA – Benyik György 

Igazságtalan vagy, Uram! 

Befogadtalak! Kiszolgáltalak! 

Ha én is lábadnál üldögélek egész este, mit ettél volna? 

És mégis szavaid jobban ízlettek, mint az étel, amit neked készítettem. 

Szavaid jobban oltották szomjam, mint az ital, amellyel megkínáltalak. 

Úgy hallgatnálak még! Úgy hallgatnálak sokszor és hosszan! 

Mária tényleg a jobbik részt választotta... 

A HIT LÁTSZATA ELLEN - M. Boyd 

Ismét templomodban vagyok, Uram. Szívesen járok ide. 

Csak Te tudod egyedül miért is jövök ide. Néha azonban az 

istentisztelet a felejtés alkalma, magamba zárkózom és megfeledkezem 

másokról, olyanokról, akik a templom falain kívül vannak és akiket 

ugyanúgy szeretsz, mint engem, Istenem. 

Segíts nekünk, akik templomba járunk és a gyülekezetben élünk, 

hogy ne csak magunkra tekintsünk; hogy ne csak az érdekeljen, ami velünk 

történik. 

Tégy nyitottá minket minden ember iránt! Segíts, Istenünk, hogy valóban 

Téged szeressünk és ne csak saját kegyességünket. 



HÁLA - O. Hartman 

Köszönjük Neked, Istenünk és Atyánk, azokat az ajándékokat, 

amelyekben szereteted nyilvánul meg, 

a föld gyümölcsének és az ember munkájának ajándékait, 

Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és föltámadásának ajándékait. 

Atyánk, add nékünk mindig ezt a kenyeret,  hogy éljünk általa. 

add szeressük a világot, amely Általa teremtetett és Benne áll fenn ma is. 

LELKI EMBER - Barsi Balázs 

A lelki, szellemi ember - akárcsak Ádám a bűnbeesés előtt - a szívében élve 

szüntelenül Isten előtt tudja magát. Ezért nyugodtan bukfencet hányhat az 

ördög, amikor áldozunk, káromló, szemérmetlen gondolatokkal lephet meg, 

mit se törődjünk velük! A háborgó tengeren egy kicsi csónakban a 

szívünkben ott van az Úr. Naponta oda kell visszahúzódni és onnan 

előjönni, ahol békesség, örök csend reménység és világosság van. 

Óriási esemény a szentáldozás, de nem mindegy, hogyan 

áldozom. Az áldoztató kehely nem áldozott meg azzal, hogy 

Krisztus testét hordozta. Az áldozás személyes esemény. Mit 

mondasz akkor Krisztusnak? Ő most benned van. De te akarsz-

e benne lenni? 

BIZALOM 

Nem félek bízni Benned, Uram - mert jóra viszed életem. Nem félek a rám 

bízott szolgálattól - mert rám szabtad a nekem szánt feladatot. 

Nem félek keresni az akaratod - és boldog csak úgy lehetek, ha én is azt 

akarom, amit Te. 

 ☺ NEVESSÜNK! ☺  

Pistike egy idő óta kissé dadogva beszél, ezért szülei elhatározzák, hogy 

orvoshoz viszik. 

- Teszünk egy próbát! - ülteti le az orvos a gyereket.  

- Mondd ki szépen azt a szót, hogy ezer... Szép lassan, szótagolva... Előbb 

talán csak a felét. 

- Ö... ö... ötszáz... 
 

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/

