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

C év – Évközi 17. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

ERDŐBEN – felnőtteket tanító „mese” 

- Miért vonulsz el az erdőbe mindennap? 

- Imádkozni. 

- De hiszen Isten mindenhol jelen van, nem?  

- Igen, igen. Isten mindenhol jelen van! 

- És Isten ugyanaz mindenhol? 

- Igen, Isten mindenhol ugyanaz. 

- Akkor miért mész az erdőbe imádkozni? 

- Mert az erdőben én nem vagyok ugyanaz. 

A francia trónörökös erősen irigykedett amiatt, hogy Jeanne d'Arc hallja az Úr 

hangját. 

- Én miért nem hallom, hiszen én vagyok a király, nem te. 

- Az Úr hangja elér hozzád is - válaszolt Jeanne -, ám te nem hallgatod. Nem ülsz 

esténként a mezőn, hogy hallgasd. Amikor felhangzik az Úrangyalára hívó 

harangszó, keresztet vetsz, és számodra be is fejeződik minden. De ha szíved 

mélyéből imádkoznál, és akkor is hallgatnád a harangok csengését, amikor már 

nem szólnak, akkor te is ugyanúgy hallanád az Úr hangját, ahogy én. 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP  

Ter 18,20-32: Szodoma bűne az égre kiáltott. De mi határozza meg Isten ítéletét? 

A sokak bűne vagy a kevesek ártatlansága? Az Ábrahám közbenjárásáról szóló 

elbeszélés egyáltalán nem naív-primitív, mintha egy embernek Istennel való 

alkudozásáról lenne szó. Itt Isten igazságosságáról, magáról Istenről van szó. 

Ábrahám sejti azt, amit a mai evangélium kifejezetten mond is: Az egész föld 

bírája barát és atya is. Előtte érvényes egy olyan szolidaritás, ami emberek között 

alig valósul meg: kevés „igaz” elég ahhoz, hogy sok „istentelent” megmentsen. 

Végül csak egyetlen igaz lesz, aki a sokat megmenti: a szeretett Fiú. (Nyiredi Maurus) 

Kol 2,12-14: Már a görög bölcselők értelmet akartak adni az életnek, de nem 

sikerük nekik. Gyötörte őket a súlyos kérdés: Mi vár az emberre halála után? 

Teljes megsemmisülés, vagy valamilyen továbbélés? 

A zsidók a továbbélés mellett foglaltak állást, de szerintük is az csak ár-

nyékszerűség tele sötétséggel, szomorúsággal. Később már valami jutalmat is 



reméltek, a halál azonban megmaradt számukra nagy szerencsétlenségnek. 

A kereszténység Szt. Pállal egészen másképpen fogta fel a testi halált: az csak 

átmenet az örök életbe, abba a boldogságba, amelyet a mennyei Atya készített 

gyermekeinek. 

Az igazi halál nem a földi élet végén van, hanem a bűn elkövetésében. mikor az 

ember kilép Isten örök, szent tervéből. A bűn a fizikai halálnál is rettenetesebb 

erkölcsi halál, mikor az ember elveszíti szabadságát, méltóságát, lelki életét és 

örök üdvösségét. (Csertő György) 

Ezt kell szem előtt tartanunk, hogy megértsük a szentleckét. 

Lk 11,1-13: Jézus mélyen hívő környezetben nőtt fel, édesanyjától, Máriától ta-

nulta az első imádságokat, később pedig a zsinagógában. Az ottani 

istentiszteletek végén mindig elhangzott a „kaddis” 

ima: „Jöjjön el királyi uralmad (...) gyorsan, 

mihamarabb!” A gyermek Jézus napi imája éled újjá 

abban, amelyre követőit megtanítja. Az egészet meg-

határozza a bevezető megszólítás: „Atya”. Szent 

Lukács többször kiemeli, hogy Jézus különbséget tesz 

az „én Atyám” és a „ti Atyátok” között. Szent Márk 

följegyzi az eredeti, családias, becézgető arám szót is: 

„abba”, Szent Pál pedig arra biztatja a keresztényeket, 

hoer merjék ők is így szólítani Istent, testvérük, Krisztus 

nyomán. (Lukács László) 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 11,1-13) 

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik 

tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint 

ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: 

„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. 

Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 

Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk 

vétőnek. És ne vígy minket kísértésbe.” 

Azután így folytatta: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki 

éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három 

kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az 

kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban 

vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« 

Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, 

erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. 



Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, 

zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és 

aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, 

mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett 

tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót 

nyújt neki? 

Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni 

gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a 

Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”  

Ezek az evangélium igéi. 

BŰNÖK A MIATYÁNK ELLEN – Cseri Kálmán 

Olyan sokat vétünk a miatyánk ellen. Nem véletlenül írta Luther Márton, hogy a 

miatyánk a legnagyobb mártír: olyan sokat kell szenvednie amiatt, hogy sokszor 

lélek nélkül és figyelmetlenül ledaráljuk, elhadarjuk. Úgy teszünk, mintha 

imádkoznánk, s közben talán csak a szánk jár, de a gondolataink egészen másutt 

vannak. 

Sok szépet el lehet mondani erről az imádságról. Ezt imádkozzák talán a legtöbben 

a világon. Több mint egymilliárd ember bizonyosan ismeri. Talán ez volt az az 

imádság, amit az édesanyánk először tanított nekünk. Egy-egy sorát még azok is 

ismerik, akik messze sodródtak Istentől, vagy soha nem is voltak a közelében. Ám 

amikor temetésen hallják, ismerősen cseng számukra egy-egy mondat, s talán el 

is határozzák, hogy megtanulják. 

Mégis, sokat vétünk az imádság ellen. Pontosabban Isten ellen, akinek ezt 

imádságként mondhatnánk, ám sokszor nem ezzel a szándékkal idézzük. Jézus 

ezzel nemcsak egy imát hagyott ránk, hanem mintegy összefoglalta azokat az 

alapszempontokat, amelyek imádsággá tesznek valamit. A miatyánk mintaként is 

szolgál. Modell, amely rávilágít azokra az ismérvekre, amelyek miatt imádságnak 

tekinthető az, amit Istennek címezve elmondunk. - Legelőször figyeljünk az 

imádkozó Jézusra. Rá figyelve kaptak kedvet az imára a tanítványok is.  

HOGY IMÁDKOZZUNK? - Puskely Mária 

Avilai Szent Terézt egyszer megszólította, és minden különösebb bevezető 

nélkül megkérdezte valaki; „Hogyan elmélkedik egy szerzetesnő?” A nővér nem 

hökkent meg, hanem rámosolygott a kisdiákra, és ezt mondta: „Én nem tudom, 

hogyan csinálják a többiek. Ahogy én csinálom, azt hiszem, hogy az valahogyan 

úgy van, mint amikor a gyermek este hazamegy az édesapjához, akit már reggel 

óta nem látott; a nyakába ugrik, megmutatja jó jegyeit, elmesél mindenféle 

apróságot, ami csak volt, örömét és bánatát egyaránt. Nos, én így teszek a jó 



Istennel, hiszen Ő az én Atyám! Gondolatban egészen a közelében helyezkedem 

el, imádom, egészen kicsivé teszem magam Előtte... aztán beszélek neki...”  

AZ ÁLHATATÓSAN IMÁDKOZÓ – Benyik György 

Áldunk téged, Atyánk, hogy Fiadban szavakba öntötted a Lélek 

sóhajtozásait! Áldunk téged, aki egyaránt vagy Atyánk és barátunk! 

Áldunk téged, akinek az az akarata, hogy tőled kérjünk, és nálad 

zörgessünk. Áldunk téged, aki hűséges vagy magadhoz és Igédhez. Hűséged 

biztos menedékünk lehet éjszaka és nappal. Áldunk téged, aki úgy könyörülsz 

rajtunk, mint édes gyermekeiden! Amen. 

IMÁDKOZZUNK! 

Oh Istenünk, Te olyan ajándékokkal és erőkkel ajándékoztál meg minket, 

amilyenekről atyáink álmodni sem merészeltek. 

Segíts, hogy az élet szolgálatába állítsuk ezeket és ne a halál vagy 

pusztítás szolgálatába használjuk fel. 

Emlékeztess minden nap a világban tapasztalható ínségre és tedd gondolatainkat 

olyan elevenné, hogy cselekvésre kényszerüljünk. 

Őrizz meg attól, hogy elmerüljünk anyagiak élvezetében s hogy 

megfeledkezzünk az egy szükségesről. Őrizz meg attól, hogy az egész világot 

megnyerjük, de lelkünkben kárt valljunk. 

☺  LÉGY VIDÁM!   

Egy vén uzsorásné a halálát érezte közeledni. Eljárt hát estéről estére a 

templomba, s ájtatoskodott nagy buzgalommal. Egy alkalommal a pap észreveszi 

őt, amint a Szent Mihály oltár előtt térdel, imába merülten. A vénasszony két 

gyertyát is gyújtott, de oly ügyetlenül, hogy az egyik pont az ördög ocsmány képe 

előtt ég. 

- Nézzen már oda, asszony! Nem látja, hogy az egyik gyertyát az ördög elibe 

állította? 

- Dehogynem látom, édes tisztelendő - válaszol a vén uzsorásné.  

- Úgy vélem, ha az ember a másvilágra készül, jó, ha mindenfelé szerez magának 

jóakarókat. 
 

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/

