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Gondolatok vasárnapra 
 

 

MESE - felnőtteknek 

A dombocska lábánál sóházikó épült. A házikóban élt egy sóember és egy 

cukorasszony. A sóembernek és a cukorasszonynak voltak napjaik, amikor 

nagyon-nagyon szerették egymást, de voltak napjaik, amikor nagyobb volt a 

gyűlölet. Egy nap heves veszekedés támadt közöttük. 

A sóember felkapott egy sóbotot és elkergette otthonról a cukorasszonyt. 

Úgy üvöltött vele, mint egy megszállott: 

- Takarodj innen és építs magadnak egy téglaházat! 

A cukorasszony zokogva hagyta el a sóházikót. De nem sírt túl sokáig, nehogy 

cukororcája megolvadjon könnyeitől. 

Kicsit távolabb a sóember házától épített magának egy téglaházikót. 

Nagyon bájos kis házikó volt, virágos erkéllyel, kőkéménnyel. A cukorasszony 

azonban mégsem volt boldog. Éjjel-nappal csak a sóemberre gondolt. 

Egy nap elhatározta magát: elment a sóemberhez, hogy kérjen egy kevéske sót a 

leveséhez. 

De a sóember felkapta a sóbotját és megfenyegette: 

- Nagyon megbánod, ha nem takarodsz el végleg! A cukorasszony zokogva 

indult haza. De nem sírt túl sokáig, nehogy cukororcája megolvadjon. A hatalmas 

és könyörtelen ég szemtanúja volt ennek a jelenetnek. Olyannyira meghatódott, 

hogy 

ő is sírásra fakadt. Hullt, hullt a könnye, mintha dézsából öntötték volna. 

Az esőtől a kedves kis sóházikó olvadni kezdett. A sóember sietve szaladt a 

téglaházikóhoz. 

- Engedj be, kérlek, különben az esőtől teljesen elolvadok! - zörgetett az ablakon. 

- Ó, ó! Vége a könnyű életnek! - nevetett fel a cukorasszony. - Te megtagadtál 

tőlem egy kevéske sót, hát most segíts te is magadon úgy, ahogy tudsz! 

Ám a sóember addig kérlelte őt kedves, gyengéd szavakkal, míg a cukorasszony 

meg nem könyörült rajta. 

Egymás karjaiba hullva, hosszan, édes-sósan megcsókolták egymást. 

Mivel azonban a sóember az esőtől teljesen átázott, szája odaragadt a 

cukorasszonyéhoz. Meg kellett várniuk, míg megszáradnak, hogy szét tudjanak 



válni. 

És attól a naptól fogva a sóembernek cukorszája, a cukorasszonynak sószája lett. 

Soha többé nem veszekedtek... 

Éppen a különbségek teszik a szeretetet olyan csodálatosan gazdaggá. 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP – Lukács László 

Préd 1,2. 2,21-23: A világhírű amerikai pszichológus méltán híressé lett 

könyvének címe: „Lenni vagy birtokolni?”. A szerző, Erich Fromm az emberek 

boldogtalanságának egyik legfőbb okára mutat rá: a „bírvágyra”, ahogy 

divatjamúlt magyar szóval mondanánk. A mai ember egyik jellemzője, hogy 

mindent meg akar szerezni magának, mindent birtokolni akar. Csak abban leli 

örömét, amit magáévá tudott tenni: vagyonban, tudásban, karrierben, 

hatalomban. Közben pedig elfeledkezik arról, hogy rabjává vált a birtokainak, a 

szerzeményeinek, ő maga pedig egyre üresebbé vált. A boldogulás útja az - írja 

Fromm -, hogy nem a birtokainkat gyarapítjuk, hiszen azokat előbb-utóbb úgy is 

elveszítjük, hanem személyiségünket bontakoztatjuk ki. Biológiai életem ideje 

véges, Én vagyok az (a „lelkem”, mondanánk a hagyományos szóhasználattal), 

aki túlélem a halálomat. 

Kol 3,1-5. 9-11: Az élet valódi értelme és beteljesedése a szeretet. Új gravitációs 

térbe kerül a Krisztusban újjászületett ember: a szeretet erőterébe, amelyben nem 

a szerzés és a birtoklás, nem a versengés és az ellenségeskedés határozza meg az 

ember mozgását, hanem a mások iránti jóindulat, a megbocsátás, a 

megkülönböztetés nélküli szeretet. Ez a Krisztusban újjászületett ember 

legnagyobb ajándéka, de egyben életre szóló feladata is: egyre jobban beletanulni 

abba a mozgásrendszerbe, amelyet Krisztus új világa tesz lehetővé, de egyben 

kötelezővé is számunkra. 

Lk 12,13-21: Jézus szigorúan szól az 

evangéliumban. Nem önkéntes számvetés vár 

reánk, hanem ítélethozatal: számonkérik rajtunk, 

hogyan használtuk fel az életünk idejét. Nem azt, 

hogy mit és mennyit szereztünk, hanem mivé-kivé 

lettünk életünk folyamán. Ahogyan az evangélium 

mondja: a lelkünket kérik számon. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 12,13-21) 

Abban az időben amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a 

sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az 

örökséget.” Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, 

hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?” 



Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, 

mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” 

Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges termést 

hozott. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a 

termésemet. Tudom már, mit teszek: 

lebontom csűreimet és nagyobbakat 

építek, oda gyűjtöm majd a termést és 

minden vagyonomat. Aztán majd 

elégedetten mondom magamnak: 

Ember, van elég vagyonod, eltart sok 

évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az 

életet! 

Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, 

még az éjjel számonkérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? 

Így jár az, aki kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.” 

Ezek az evangélium igéi. 

KI AZ ÚR? – Martos Levente 

Jézus igazságszolgáltatását kérő okos, de nem eléggé. Valójában már nem ő 

irányít, hanem a vagyona, beszűkült kényelme. Nem látja, hogy gyűjtögetése 

távlat nélküli. Ha nem akarunk így járni, esztelennek bizonyulni, meg kell 

ragadnunk a Jézus szavaiban kínált lehetőséget: Istenben kell gazdagodnunk. 

Istenben az adakozó ember gazdagodik, aki őt utánozza, vagyis életet ad, a 

rábízott anyagi és szellemi javakat megosztja másokkal, és figyeli, hogyan lesz 

része annak az életnek, amelyet kapott és most is folyamatosan kap. 

Az adakozó élet hihetővé teszi a hitet. Nem a szegény gazdagok, hanem a gazdag 

szegények táborát kellene növelnünk, akik számíthatnak Istenre és egymásra. 

Amit sikerül odaadnunk, már biztosan Istené, és ezért a miénk, mindannyiunké. 

A VAGYONBAN BŐVELKEDŐ IMÁJA – Benyik György 

Istenünk, igazságos Bíró vagy, letekintesz a mennyből az emberekre, és 

ismered gondolatainkat. Áldunk téged, Krisztus, mert egyedül te tudod, 

mi lakik szívünkben! Hálásak vagyunk, hogy tudhatjuk, saját kincseidet kínálod 

nekünk, s nem veszendő aranyat. Hadd teljen meg szívünk országod javaival! 

Amen. 

VAKÁCIÓ, SZABADSÁG, PIHENÉS – Gyökössy Endre 

„Jöjjetek félre egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit.” (Mk 

6,31) 



Valamiféle pihenésre, kikapcsolódásra időnként mindenkinek 

szüksége van. Gazdánk is tudja ezt, ezért újra és újra megismétli 

elfáradt tanítványainak egykor tett ajánlatát: „Jöjjetek velem 

csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy 

kissé.” 

Ki hív? A Barátunk hív! Ugyanaz, Aki egyszer ezzel a címmel tüntette ki legelső 

tanítványait, amikor így szólt hozzájuk: „Többé nem mondalak titeket 

szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban 

barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul 

adtam nektek.” (Jn 15,15) Nos, a Barátunk hív bennünket is pihenni. Nekünk is 

azt ígéri, hogy az idő alatt velünk lesz, Ő gondoskodik mindenről. 

Gondoljuk meg, Jézussal, a Barátunkkal pihenhetünk! Még az is az Ő gondja, 

hogy időnként mindenkitől és mindentől távol és külön lehessünk. Tudja, hogy e 

feszültségekkel teli világban nekünk is erre van a legnagyobb szükségünk. 

Lehetne-e számunkra ennél kívánatosabb ajánlat? Bármilyen ötcsillagos 

szállodával, minden luxuslakosztállyal, különleges ellátással felér! 

Hová hív? Egy lakatlan helyre. De van-e valahol, ezen a túlzsúfolt földön még 

ilyen? A leglakottabb vidéken is akad lakatlan hely, ahol Vele és külön lehetünk; 

ezt már Ő rendezi el nekünk, ha akarjuk. 

Nos, ezért hív, hogy Vele pihenjünk egy kissé. Mert életünk első harmadában 

tanulunk, hogy dolgozhassunk, hozzáértőként műveljünk egy szakmát, egy 

hivatást. Életünk második harmada azzal telik, hogy azt 

tegyük, amit megtanultunk. Úgy megszokjuk ezt, hogy 

már nem is tudunk lenni, csak tenni. Tenni, amit 

megtanultunk. És mire életünk utolsó harmadába érünk, az 

átváltás, az átváltozás idejébe, képtelenek vagyunk 

lassítani. Tovább zakatolunk, a szívinfarktusig lihegve, és 

nem ülünk le a Barátunkkal, a csöndben és egyedül, mert 

talán még soha nem próbáltuk, eddig még nem hallottuk 

meg, hogy hív minket.  

„Jöjjetek félre egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit.” 
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