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

C év – Évközi 19. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

MESE – felnőtteknek 

Egy jómódú család ifjú sarja diplomaosztójához közeledett. Rokonaik és ismerőseik 

körében, így szülei részéről is, szokás volt autóval megajándékozni a frissdiplomás 

családtagot. 

Apa és fia végigjárta tehát a város legjobb autószalonjait, mígnem rátaláltak a tökéletes 

autóra. A fiú biztos volt benne, hogy a várva-várt napon tündökölve, tele tankkal ott 

fogja találni házuk előtt. 

Eljött a nap. Mérhetetlen volt a csalódása, mikor apja mosolyogva közeledett felé, egy 

könyvvel a kezében... Egy Biblia... 

A fiú dühösen hajította el a könyvet, és attól a naptól fogva nem állt többé szóba az 

apjával. Néhány hónap múlva egy távoli városban munkát talált magának. 

Apja halálhíre hozta őt újra haza. A temetést megelőző éjjelen, miközben régi írások 

között kutatott az apja íróasztalán, megtalálta azt a Bibliát, amelyet az apja 

ajándékozott neki. Mély lelkiismeret-furdalástól megindultan lefújta a port a könyv 

borítójáról, majd kinyitotta. A könyv oldalai között rátalált egy csekkre. A legdrágább 

autó ára volt rajta. Édesapja állította ki. Sokunk szemében csak egy csukott, haszontala-

nul porosodó könyv. Ám oldalai között ott rejtőzik mindaz, amire mindig is 

vágyakoztunk. 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 

Bölcs 18,6-9: A Bölcsesség könyvének második része (10-19 fejezetek) az isteni 

Bölcsesség uralkodásáról beszél, ahogy az a pátriárkák történetében (Teremtés 

könyve), és az Egyiptomból való kivonulásban (Kivonulás könyve) láthatóvá vált. 

Isten hatalmas igéje éles tőrként szállt le az égből azon az éjszakán, hogy ítéletet 

tartson és megmentse Izraelt. Az atyák, vagyis az izraeliták fel voltak erre készülve; 

számukra ez az éberség éjszakája volt, és ennek fenn is kellett maradnia minden 

nemzedéken át Isten egy még nagyobb érkezésének és végleges szabadításának 

várásában. Ébernek lenni, ez a mai evangélium intelme is. 

Zsid 11,1-2. 8-19: Az Ószövetség szentjeiről valóban elmondhatjuk, hogy a hitben 

hunytak el, mert azt a hazát, amelyet ígéretképpen kaptak, földi életükben még nem 

nyerhették el. Vándoroknak tartották magukat és jövevényeknek, akikbe az örök 

haza reménye élt, amelyet kerestek. 



A keresztény emberről szintén ezt kell mondanunk. Éppen azáltal, hogy idegennek 

érzi magát, nem vágyakozik a földiek után. Abban a reményben: hogy halála után 

az ígért hazába jut, le tud mondani a földiekről. 

Lk 12,32-48: Jézus bátorító szavára éppen úgy rászorultak az őt követő 

tanítványok, mint a néhány évtizeddel később élő keresztények. Bármilyen 

diadalmas és sikeres lehetett is kezdetben Jézus nyilvános működése, bármilyen 

gyorsan növekedett is a tanítványok száma és lelkesedése, nevetségesen-

félelmetesen kevesen voltak ahhoz, hogy igazi népmozgalmat indítsanak el, és 

Jézus követőjévé tegyék egész Izraelt. A zsenge keresztény közösség nyilván úgy 

érezhette: alig van reménye a fennmaradásra. Hiszen rettegésben tartotta őket 

Domitianus császár üldözése. Hitükkel, életformájukkal beleütköztek egyrészt az 

erős görög-római kultuszokba, másrészt a még mindig eleven zsidó vallási-

közösségi életbe. Ebben a helyzetben jól eshetett Jézus szavára gondolni: „Ne félj, 

te kicsiny csapat!” 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 12,32-48) 

(Rövidebb forma a *-ok közötti rész kimarad Lk 12,35-40) 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

(* „Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy 

nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok 

ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen 

erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem 

fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. *) 

Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az 

olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és 

zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk 

megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti 

őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor 

érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. 

Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem 

engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az 

órában, amikor nem is gondoljátok.” (* Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk 

mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?” 

Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön 

az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a 

tevékenységben talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. 

De ha a szolga azt mondja magában: Uram bizonyára késni fog, és elkezdi verni a 

többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az 



ura megérkezik olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem 

gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. 

Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, 

sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, 

csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat 

bíztak, attól többet kérnek számon.” *)  Ezek az evangélium igéi. 

MENNYISÉGI SOPÁNKODÁSOK 

„Ne félj, te kisded nyáj, mert Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.” 

(Lk 12,32) Kicsinységünk érzete sok félelmünk forrása. 

Egyrészt átérezhetjük a szabályos kisebbségi érzést, amikor magunkat gondoljuk 

másoknál kisebbnek, tehetetlenebbnek, alávalóbbnak stb. Ilyen lelkiállapotban 

könnyű félni bármitől, hiszen ha minden és mindenki jobb nálam - milyen sors 

juthat nekem? 

A kisebbségi érzést azonban egy Jézushoz tartozónak illik legyőznie. Könnyű is, 

mivel nem magamban kell bízni, hanem elegendő a Barátomra hagyatkoznom. 

Isten Fiára nem mondhatjuk, hogy rossz ízlése van, vagy hogy nincs kellő 

emberismerete! Tudja Ő, hogy mi lakik az emberekben! (Jn 2,25) És mégis 

mellettem van, igazgatja sorsomat. Ő választott engem. Lehet, hogy egyelőre túl 

pocsék alaknak tartom magam, sőt, még az is megeshet, hogy igazam van ebben. 

De Úr azt is tudja, mivé lehetek! És Ő ezt határozottan akarja. Csak a 

beleegyezésem kell az Ő elképzeléséhez: Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja 

országát. 

És itt már többes szám szerepel. Mert nemcsak egymagamban tud kisebbségi 

érzésem lenni, hanem csoportként is. Amikor körbenézek például a templomban, 

és úgy érzem, hogy szentmiséről szentmisére fogyatkozunk. Ráadásul minden 

korban divat volt, van és lesz a kisebbségi sopánkodás: maholnap kivész a hit, 

eltűnik a jó erkölcs, egyre kevesebben vagyunk hívők... Bezzeg a múlt században, 

az előző nemzedék során - az volt még az igazi! Így aggodalmaskodunk, de az már 

nem jut eszünkbe, hogy elődeink is így gondolkodtak korukról és az ő elődeikről. 

Az pedig végképp fel sem merül bennünk, hogy a mennyiség: nem a mi dolgunk! 

Nekünk nem számlálnunk kell magunkat - nekünk élnünk kell azzal a lehetőséggel, 

hogy Atyánk nekünk szánja az Ő országát. A mi feladatunk tehát a minőség 

megteremtése. 

Milyen gyakori kísértés: megpróbálni számba venni az eredményt ahelyett, hogy a 

„termelésben” fáradoznánk! Amikor körbenézek köreinkben, hogyan is 

gondolhatom, hogy tudok számolni? Miért nem jut eszembe, hogy semmit nem 

tudok a Te mértékedről, Uram? Nem elég, hogy nem ismerem a számadás 



mértékegységét - én még azt sem tudom, mit is kell igazából számba venni! Hiszen 

nem tudom megkülönböztetni a konkolyt a búzától, a juhokat a kosoktól - s egy-egy 

nehéz nap még a bárányokat sem a farkasoktól... 

Leteszem hát kezedbe felesleges mennyiségi aggódásaimat, Uram. Nem méregetem 

szememmel sem a nemzedékem, sem magam. Add kegyelmedet ahhoz, hogy úgy 

éljem az életem, hogy utána a jó oldalra számíttassam. 

KÖZBEN JÁRÓ IMÁDSÁG FIATALOKÉRT - H. Oosterhuis 

Hadd imádkozzunk a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy 

nyitottak legyenek és befogadóképesek minden jóra, hogy merjenek élni a 

nyugtalan világban, hogy legyen erejük elviselni a csalódásokat, hogy megtanulják 

elfogadni önmagukat, hogy el ne veszítsék bátorságukat, hogy ne tegyenek kárt mások 

életében, hogy mindig készek legyenek arra, hogy e világot emberibbé és lakhatóbbá 

tegyék. 

VAKÁCIÓ, SZABADSÁG, PIHENÉS (2.)– Gyökössy Endre 

„Jöjjetek félre egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit.” (Mk 6,31) 

A pihenés és némi csönd után következik az ötezrek megvendégelése, majd igen 

sok beteg meggyógyítása. Fontos tudnunk, hogy Jézus sohasem azért pihentette 

meg és pihenteti meg ma is tanítványait, és viszi őket valami lakatlan helyre, hogy 

ott is maradjanak, hanem ezek a ritka lehetőségek az erőgyűjtés alkalmai, hogy 

utána jobban, eredményesebben, feltöltöttebben szolgáljanak Jézussal együtt. 

Gondoljuk csak meg, nem lehetett könnyű ötezer férfit és ki tudja hány nőt és 

gyermeket szépen, rendben csoportokba ültetni, és a Jézustól elvett élelmet ügyesen 

szétosztani! Végül még a maradékokat is össze kellett szedniük, minden kapkodás, 

ingerültség, feszültség nélkül, azután pedig valamiféle rendet teremteni az Úrhoz 

tolongó és gyógyításra váró betegek között. - Jézus jól tudta, miért éppen ezek előtt 

a szolgálatok és események előtt hívja tanítványait egy kis pihenésre! 

Amikor bennünket hív pihenni és felüdít, annak az okát is jól tudja. Mi még nem 

tudjuk, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban mi vár ránk, ki vár ránk. De 

Ő tudja. Azt is, hogy bizonyára olyan élethelyzet következik vagy különösen 

megerőltető szolgálat áll előttünk, amire csak a Vele töltött együttlétből, csöndből 

indulhatunk. De előbb lepakolva, majd feltöltekezve el tudjuk viselni vagy végezni, 

ami ránk vár. Most azért szól ismét: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan 

helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” 
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/

