
2022. 08. 14. 

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

C év – Évközi 20. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A TERV – mese felnőtteknek 

Jézus a mennybemenetel közben egy pillantást vetett a sötétségbe 

burkolózó földre. Néhány apró halvány fény ragyogott csak Jeruzsálem 

felett. 

- Uram, mik azok a pici fények? - kérdezte Jézus elé igyekezve Gábriel 

arkangyal. 

- Ők az én anyám körül imádságra összegyűlt tanítványaim. Az a tervem, 

hogy amint az Égbe érek, elküldöm hozzájuk Szentlelkemet, hogy azok a 

pislákoló fények örökké égő, lángoló tűzzé váljanak, mely minden nép 

szívét szeretetre lobbantja. 

- És ha terved nem sikerül, mit fogsz tenni. Uram? - bátorkodott tovább 

kérdezni Gábriel arkangyal. 

Pillanatnyi csend után az Úr gyengéden így válaszolt: 

- Nekem nincs más tervem... 

A végtelen éjben egy kicsiny pislákoló fény vagy. De Isten tervének 

nélkülözhetetlen része vagy. Mert nem létezik más terv. 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP - Lukács László 

A vízben fuldokló emberek többnyire maguk nehezítik meg a mentésüket 

avval, hogy kétségbeesetten össze-vissza kapálóznak, ellenállva még a 

segítségükre sietőknek is. Ez a kép találóan jeleníti meg a válságba 

sodródott ember és a megmentésére siető Isten harcát. Az Ószövetségben a 

próféták léptek föl Jahve küldötteiként, és sorsuk nemegyszer az elutasítás, 

sőt az üldöztetés volt. Az Újszövetségben Jézusban tetőzött ez a drámai 

ütközet, úgy azonban, hogy eljuttatott a megoldáshoz: Jézus megváltó 

halálán keresztül a Jó győzelméhez. 

Jer 38,4-6.8-10: A próféták közül talán Jeremiás sorsa a leginkább 

megrendítő. Bizonyára ezért írta meg Franz Werfel az ő életét „Halljátok az 

igét!" című regényében. Amikor az Úr meghívja, Jeremiás félve-remegve 

tiltakozik: nem érzi magát alkalmasnak arra, hogy Jahve küldetésében 

szembeszálljon az ország önelégült hatalmasaival, figyelmeztesse őket 

bűneikre és azok tragikus következményeire. Saját emberi gyöngeségein 



felülemelkedve mégis vállalkozik a prófétálásra, és valóban magára vonja 

a hatalmon lévők haragját. Azok egy mély verembe dobják, hogy ott éhen 

haljon, vagy belefulladjon a sárba-ürülékbe. 

Zsid 12,1-4: A szentlecke arról szól, hogy Jézus hogyan harcolta meg ezt a 

harcot, és mi lett ennek a küzdelemnek a végső kimenetele. „A rá váró öröm 

helyett elszenvedte a kereszthalált.” Ő nem erőszakkal tette ártalmatlanná a 

gonoszt, nem alkalmazott jogos önvédelmet sem: úgy szállt szembe az 

emberi gonoszsággal, hogy kiszolgáltatta magát az embereknek, a 

kereszten lemondott isteni hatalmáról, az Atyának földi oltalomban 

megnyilvánuló segítségéről: bűnné lett értünk, ő az egyetlen Igaz. S éppen 

azáltal segítette győzelemre a jót, váltotta meg az embert, hogy engedte 

magát teljesen kifosztani. Egyetlen egyből azonban nem engedett: halálig 

való engedelmességgel szerette az Atyát és az embereket.  

Lk 12,49-53: Ez a küzdelem lángol fel Jézus életében. Isten 

„emésztő tűz”, a szeretet lángoló tüze. Jézus e szeretet 

tüzét akarja fellobbantani ezen a világon, hiszen csak a 

szeretetben találhatja meg az ember a boldogságát. 

Beleütközik azonban az emberek önzésébe, 

közönyébe, egyéni érdekeibe: értetlenség és elutasítás 

fogadja, akár az ószövetségi prófétákat vagy Keresztelő 

Jánost. Kitör tehát a harc a jó és a rossz, a szeretet és a 

gyűlölet, az igazság és a hamisság között. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 12,49-53) 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást 

akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell 

megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! 

Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek 

nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, 

megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. 

Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az 

anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.” 

Ezek az evangélium igéi. 

A TANÍTVÁNY IMÁJA – Benyik György 

Áldunk téged, Urunk, mert elküldted Lelkedet, hogy küldötteid a te 

cselekedeteidet megírják és elbeszéljék! Tárd fel nekünk a titkaidat 

és lobbantsd fel szívünkben az igéd szeretetét, mert szavad felhevíti 



szívünket! Add, Istenünk, hogy szívünk a te hangodat és ne a vér szavát 

kövesse, és a te Országodat tartsuk legfőbb örömünknek! Amen. 

JÉZUS MEGJELENÉSE – Martos Levente 

Jézus tehát arra vár, hogy odaadásával az Atya rendelése szerint az élet 

forrása lehessen, szenvedélyesen vágyakozik arra, hogy belőle kiindulva 

átalakuljon a világ. Mi talán azt szeretnénk, hogy villámlásszerűen, 

egyetlen pillantás alatt semmisüljön meg a rossz, és győzedelmeskedjen a 

jó. Jézus messiási szenvedésében azonban a világ hosszadalmas átalakulása 

is benne foglaltatik, ez a lassú égés, ez a küzdelmes tisztulás. Jézus ezért 

folytatja beszédét: „Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a 

földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten 

lesznek egy házban, megoszlanak egymás között...” Jézus nem akarta 

szembefordítani egymással a családok 

tagjait, és nem akart békétlenséget 

terjeszteni. A szeretet soha nem 

erőszakos, a bátorság jele inkább a 

türelem. Vannak helyzetek, amelyekben 

az igazság és szeretet látszólag vesztes 

marad, annyit mégis tehetünk értük, hogy 

elviseljük a szembenállást, a világ dis-

szonanciáját. 

MEGLEPETÉS – Mácz István 

Bármi, bármikor meglepetés lehet. Minden áldott nap. Ma. Azonnal. 

A meglepetésben valami nem várt ér. Hirtelen. A meglepetésben ott az 

újnak a varázsa. „Nem gondoltam - nem így akartam - még álmodni sem 

mertem” - kiáltunk fel. Melyik az a nap, amelyben meglepetés ne érhetne? 

A meglepetés csapásként is ronthat az emberre. Tudom, de nem erről 

beszélek. Arról, ami mindennapi lehet, csak észre kell venni. 

Köszön, akitől nem vártad. Megdicsért, aki hónapok óta észre sem vett. 

Korhadó fa rügyet hajtott. Leveled érkezett. Nem késett a vonat. Udvarias 

volt az eladó. Sikeredhez vetélytársad is 

gratulált. - Minek soroljam tovább? 

Egyszerű esetek, amelyek bármikor 

megtörténhetnek és megtörténnek. Csak 

éppen elfelejtünk neki örülni. Közben sírunk 

az örömtelenség miatt. Pedig csak figyelni 

kell. Les ránk a meglepetés. Ne kerüljük el. 



Milyen öröm ér ma? - így kezdd a napot, így minden órát. Az öröm, hidd  

el, rád talál. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Uram Jézus, könyörüljön rajtunk a Te kívül hordott szíved, amit 

megmutattál nekünk a kereszten! Irgalmazz nekünk, mert mi már 

csak pörölünk, mi már csak számonkérünk, csak válásra készülünk. 

Mi már régen nem szólunk egymáshoz, összerezzenünk a másik léptétől, ha 

bejön. 

Uram, bocsásd meg, hogy olcsó pótmegoldásokkal oltogatjuk az életünket. 

Adj még egy évet, Jézus szíve, és ne vágj ki! Hátha megteremjük még azt 

az egy szem fügét, azt az egyetlenegyet, amit kinyújtott kézzel vársz tőlünk. 

Ugye, Uram, még oda tudjuk adni? Igazán szeretnénk! 

KIK AZ ISTEN GYERMEKEI? - Gyökössy Endre 

Valaki, aki egy őszön végighallgatta a tékozló fiú történetéről szóló 

sorozatot a mi kis újpesti gyülekezetünkben, így számolt be megrendítő 

élményéről: 

„Idáig mindig Istenhez beszéltem, imádkoztam. Ám szüntelen úgy éreztem, 

hogy iszonyatosan messze van, valahol magasan fölöttem, ahova el sem ér 

a szavam. De most, megtért tékozló gyermekeként, már közelinek érzem az 

Atyát, valahogy úgy, mint a tékozló fiú, aki atyja nyakába borult. És azóta 

ha kimondom: Atyám, úgy érzem, hogy közvetlen Neki mondom, Vele 

beszélek. Mintha édesapámmal beszélnék, akit sohasem ismertem, mert 

kisgyermek koromban már meghalt.” 

Meg kell vallanom, hogy erre valóban csak a Szentlélek képes. Ezért 

mondja Pál: „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, 

hogy valóban Isten gyermekei vagyunk”. 

Miért is csodálkoznánk ezen? Hiszen az a természetes, hogy az életben is 

az édesapánktól tudjuk meg, amikor beszélni tanulunk, hogy ő az apánk, és 

ő kéri, hogy így szólítsuk: Apa! Magatartásából, értünk való munkájából, 

fáradozásából és legfőképpen szeretetéből bizonyosodunk meg, hogy 

valóban ő a mi édesapánk. Sőt, olykor a büntetéséből is. 
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Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  
Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
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