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

C év – Évközi 21. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A TITOK – mese felnőtteknek 

Az ötvenedik házassági évfordulójukat ünnepelték. Boldogok voltak. Gyermekeik 

és unokáik körülvették őket. 

A férjet megkérték, árulja el, mi a titka ennek a hosszú házasságnak. Az idős úr 

egy pillanatra lehunyta a szemét, mintha egy távoli emléket hívna elő 

emlékezetéből, majd mesélni kezdett: 

- Lucia, a feleségem volt az egyetlen nő az életemben. Egy árvaházban nőttem fel, 

így keményen meg kellett dolgoznom azért a kevésért, amim volt. Lányokra nézni 

soha nem volt időm, mígnem Lucia meghódította a szívemet. Mielőtt még felfog-

hattam volna, mi is történik, feleségül kértem őt. 

Milyen fiatalok is voltunk! 

Az esküvő napján, az egyházi szertartás után Lucia édesapja félrehívott és egy 

kicsiny dobozkát adott a kezembe: 

„Ez az ajándék házasságod boldogságát fogja szolgálni” - mondta. 

Izgatott voltam, és egy kicsit türelmetlenkedtem a csomagolás és a szalagdísz 

miatt. A dobozban egy nagy aranyóra volt. Óvatosan emeltem ki. Közelebbről 

szemügyre véve észrevettem valami bevésést a számlapján. Ez egy bölcs buzdítás 

volt, amit minden alkalommal láthattam, valahányszor az órára néztem. 

Az idős úr kedvesen elmosolyodott, majd felmutatta öreg óráját. 

Az óra számlapján a véset már elhalványult egy kicsit, de még 

jól olvashatóak voltak azok a szavak, melyek egy boldog 

házasság 

titkát hordozták: „Mondj valami kedveset Luciának!”  

Mondj valami kedveset annak, akit szeretsz! Most. 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP 

Iz 66,18-21: Ahogy Isten irgalmaz a fogságban levő népének és hazavezeti őket, 

úgy gyűjti majd egybe az egész emberiséget. A fogságban megszabadultak közül 

küld majd a különböző népekhez, hogy tanúskodjanak az Ő irgalmáról, melyet ők 

testközelben tapasztaltak meg. És ezek a népek is tiszta áldozati ajándékká válnak 

Isten számára. 

Zsid 12,5-7. 11-13: A mondottakat kiegészíti Szt. Pál a szentleckével. Ne 

kicsinyeljük le az Úr fenyítését, amellyel segíteni akar indulataink legyőzésében. 



Isten úgy bánik velünk, mint a jóságos atya a fiával. A jelenben keserűséget okoz 

neki fenyítésével, később azonban az hálás érte, hiszen anélkül a szenvedélyek 

elhatalmasodtak volna benne és nem élvezné sem itt a földön, sem a másvilágon 

a béke gyümölcsét. 

Vannak, akik Isten büntetésének minősítik. Ezeknek az nem válik javukra, hanem 

kárukra szolgál és emiatt elszakadnak tőle. 

Lk 13,22-30: Itt is szembesülünk azzal a jelenséggel, hogy Jézusnak föltesznek 

egy kérdést és ő egészen másra válaszol. Ez azért van, mert rossz a kérdés. Jézus 

már a jól föltett kérdést válaszolja meg. Jól el lehet vitatkozgatni azon, hogy sokan 

vagy kevesen üdvözülnek-e? Jézus számára azonban ez a vita semmit sem ér, 

számára nem a sok és nem a kevés az érdekes, hanem az az ember, akivel éppen 

beszél. És neki éppen azt a kérdést kellene föltennie, hogy „én üdvözülök-e?” Mit 

számít, hogy sokan üdvözülnek, ha én nem vagyok közöttük? És mit jelent a 

kevés, ha én is beletartozom? 

És az üdvösséget illetően az sem sokat számít, hogy Jézus megfordult a mi 

utcánkban vagy véletlenül egy vendégségben ugyanannál az asztalnál ettünk-

ittunk. A fizikai közelség nem üdvözít. Csakis a személyes közelség, az 

összetartozás, az elkötelezettség lehet az a szűk, áldozatokat is követelő kapu, 

amelyen át az üdvösségbe, a személyes Istenbe beléphetünk. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 13,22-30) 

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a 

városokban és falvakban, melyeken áthaladt. 

Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik 

üdvözülnek?” 
Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, 

sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. 

A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: 

»Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan 

vagytok.« 

Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« 

De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti 

gonosztevők!« 

Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok 

Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten 

országában, magatokat meg kitaszítva onnan. 

Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és 

helyet foglalnak az Isten országában. 



Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!” 

Ezek az evangélium igéi. 

IMÁDKOZZUNK! – Benyik György  

Hálát adunk neked, Istenünk, hogy a te Városod kapuit nem zárják be sem 

éjjel sem nappal! Áldott vagy te, akinek menyegzős vacsorájára a Föld 
minden népe hivatalos. Áldunk téged, hogy a te menyegződ nem étel és 

ital bősége, hanem öröm a Szentlélekben! Áldalak téged, mert te vagy az első és 

az utolsó, az élő, aki átöleled a mindenséget! Hadd lakjam a te házadban életem 

minden napján! Amen 

KAPU – Mácz István 

Miniden kapura emlékszem, amelyen ha beléptem, hazaértem. A hazaérkezés 

messzi vagy közeli útról, öröm. Biztonság. Végre itthon. Újra itthon. A kellemes 

érzés megkezdődik már akkor, amikor meglátom a kaput, amelyen majd belépek. 
A kapu hív. A kapu vár. A kapu mögött az otthon világa s azoké, akiket szeretek. 

A kapu az is, ami becsukódik, amikor elindulok. Ő köszön el. Keretében az, aki 

kikísért. A kapun át lépek a világba. 

Családi házak kapuja. Igen, arról igaz, amit írtam. De a sokemeleteseké? Annak is 

van kapuja, bár százan járnak ki-be rajta. Amelyiken te jársz ki-be, a te kapud. Az 

vár, az köszön el. Csak érezd meg. Lehet, száz ember közül egy sem veszi észre, 

ha átlép a kapun. A te szíved dobbanjon meg, hiszen vidám öröm az érkezés, az 

indulásban pedig reménnyel telt az öröm. 

Ahányszor elindulsz, a kapu utánad néz. Ha senki nem vár, a kapu köszönt 

ismerősként. Határ, amelyen átlépve a világba jutsz, s onnan otthonodba 

visszatérsz. - A határátlépés izgalom s öröm. Naponta hányszor érezheted! 

ISTEN DICSŐSÉGÉRE – Gyökössy Endre 

A modern kor embere kérdésként is mondja, de azért vádaskodik is; tudat alatt 

vagy akár egészen tudatosan Istent teszi felelőssé minden rosszért. Ebből is látszik, 

hogy Isten választott népe mennyire másképpen gondolkozott. Abban az időben, 

amikor Jézus itt járt ezen a földön, az izraelitáknak másféle határozott álláspontjuk 

volt: minden csapást, betegséget, tragédiát valamilyen bűnnek tulajdonítottak. 

Azaz: akit sújtott, az megérdemelte! Ezzel és így rehabilitálták Istent: a Teremtő 

csak jót akar, jót tesz, mindenki maga hozza a bajt a fejére, betegséget, 

nyomorúságot, ami a bűnének következménye. 

Ez a fajta gondolkodásmód Jézus tanítványainál is jól látható: 

Amikor jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai 

megkérdezték tőle: 

- Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: 

- Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá 



legyenek rajta Isten cselekedetei. (Jn 9,1-3) 

Jézus tehát a leghatározottabban elutasítja a bűn és a betegség vagy nyomorúság 

összefüggését. Ne zavarjuk össze a kettőt, nem kell Istent rehabilitálni! Nem kell 

emberekre ráfogni, hogy azért betegek, mert ez Isten büntetése. Előfordulhat, de 

nem mindig. 

Hívő körökben sokszor nem azt kérdezik: „Miért, Uram Isten, miért?”, hanem: 

„Mi végre?” Ez egyes esetekben helyes. Jézus itt is erre ad választ: azért, hogy 

nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei, hogy felragyogjon Isten 

dicsősége. Jézus soha nem önmagáért cselekedett csodát, hanem azért, hogy 

valami nyilvánvalóvá legyen. Ő nem csodadoktor, Ő Isten országának dicsőségét 

hirdette. Abba beletartozott egy-egy gyógyulás vagy gyógyítás is…  

És én, a kozmosz kicsi kis „vírusa” csodálkozom, hogy a világteremtő Isten 

egyszer azt mondja: „Ebből elég!” Kicsit megrázza a világmindenséget, és itt, egy 

kis sejtecskében valami történik. Ezt akarom én megérteni?... - A MÉGIS 

számomra azt jelenti, hogy ha én nem is értem, mi miért történik, olyan valakiben 

hiszek, Aki ezt tudja. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyám! Látod, mennyi bajt csinálunk, mennyi szörnyűséget 

ezen a földön, mennyi földrengést, pusztítást, és akkor Téged kérünk 

számon és vonunk felelősségre. Uram, hogyan is érthetnénk mi Téged, 

hiszen ha megértenénk, akkor nem volnál Isten. Akkor mi volnánk ott, és mi ott is 

akarunk lenni, hogy Te ne legyél! Legalább a tudatunkban ne legyél. De Te újra 

és újra kopogtatsz a szívünkön, és csöndesen megkérdőjelezed a mi nagy 

emberségünket. Amikor megrendül a talpunk alatt a föld, akkor egy pillanat alatt 
egészen parányiak leszünk. 

Talán jó is, hogy nem értünk, Urunk, de jó belesimulni a tenyeredbe, jó odafigyelni 

az egyetlen világos, tiszta üzenetre, amit Jézus Krisztuson keresztül üzentél 

nekünk, éppen azt, hogy ne gondoljuk, mintha mi különbek lennénk. Valami talán 

még hátra van, vagy nem is olyan talán, hanem biztosan; hogy ha meg nem térünk, 

akkor elveszünk a Számodra, vagy legalább a magunk számára, az örök élet 

számára. 

Uram, könyörülj és irgalmazz nekünk hátralévő életünkben, hogy egyenesebb 

irányban gondolkozzunk, érezzünk, tapogassunk! Amen. 
 

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/

