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

C év – Évközi 22. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

TERVEK – mese felnőtteknek 

Egy fiú és egy lány egymást gyengéden átölelve támaszkodtak egy hatalmas 

hajó korlátjánál. Ifjú házasok voltak, ezen a tengeri utazáson mézesheteiket 

töltötték. Meghitten beszélgettek a jelen boldog pillanatairól, és az oly 

rózsásnak tűnő közös jövőjükről. 

- A munkámat tekintve igen jó kilátások előtt állunk, hamarosan 

átköltözhetünk egy nagyobb házba. Nyolc-tíz év múlva pedig saját 

vállalkozásom is lesz talán. Meglátod, boldogok leszünk - mondta a fiú. 

- Igen - folytatta az ifjú feleség -, gyermekeink a legjobb iskolába járnak 

majd, és kiegyensúlyozott életünk lesz. 

Majd megcsókolták egymást és továbbmentek. A hajó korlátjához egy 

mentőöv volt erősítve, rajta a hajó neve: Titanic. 

Olvastam valahol: Meg akarjátok nevettetni Istent? Beszéljetek neki a 

terveitekről. 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 

Sir 3,19-21.30-31: A Sirák fia könyve szerint is a szerénység többet ér 

annál az okos magatartásnál, amely az emberi reménykedés szerint 

„megéri”. Itt is az alázatosság hiteles bibliai belső tartásáról van szó. Ez 

abból a tudásból származik, hogy egyedül Isten nagy és hatalmas. Az ember 

rá van utalva Isten irgalmára, leereszkedő szeretetére, és erre számíthat is. 

Ebből adódik a megfelelő magatartás más emberekkel szemben, a 

hatalmasokkal szemben a nyugodt biztonság, a gyöngékkel szemben pedig 

a szolgálat és segítőkészség. 

Zsid 12,18-19. 22-24a: Az egyház évszázadokon keresztül fontos szerepet 

töltött be a kultúra területén, szerepét azonban nagy részben átvette az 

állam, a társadalom. A keresztények és a nem keresztények közötti 

különbség is egyre kisebb lesz. A vallási hovatartozás második helyre 

került. A zsidókeresztényeknek is hasonló problémájuk volt, amikor az a 

levél íródott, amelyből a mai szentleckét vesszük. Az első lelkesedésen már 

túl voltak. Gyakran találkoztak olyanokkal, akik a keresztény hit felvétele 

után is pogány módon éltek. 



Szükség volt tehát arra, hogy a zsidóságból megtért hívek megerősödjenek 

hitükben, amint nekünk is öntudatosabbá kell tennünk kereszténységünket. 

Lk 14,1.7-14: Isten családjában nem az számít, hogy kinek mennyi a 

vagyona, milyen magas beosztásba jutott, hány 

kitüntetést kapott, mennyi nyilvános megbecsülésben 

részesült élete során. Hanem az, hogy egyszerű, 

megnyílt gyermeki szívvel mennyire fogadta be a 

mennyei Atya szeretetét, mennyire él a Fiúhoz, Jézushoz hasonló 

lelkülettel, egészen az Atyára bízva életét. A szerénység: külső viselkedési 

forma. Az alázat: szívbéli lelkület. Nem a megszégyenülés, az eltiportság, 

az elnyomorítottság megalázódása, hanem az anyjához-apjához búvó 

kisgyermek bizalma és szeretete, akinek világát ez a szeretet burkolja be, és 

nem érdekli más, külsőleges vélemény. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 14,1.7-14) 

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, 

hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak 

válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. 

„Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a 

hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki 

meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor 

szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. 

Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, 

hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj 

följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert 

mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát 

megalázza, azt felmagasztalják.” 

Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd 

meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se 

gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és 

viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a 

szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog 

leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te 

azonban az igazak feltámadásakor megkapod 

jutalmadat.”  Ezek az evangélium igéi. 

IMÁDKOZZUNK! 

Áldott legyél, Jézus, aki óvsz minket a megszégyenüléstől! Magasztalunk téged, 

mert meghívtál minket, szegényeidet, minket, méltatlanokat a te lakomádra! Jöjj 



el, Urunk, hozzánk, és maradj velünk! Áldd meg asztalközösségünket, te, aki arra 

tanítasz minket, hogyan szerezzünk kincset a mennyben. Áldunk téged a bőséges és 

megtömött örökségért! Boldogok vagyunk, mert te magad vagy osztályrészünk! Amen. 

AZ ASZTAL - Mácz István 

Régen oltárként tisztelték. Naponta háromszor ült köréje a család. Reggeli, 

ebéd, vacsora. Nem csupán evés-ivás volt. Szertartás. A család rítusa, 

amikor megadták a testnek, ami a testé, a léleknek, ami a léleké. Ettek és 

beszélgettek. Az asztal körül. 

Az asztal nem csupán bútor, amelyre ételt, italt tesznek, hogy föléje hajolva 

az emberek egyenek, hanem tér, amely fölött szavak hangzanak el, gondo-

latok cserélődnek és ember emberhez közelít. 

Nálatok hogyan van? Tudom, az élet ma nem „asztal-centrikus”: Ahányan 

vannak a családban, annyifelé ebédelnek. Reggel nincs idő leülni. Más 

időpontban indul a gyerek, a szülő. Ám van este, van szombat és vasárnap. 

Üljétek körül az asztalt, engedjetek az asztal varázsának. Étel, ital. Egy szál 

virág. Tányér fölé hajolva fejetek egymáshoz közelebb kerül, és ha szóltok, 

beszélgetni kezdtek, a családban eggyé melegedtek. Érzitek a család örö-

mét. Öröm, hogy együvé tartoztok. 

Az asztal ma is lehet oltár. Áldozat rajta az étel s ital. Ima fölötte a 

beszélgetés, amelyben találkoztok. A terített asztal egymást is jelentse 

nektek. Étel s ital mellett egymást is éhezitek. Adjátok meg önmagatoknak, 

egymásnak, ami kell. Az asztal öröme oly mindennapi lesz, oly unhatatlan, 

mint az íze a kenyérnek. 

ISTEN SZÍNE ELŐTT – Martos Levente 

„Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt 

felmagasztalják.” Ez a mondat Isten színe előtt érvényes igazán, és ott valójában mást, 

sokkal többet jelent, mint az emberek között. Az emberek közötti irigység és 

féltékenység gyakran gondoskodik arról, hogy letörjék az ágaskodók szarvát, kaján 

élvvel mutassák meg a másiknak, hogy hol a helye. De Isten nem így ítél. Istennel 

szemben nincs értelme gőgösnek lenni. Isten mindent, a leckéztetést, a 

megvárakoztatást, a felemelést, a biztatást, a végső, nagy igazságtételt is - teljes és tiszta 

szeretettel teszi. Egymás előtt felfuvalkodottan, az első helyeket keresve, alaposan 

felvérteztük már magunkat, hogy magabiztosnak és félelmetesnek tűnjünk. Isten és a 

valódi barátaink őszinte szeretete férkőzhet be minden önáltatásunk mögé, hogy 

boldogan éljünk ott, ahol vagyunk. 

IMÁDKOZZUNK! - Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Könyörögve kérünk a magyar kenyérért, a magyar 

aratásért, a mi mindennapi kenyerünkért. Egyszer szárazság, egyszer 



belvíz, egyszer árvíz fenyegeti, de tudjuk, hogy Te gondviselő jó Atyánk 

vagy, és mindig ajándékozol nekünk eleget. 

Urunk, mostanában egy kicsit riadtan nézünk körül, mintha úgy látnánk, 

hogy az egész világ valahol megreccsent volna. Kegyetlen ellenszelek fúj-

nak. Könyörögve kérjük irgalmadat és kegyelmedet, Urunk, mert nem tud-

juk, miért történnek dolgok odakint, és sokszor még kevésbé tudjuk, miért 

történnek dolgok idebent. Miért van olyan szárazság idebent, miért önti el 

az indulat, a harag vize vagy tüze a lelkünket, vagy bármi egyéb, amiről 

csak Te tudsz ezen a világon. 

Köszönjük, hogy Te újra és újra megszólítasz bennünket, és mindig van 

üzeneted. Mindig megteheted azt a csodát, hogy míg szívünkben forgatjuk 

a nekünk ajándékozott igekincset, egyszer csak kibomlik belőle a szent ti-

tok, és halljuk az üzenetet, intést, kemény vagy lágy mondatot, ami éppen 

nekünk való. Ebből tudunk élni legalább egy héten át, mert lehet élni és 

érdemes élni - Amen. 

MÉG KELLESZ ISTENNEK - Johannes Rosche 

Úgy érzed néha, nem kellesz már a világnak: leróttad neki adósságodat, nincs 

már szükség rád. Szeretnél már „elmenni”. 

Környezeted valószínűleg már nem szorul rád. Talán terhükre is vagy. 

De Istennek még kellesz! Rád szorul, hogy teljesítse tervét. 

Miért ne lehetne még szándéka veled? 

Szükség van még rád itt a földön, a lelkek érdekében: segítened kell őket, 

megmenteni szenvedéseiddel, imáiddal. 

De gondolj magadra is: érett vagy-e már annyira, hogy édes gyümölcsként 

hullhass Atyád ölébe? 

Egyszer csak már nem lesz rád szüksége itt Istennek: akkor halsz meg. 

 ☺ LÉGY VIDÁM!  ☺ 

A plébános a tizenkét éves Jézus történetét meséli el hittanórán: 

- Egy ideig észre sem vették Jézus eltűnését, mert azt hitték, hogy az úti tár-

saságban van. Egy nap múlva azonban rájöttek, hogy nincs velük. Mit mond-

hatott ekkor Szűz Mária? 

Peti felkiált: 

„Jézusmária, hová lett ez a gyerek?!” 
 

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/

