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

C év – Évközi 23. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

MI VAN A TE VILÁGOD MÖGÖTT? 

A protestáns lelkipásztor szombat reggel meglehetősen nehéz körülmények között 

próbált felkészülni a prédikációra. A felesége elment vásárolni, esett az eső, a kisfia 

unatkozott, nyugtalan volt, mert nem tudott mihez kezdeni magával. 

Végül a lelkész kétségbeesésében elővett egy régi magazint, hogy átlapozza. Talált 

egy szép színes oldalt, amely a világ térképét ábrázolta. Kitépte a lapot, szétvagdalta, 

a darabkákat szétszórta a szoba padlóján, és ezt mondta a fiának: 

- Johnny, ha össze tudod rakni a térképet, kapsz tőlem egy huszonöt centest. 

A lelkész azt hitte, hogy egész délelőttre való munkát adott a kisfiúnak. De tíz perc 

múlva kopogtattak az ajtón. A kisfia volt, az összerakott képpel.  

A lelkész megdöbbent, hogy fia ilyen gyorsan végzett a feladattal. Ott voltak a 

papírdarabkák, gondosan összerakva, ott volt a hibátlan világtérkép. 

- Kisfiam, hogy tudtad ilyen gyorsan összerakni? - kérdezte a lelkész. 

- Ó - mondta Johnny -, nagyon egyszerű volt! A másik oldalon egy ember képe van. 

Egy papírt letettem a földre, összeraktam az embert, aztán egy papírlapot tettem a 

tetejére és megfordítottam az egészet. Rájöttem, ha rendbe teszem az embert, a világ 

is rendben lesz. 

A lelkész mosolygott, és átadta fiának a negyeddollárost. 

Ezzel megadtad a holnapi prédikációm témáját - mondta a fiának:  

„Ha az ember rendben van, akkor rendben lesz a világa is!” 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 

Bölcs 9,13-19: Az ószövetségi olvasmány a Bölcsesség könyvét idézi: sokat 

tűnődő elménk képtelen világosan látni a világ dolgaiban is, hogyan tudná hát 

átlátni Isten akaratát és rendeléseit? Egyet tehetünk: mivel Isten tetteivel 

bizonyította, hogy szeret bennünket, hogy a javunkat akarja, hogy kész mindent, 

még a saját Fiát is nekünk adni és feláldozni értünk, a legjobban tesszük, ha rábízzuk 

magunkat, és követjük akaratát, akkor is, amikor ellenkezik a logikánkkal, a 

vágyainkkal, az elképzeléseinkkel, a vonzalmainkkal. 

Filem 9b-10. 12-17: Pál egy szökött rabszolgáért jár közben az uránál. Mindketten 

keresztények. A szökésért akkoriban halálbüntetés járt. Onezimuszra is ez a sors 

várt volna. Pál érte könyörög urához, a szintén keresztény Filemonhoz: legyen 

irgalmas hozzá. Megindítóak szavai: „Mint saját szívem, úgy küldöm vissza 



hozzád.” Logikája Krisztusét követi: ha felszabadítja, elveszít egy szolgát, de 

visszanyeri őt szeretett testvérként. 

Lk 14,25-33: Jézus felszólít, aki a nyomába szegődik, annak rangsorolnia kell: 

számára mi a legfontosabb, és mi kevésbé fontos. Csak az élhet boldogan, aki 

helyes sorrendbe tudja állítani személyes kapcsolatait, vágyait, vonzódásait és 

kötelezettségeit. Jézus nem kegyetlen zsarnok, aki előfeltételként szabja azt, hogy 

mindenről le kell mondanunk. Aki egyszer fölfedezte a legnagyobb kincset, rátalált 

Isten szeretetének ajándékára, az minden mást emögé rendel. Így alakulhat ki ez a 

fontossági sorrend. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 14,25-33) 

Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így 

szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét 

és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. 

Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. 

Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a 

költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az 

építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az 

ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.« 

Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül 

és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e 

szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget 

küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. 

Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, 

nem lehet az én tanítványom.”    Ezek az evangélium igéi. 

IMÁDKOZZUNK! 

Uram, erős segítségem vagy, menedékem bástyája! Ezért csodájává lettem 

sokaknak és nem vallok szégyent. Áldalak téged, mert ha sereggel állok is 

szemben és ellenségeim körülvesznek, akkor is benned bizakodhatom. Áldott legyél, 

Istenünk, mert áldásoddal befejezhetjük, amit elkezdünk, felépíted örök hajlékodat 

számunkra, melyet nem emberkéz alkot. Áldunk téged, Krisztus, győzhetetlen ural-

kodó, amiért a te erőd nem a katonák ereje, hanem az igazság vére és tanúságod Ige-

kardja! Amen. 

LEHETŐSÉG – Martos Levente 

Az életet kaptuk szüleinktől, a génjeinket örököltük, szokásaink 

nagy részét, szimpátiát és antipátiát, vonzást és taszítást, 

arcvonásokat, mosolyt, ki tudja, mi mindent még. A kamasz 

szabadulni szeretne otthonról, a felnőtt néha visszatérne 



gyermekkorába, de tudván tudja, hogy az már nem az ő élete volna. Előbb-utóbb 

dönteni kell a saját élet mellett. Ez a saját élet ugyanakkor nem lehet öncélú - 

valamire vagy valakire irányulnia kell, valami nagyszerűre, valaki igazán értékesre. 

Hát nem akkor vagyunk igazán boldogok, amikor megtaláljuk, aztán mégis 

elfeledjük önmagunkat, amikor belefeledkezünk abba, amit teszünk? 

Ezt a képet a keresztények előtt senki nem használta átvitt értelemben, s talán csak 

az első keresztény közösség formálta meg véglegesen, Jézus keresztjére 

visszagondolva. Ők már átélték, hogy az élethez hozzátartozott a halál. Nem kellett 

letagadniuk a fájdalmat, az élet adottságait, végességét, korlátozottságát, ég és föld 

közé kifeszített mivoltát, rossz és jó, jó és jobb közötti állandó küzdelmét és 

vergődését. 

ADJ MAGADBÓL! – Gyökössy Endre 

„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és 

életét adja váltságul sokakért.” Érted? Jézus úgy osztotta szét ÉN-jét, önmagát, 

hogy ma - kétezer év után is! - jut Belőle mindnyájunknak. Micsoda szétosztogatott 

ÉN! 

És azt hiszed, hogy ezt te nem teheted? Adj magadból, pazarold az életed! Mintha 

virágokat dobnál a hóra. Mert a világ szeretetlen és megfagyaszt. És mégis! Ha 

értelme van az életnek, akkor a boldog és örömös szolgálat az értelme. 

A megromlott és elsötétült egyház újult meg egyszer egy kicsi emberkén, Assisi 

Ferencen keresztül, aki egyszer egy imádságban ezt tudta kérni: „Add, Uram, hogy 

ne engem szeressenek, hanem hogy én szeressek másokat!” Azért élt ezen a földön, 

hogy szétosztogassa lényét, s a lényében élő óriási Krisztust. Mert benne élt 

Krisztus, a Poverellóban, Isten kis szegénykéjében, Assisi Ferencben. 

Azt mondod, te egy kis névtelen, hétköznapi emberke vagy. De nem vagy szegény! 

Tudod te, hogy milyen gazdag vagy? Adhatod magad, adhatod például a 

figyelmedet... 

Nem tudsz beszélni? - Ne beszélj! De talán tudsz egy óráig hallgatni valakit, akinek 

éppen nincs senkije, akinek panaszkodjék. Ne mondd, hogy nem tudsz egy óráig 

odahallgatni szeretettel! Ne mondd, hogy nem tudsz lelki szemetesvödörré válni! 

Valaki belénk önti élete szemetét, s mi az Úr előtt kirázogatjuk. Mindig marad az 

alján, nehéz azt onnan kitisztítani. Dehát: ez a szolgálatunk! A tiéd is! 

ADD FÁJDALMAID! – Mácz István 

Hol itt, hol ott jelentkezik. Váratlanul. Egyszer sajgón simogat, máskor szúr, mint a 

tű. Van, amikor belül harap bírhatatlanul, s elűzni nem tudod. Fájdalom. Ismered. 

Meglátogat. Néha csak egy pillanat. Máskor órákig vendéged. Az már baj, ha 

idegeidbe otthont épített. 



Fájdalom. Kerülöd. Megtalál. Futsz előle. Utolér. Ma. Holnap. Ő holnapután is ráér. 

A fájdalom a betegség első szava. (Talán a közeli-messzi halál kürtjele.) 

Fájdalmadban az élet szisszen, jajgat, sikolt. Míg fájdalomtól szenvedsz, élsz. 

De hol az öröm? 

Egy költő szerint a bűnnek is vannak virágai. Szerintem a fájdalomban is nyílnak 

örömök. 

Birtokba vett a fájdalom? Máris melletted az orvosságot nyújtó kéz. Simogat a 

résztvevő szó. Könnyeket látsz az arcokon. Érted sírt könnyek. 

Birtokba vett a fájdalom? Körülötted máris nyílnak az irgalom, a részvét, a szeretet 

virágai. 

Szakíts belőlük. - Még a fájdalom sincs öröm nélkül. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk, csodálatosan jó, hogy van az életünknek fix pontja! Bárhogy is 

inog, remeg alattunk a föld, Beléd tudunk kapaszkodni, imáink elérik szívedet. 

Akkor is, amikor hálát adunk, mert sok mindenért okunk van hálát adni. 

Bocsáss meg, hogy néha olyanok vagyunk, mint a nyűgös, nyafogó gyerekek, 

akiknek semmi se jó, mindig mást akarnak! Annyiszor mondjuk, hogy 

ez se jó, az se jó, így se jó, úgyse jó. Nem vesszük észre, hogy valamit ránk bíztál, 

hogy létezik egy dallam, amit csak mi tudunk eldalolni. Lessük, ki mit fütyül, hogy 

arra táncolhassunk, és pontosan utánozhassuk, amit a másik csinál. Pedig valami 

mást kellene tennünk, azt, amit Te vársz tőlünk, amit majd számon kérsz: 

emberséget, hűséget, szeretetet, alázatot, szelídséget. Amen. 

☺  LÉGY VIDÁM!   

Vilinek süteményt kellett vinnie a plébános úr névnapjára. A mamája a lelkére kötötte: 

- Ha a plébános úr kinyitja az ajtót, illedelmesen mondd: „Dicsértessék a Jézus Krisz-

tus, plébános úr!” Megértetted? 

Hazajövet az anya megkérdezte: - Minden rendben ment-e? 

- Az atya nem volt otthon. 

- És? 

- A házvezető néni nyitott ajtót.  

- És? 

- Neki így köszöntem: Üdvözlégy, Mária! 
 

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/

