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

C év – Évközi 24. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

JEL – mese felnőtteknek 

Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig 

múlt húszéves, csinos, finom arcú fiú volt. 

Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. Miután váltottak pár udvarias szót a 

tavaszias időjárásról, a fiú váratlanul így szólt: 

- Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam, éppen úton vagyok 

hazafelé. 

Áradt belőle a szó, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes 

családban nőtt fel, és az a bűntett, amit elkövetett, mekkora szégyent és fáj-

dalmat okozott szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem kapott. 

Tudta, hogy a szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglá-

togassák őt a börtönben, és azt is tudta, hogy túl tudatlannak érzik magukat 

ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, ő a maga részéről 

nem írt nekik többet. 

Szabadulása előtt három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, 

hogy kapcsolatba lépjen apjával és anyjával. Bocsánatukért könyörgött, 

amiért csalódást okozott nekik. 

Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen házuk előtt haladt el, 

ott, ahol felnevelkedett, és ahol még most is élnek a szülei. 

Szüleinek megírta, hogy megértette őket. Megbocsátásuk jeléül egy jelet kért 

tőlük. Olyan jelet, amit jól lát az autóbuszból: ha még visszafogadnák őt, 

kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. 

Ha ezt a jelet nem látja, nem száll le az autóbuszról és örökre eltűnik az 

életükből. 

Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem 

mert kinézni az ablakon. Biztos volt benne, hogy az almafán nem lesz ott a 

szalag. 

Útitársa végighallgatta a történetét, majd kedvesen megkérte a fiút: 

- Cseréljünk helyet. Majd én figyelek az ablakból. Éppen csak néhány ház 

előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. Könnyeivel 

küszködve kedvesen megérintette a fiatalember vállát: 

- Nézze csak! Nézze! Az egész fát fehér szalagok borítják. 



Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk. Emberekhez hasonlítunk, amikor 

ítélünk. Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk. 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 

Kiv 32,7-11.13-14: Míg Mózes még a Sinai hegyen tartózkodik, a nép 

istenképként aranyborjút csinált. Isten ítélete kemény. Ő nem akar tovább 

ennek a népnek Istene lenni; a „te néped”, mondja Mózesnek. Ahogy egyszer 

Ábrahám, úgy válik most Mózes nagy közbenjáróvá. Arra merészkedik, hogy 

Istent emlékeztesse az Ábrahámmal és utódaival kötött szövetségre, ahogy 

Ábrahám emlékeztette őt az igazságosságára. És Isten hagyta magát 

áthangolni. - Haragudhat Isten? Megbánhat Isten valamit? A Biblia úgy 

beszél Istenről, mint ahogy hasonló helyzetben egy emberről beszélne. Csak 

emberi nyelven tudja elmondani nekünk, hogy milyen nagy az Isten - 

haragjában és irgalmazó szeretetében. 

1 Tim 1,12-17: Szent. Pál a szentleckében magasztalja Isten könyörü-

letességét, amely akkor lett nyilvánvalóvá, amikor elküldte egyszülött Fiát a 

világra, hogy a bűnösöket üdvözítse. Elsőnek, aki felett Isten irgalmasságot 

gyakorolt, magát maga, mert tudatlanságában és erőszakosságában 

káromolta, gyűlölte és üldözte Isten egyszülött Fiát. Isten azonban kiemelte 

elesettségéből, amikor szolgálatára rendelte s hogy szolgálatát teljesíthesse, 

kegyelemmel halmozta el. 

Lk 15,1-32: A keresés kínjait mindnyájan ismerjük. Ha elveszítünk valamit - 

a kulcscsomónkat, fontos iratokat, bármilyen tárgyat -, egyre türel-

metlenebbül, ijedtebben és idegesebben tesszük tűvé a házat, forgatjuk ki 

zsebeinket, fiókjainkat. Ha megtaláljuk, megkönnyebbül-

ten sóhajtunk fel, és megnyugszunk. Örömre fordul a 

szorongásunk. Sokkal nagyobb fájdalmat okoz azonban az, 

ha embereket veszítünk el. Aligha van köztünk olyan, aki 

ne élte volna át közeli hozzátartozóinak halálát, és vele a 

veszteség fájdalmát. De igen sokan szenvednek attól is, 

hogy valakijük a szó erkölcsi értelmében „vész el”, tér rossz 

útra, válik hűtlenné eszméihez, övéihez.  

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 15,1-32) 

Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy 

hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és 

azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.” Jézus 

erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek 

száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, 

s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, 



örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, 

és azt mondja nekik: »Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat.« 

Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő 

bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. 

Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem 

gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg 

nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszéd-

asszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett 

drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd 

egy megtérő bűnösnek.” * 

Majd így folytatta: „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így 

szólt apjához: »Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét.« Erre ő 

szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte 

mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta 

vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, 

s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani 

gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen 

megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak 

neki. 

Ekkor magába szállt, és így szólt: »Atyám házában hány napszámos 

bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, 

és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már 

nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.« 

Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, 

és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. 

Ekkor a fiú megszólalt: »Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra 

már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.« 

Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és 

adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a 

hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és 

vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, 

elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek. 

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor 

hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a 

zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, 

és megkérdezte, mi történt. »Megjött az öcséd, 

és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt« – felelte 



a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért 

atyja kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: »Látod, én 

annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te 

nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a 

barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre 

pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágtál le neki.« 

Ő erre azt mondta: »Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. 

Most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és 

most életre kelt, elveszett és újra megkerült.«”  Ezek az evangélium igéi. 

IMÁDKOZZUNK! – Nyiredi Maurus 

Mennyei Atyám! Jézus a keményen ítélkező farizeusok előtt szerető 

édesapának, „Abbának” mutatott be. Te ebben az édesapai 

gyöngédségedben szeretett Fiadat elküldted otthonról, a mennyei 

dicsőségből, hogy azok között, akik eltékozolták vagyonukat, otthagyták 

otthonukat, még a sertések vályújából sem ehettek, nem kevesebbel, mint 

életénekföláldozásával fölmutassa a reményt: lehetséges a hazatalálás. 

Mekkora öröm lehetett Neked szeretett Fiadatföltámasztani a halálból, újra 

magadhoz ölelni és jobbodra ültetni a mennyben. Örömödet még nagyobbá 

teszi, hogy egy ugyancsak megtért XX. századi francia költő arról énekel, 

hogy Jézus nem egyedül megy Hozzád, belé kapaszkodik az emberiség és Te 

Jézus miatt „kénytelen vagy” nekik megbocsátani, visszafogadni őket. Így lett 

Jézus elsőszülött sok testvér között. Áldalak Téged azért a csodálatos, fényes 

mennyei esküvőért, melyet Fiadnak és a megváltott emberiségnek rendezel 

azóta is a mennyben. Áldalak Téged azért is, hogy engem sem akarsz 

kifelejteni ebből. Segíts, hogy Jézusból erőt merítve mindig emlékezhessek 

arra, hogy számomra is „Abba”, Édesapa vagy. Ámen. 

MEGTALÁLTATOTT  

El kell jutnunk végre a valóság felismeréséhez: „elveszett paradicsomban” 

élünk; vagy, az evangélium hasonlataival: elbitangoltunk a boldog otthonból, 

eltékozoltuk az apai örökséget. Létkérdés minden egyes ember számára, főleg 

életének elején, hogy erre rádöbbenjen: nincs biztonságban; elronthatja az 

életét, elveszítheti önmagát, elutasíthatja Istenét. 
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