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

C év – Évközi 25. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A PARANCS 

Egy asszony egy nap elvitte a fiacskáját Mahatma Gandhihoz, hogy megkérje őt, 

parancsolja meg a gyereknek, ne egyen több édességet. 

- Legyen olyan jó, és jöjjön vissza három nap múlva! - mondta Gandhi. 

Három nap múlva újra eljött hozzá az asszony a kisfiával. 

Gandhi így szólt a kisfiúhoz: 

- Ne egyél több édességet! 

- Három napig váratott bennünket, és csak ennyit mond? Miért? - kérdezte őt az 

asszony. 

- Mert három nappal ezelőtt még én is édességet ettem - válaszolt Mahatma. 

Ha mindazok, akik parancsolnak, prédikálnak, elrendelnek, hangoskodnak, 

követelnek, sürgetnek, elhatároznák, hogy maguk is megvalósítják mindazt, amit 

másoktól kérnek, akkor a világ földi mennyországgá válhatna. 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

Ám 8,4-7: Ámosz próféta a Kr. e.-i 8. században könyörtelenül ostorozza korának 

vallási és szociális visszaéléseit. Az ítéletről szóló beszédeit megelőző fenyegető 

beszédeiben kibontakozik egy gazdag felső réteg képe, amely önző módon él. Itt 

nemcsak meghatározott parancsok megszegéséről van szó, hanem egy olyan 

általános magtartásról, amely egyenesen ellentmond annak, amit Jahve elvár az ő 

választott népétől. A mai olvasmány fenyegetés: a szegényeket és kicsinyeket el-

nyomják és becsapják; a gazdagok mindig gazdagabbak lesznek.  

1 Tim 2,1-8: A világosság fiainak, a keresztényeknek legalább ennyire okosnak és 

tetterősnek kell lenniük. Távlatuk, horizontjuk azonban egészen más, egyszer az 

egész földi élet véget ér, de rövid földi életünk már az örökkévalóság távlataiban 

zajlik. A lecke szavaival: így élhetünk békésen és nyugodtan, szentségben és 

tisztességben, így emelhetjük kezünket imára tiszta lélekkel. 

Lk 16,1-13: Jézus tudatosan fordult hasonlataiban nemcsak a természet jelensé-

geihez, hanem az emberek mindennapi életéhez is. A semleges dolgokból, sőt a 

rosszból is tanulhatunk jót. - Ismernünk kell az adóztatásnak Jézus korabeli 

rendszerét is. Az adóbeszedőknek meghatározott összeget kellett beszolgáltatniuk, 

ugyanígy az intézőknek is. Uruk a többivel nem törődött: amennyivel többet tudott 

kicsikarni az alattvalókból, szolgákból, bérmunkásokból, annyival nagyobb lett az ő  



egyéni haszna. Ezért is vetették meg és utálták az adószedőket. Ha a példabeszédbeli 

intéző hirtelen csökkenti követeléseit, föltehetően 

elsősorban a saját hasznáról mond le. Talán nem is most 

jár el hamisan, hanem eddigi gyakorlata volt igazságtalan 

kizsákmányolás. Ijedtében leszállítja a reális mértékre az 

adósságokat, lemondva az általa bezsebelhető 

nyereségről vagy annak egy részéről. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 16,1-13) 

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: 

„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura 

vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok 

rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.« 

Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az 

intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy 

befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« 

Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel 
tartozol uramnak?« Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd 

elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te 

mennyivel tartozol?« »Száz véka búzával« – hangzott a válasz. 

»Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.« 

Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a 

világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. 

Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a 

hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak 
titeket az örök hajlékokba. [* (Hosszabb)]  

Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is 

hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az 

igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? 

Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat 

szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok 

Istennek és a mammonnak.”   Ezek az evangélium igéi. 

OKOS PÉLDA 

Jézus és az evangélista nem helyesli a csalást, nem is ezért állítja középpontba az 

intézőt, a hamis „sáfárt”, hanem azért mert valamit megértett. Nagyobb biztonságot 

ad a testvéri közösség, a könyörület kapcsán kiváltott hála, mint a jó állás. Eddig az 

anyagi biztonságban hitt, most az anyagiakkal megvásárolható hálában. 

Megszűnik a kötődése ahhoz a világhoz, amelynek viszonyaival foglalkozik, 

eszközként használja őket. Ezt akarja tanítani a történet. A legfurcsább, hogy ezt egy 



korrupt ügyintéző érti meg, pedig Jézus ezt akarja prédikálnia környezetének. 

Érdekes módon ezt a világ fiai előbb értik meg, mint a világosság fiai. 

Jézusnak ezt a példabeszédét hívő elődeink is nehezen értették…  Nekünk is 

keresnünk kell az okosságot, azt a bölcsességet, amely Jézustól, a szentektől, a 

teremtett természettől tanulhatunk. Kiegészít a másik, amely az anyagiakban való 

becsületességre figyelmeztet: „Ha a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki 

bízza rátok az igazi értéket?” - Meg kell tanulnunk osztani. Akkor képesek leszünk 

Istent szolgálni akkor is, amikor a hamis mammonnal kel foglalkoznunk. 

IMÁDKOZZUNK! 

Úr Jézus! Mélyen együtt érzek Veled keserűségedben. Mi egészen másként 

képzeljük el a dolgokat, mint Te. Mi olyan jól elvagyunk magunkban, a mi 

kis magánügyként kezelt vallásosságunkkal. A mennyei Atyát úgy 

tekintjük, mint a mi e világi jólétünk és kényelmünk garantálóját. Eszünkbe sem jut, 

hogy az evangéliumot tovább kellene adni, hogy lehetne más embereket ezzel 

boldogabbá, az üdvösség felé tartóvá tenni. Szégyelljük, hogy hiszünk. Megszoktuk 

a szocializmusban, hogy a hit veszélyes, takargatni kell. Keresztelő János arról 
beszélt, hogy a Messiás Szentlélekkel és tűzzel fogja megkeresztelni az embereket. 

Kérlek, Uram, áraszd szívünkbe ezt a tüzes Lelket, hogy mi magunk is lángra 

gyulladjunk tőle és másokat is meg tudjunk gyújtani, és ettől valóban terjedhessen a 

világban a végül is semmit érő mammon bálványozása helyett Isten tisztelete és 

szolgálata. Ámen. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk Téged, Urunk Jézus, aki szüntelen jót 

mondasz rólunk, noha azok vagyunk, akik vagyunk. Köszönjük, hogy 

szüntelen áldasz minket. Talán ezért élhetünk még, ezért nem pusztult el még 

ez a világ. Köszönjük, hogy áldásoddal veszed körül az életünket. Add, hogy olykor 

ez föl is derengjen előttünk. Add, hogy áldásaidból valamit valakinek tovább tudjunk 

adni. Talán egy szemvillanással, meleg kézszorítással, egy jó szóval. Hiszen ebben a 

sebzett világban sokszor ez is elég, hogy valaki békességre jusson vagy megbékéljen 

önmagával, embertársaival. Áldj meg minket, Urunk, életünk minden napján, hogy 

mi magunk is áldássá legyünk mások életében! Amen. 

 A VÁSÁRLÁS – Mácz István 

Sokszor dühösen, bosszúsan jössz ki a boltból. Nem kaptál semmit. Ám kezed és 

szatyrod nem üres. Találtál olyat, amit nem is akartál, mégis megvetted. Annak miért 

nem örülsz? 

A vásárlásban van öröm. Keresgélés, válogatás, érdeklődő kíváncsiság. A fel- és 

megtalálás érzései töltenek be. Mert mindig van valami, amit megvehetsz. Ha 



mégsincs, van olyan, ami tetszett. A van örömét ne zavarja el a hiány és a nincs osto-

basága. 

Látod, a vásárlás nézőpont kérdése lehet. Ahogy nézed, úgy lesz bosszúság vagy 

öröm. A vásárlás napi feladat. A van kösse le figyelmed. A van öröme kísérjen, 

amikor kilépsz a boltból, még akkor is, ha éppen az nincs, amit vennél. 

Így lesz napi öröm a vásárlás. 

NE SIRÁNKOZZ! - Szenthelyi-Molnár István 

Egy pszichológus professzor az egyik konferenciáján elmondott egy viccet, és 

mindenki nevetett. Kis idő múlva ismét elmondta, és már alig nevettek. Addig 

ismételte ugyanazt a viccet, amíg már senki nem nevetett. Akkor feltette az alábbi 

kérdést: 

- Ha nem tudunk többször nevetni ugyanazon, akkor miért vagyunk képesek sokszor, 

akár hónapokig is siránkozni és tépelődni ugyanazon a bajon vagy problémán? Pedig 

nagyon fontos lenne megtanulnunk, hogy nem érdemes ragaszkodni olyan 

dolgokhoz és gondolatokhoz, amik szenvedést okoznak. És tudják, miért? Mert az 

élet rövid, kár eltölteni sopánkodással! 

KERESZTED MEGÖLEL ENGEM - Anselm Grün 

Uram, Jézus Krisztus, ma este kereszthalálodra emlékezem. Értem is meghaltál. 

Nem tértél ki a halál elől, utadat teljesen végigjártad. A kereszten mindvégig, egészen 

a beteljesedésig szerettél bennünket. 

Amikor keresztedre nézek, kitárt karodat meghívásként élem át. Szükségem van 

Rád, hogy átölelj és szeress engem. Szemlélem keresztedet, Uram, amelyen e világ 

minden ellenségeskedését kibékítetted Önmagadban. 

A bennem lévő összes ellentétet és ellentmondást is átjárja szereteted. Hiszen Te 

mindent szeretsz bennem, még árnyoldalaimat is, igy semmi olyan nincs bennem, 

amit el kellene utasítanom. Ajándékozz meg a keresztedből áradó szeretettel, hogy 

képes legyek mindazt megszeretni, ami bennem van. 

NEVESS! 

Két teológus beszélget: - Tudod, hogy mit osztott szét a jó Isten a legigazságosabban, 

mindenki megelégedésére? 

- ? 

- A bölcsességet. Vagy tán hallottál már valakit is azért panaszkodni, hogy keveset 

kapott belőle? 
 

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/

