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

C év – Évközi 26. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

Egy mindig nagyon elfoglalt üzletember taxiért kiáltott. 

- Hajtson teljes sebességgel! - szólt sietősen, miután beült. 

A taxi kerekei csikorogtak a kanyarban.  

Kis idő elteltével az üzletembernek gyanús érzése támadt. 

A taxishoz hajolt és megkérdezte: 

- Mondtam-e önnek, hogy hova kell mennie? 

- Azt nem, de olyan gyorsan hajtok, ahogy csak tudok! - válaszolt a sofőr 

nyugodtan. 

Lehet „vaktában” is élni. 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

Ám 6,1a.4-7: A múlt vasárnapi olvasmányhoz hasonlóan a mai olvasmány 

fenyegető beszéd, amelyet az ítélet szava zár le. A fenyegető beszéd láthatóan egy 

Krisztus előtti 8. századi jóléti társadalom életét ábrázolja. „Nem bánkódtok József 

végzete miatt.” A 8. századi Izrael is „József házának” nevezte magát. Ezzel 

büszkén emlékeztek az ősatyára, aki Egyiptomban egészen a király helyettesének 

rangjára emelkedett, és szívesen elfeledkeztek arról, hogy Józsefet testvérei 

rabszolgának adták el Egyiptomba. A „József háza” címnek köteleznie kellett volna 

őket arra, hogy törődjenek a szegényekkel és éhezőkkel, de ők épp az ellenkezőjét 

tették Ezért mennek száműzetésbe, elsőként a „gondtalanok”, a magabiztos felső 

réteg. Így kell megtanulniuk, hogy Izrael Istene előtt mi a jogos és igazságos. 

1Tim 6,11-16: A hívő nemcsak a földi adottságokat és követelményeket, hanem - 

azokat megelőzve - Krisztus példáját tartja szem előtt. Evilágban él, de nem ebből 

a világból való. Ez azonban nem elmenekülés a világ gondjai elől, hanem éppen 

ellenkezőleg: ilyen módon tudja a legigazibban szolgálni embertársait, dolgozni a 

világ építésén. Az örök élet fényei enyhítik megpróbáltatásainak sötétjét, még 

ragyogóbbá teszik örömeinek derűs világosságát. 

A Timóteusnak adott intést ma szívembe vésem: „Te, Isten embere, menekülj a 

bajkeverőktől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, 

szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát!” 

Lk 16,19-31: Jézus igen gyakran utal arra, hogy az időnk véges, hogy jelenlegi ál-

lapotunknak egyszer vége szakad. Amíg nem késő, addig kell jót tennünk, föl kell 

ismernünk az órát, az Úr látogatásának idejét, virrasztanunk kell, várva Urunk 



hazatértét. Közhelynek hangzik ez az állítás, a gyakorlatban mégis ez a tény az, 

amelyet a legszívesebben kiiktatnánk az életünkből, vagy - mivel ezt nem tudjuk 

megtenni - legalábbis igyekszünk tudomást sem venni róla. Sok mindent máskép-

pen csinálnánk, életünket másként rendeznénk be, ha ott élne bennünk földi életünk 

végességének tudata: ez az állapot is véget ér egyszer.  

A gondolkodó ember időnként rádöbben arra is, hogy múlik az 

idő, az élete lassan véget ér - jaj annak, aki ezt nem veszi 

számításba döntéseiben. A példabeszédbeli gazdag későn döbben 

rá, hogy elszalasztotta a kellő alkalmat. De ekkor már késő: sorsa 

eldőlt. Ostoba rövidlátás az, ha valaki csak ebben az életben akar 

boldog lenni, és nem törődik az odaátival, nem szövi bele itteni 

életébe az örök élet távlatait. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 16,19-31) 

Abban az időben: 

Jézus a következő példabeszédet mondta: 

„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és 

mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a 

kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a 

gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, 

és nyalogatták a sebeit. 

Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, 

és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta 

messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. 

Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja 

hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a 

lángokban.« 

»Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, 

Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát 

gyötrődöl. 

Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna 

menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.« 

»Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még 

öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, 

nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek 

helyére.« 

Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és 

vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« 

Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, 



Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot 

tartanának.« Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, 

még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«” 

Ezek az evangélium igéi. 

SZEGÉNY LÁZÁR – Martos Levente 

Ennek a történetnek más a főszereplője, mint akit várnánk. Talán ebben az esetben 

igaz, hogy a Lukács-evangéliumban, a szegények evangéliumában Jézus a 

társadalmat a szegények oldaláról szemléli. Amikor az evangélista a gazdagok 

lakomáját leírja, akkor nézőpontja ugyanaz, mint a kapukon kívül ácsorgó 

koldusnak a nézőpontja. 

Pedig a történet a gazdaggal kezdődik. Igaz, ennek az embernek nincs neve, 

pontosabban csak annyi: „a gazdag”. Pedig a gazdagokat mindig nevükön szólítjuk. 

Lukács sematikusan ábrázolja: bíborba, bársonyba öltözött és lakmározott, ez a 

gazdagokra jellemző viselkedés. Még a tulajdonképpeni konfliktus is sematikusan 

van leírva: nem ad enni a szegény Lázárnak. Pedig a gazdagnak a zsidó vallási 

gyakorlat szerint legalább egy vagy két házi koldust kellett tartania. 

A SZEGÉNY LÁZÁR IMÁJA – Benyik György 

Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól, 

hogy szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet 

hallóvá és szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor 

botrányába öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán 

szívemben ne szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te 

sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed! Amen. 

AZ EVANGÉLIUM AKTUALÍTÁSA 

Jézus példabeszéde szinte a kárhozat tehetetlen kínjába visz minket, mint egy 

rémálomban, amikor katasztrófát szeretnénk elhárítani, de képtelenek vagyunk rá. 

Mire kell tehát ráébrednünk? Először talán arra, hogy Lázár még itt fekszik az 

ajtónk előtt. Vannak körülöttünk szegények, testi, anyagi vagy szellemi értelemben 

rászorulók, akikkel osztozva megtanulhatunk embernek lenni, valakinek lenni. A 

szegény Lázár üzen, még most, az életben. Emlékeztet gazdagságunkra, nagyszerű 

lehetőségeinkre.  

Másodszor meg kell hallanunk a fiatal keresztény 

közösség hangját, amely az evangélium lapjain 

hitvallást tesz: Mózes és a próféták tanúságot tesznek 

arról, hogy a törvény teljessége a szeretet (Róm 13,10); 

Mózes és a próféták tanúskodnak arról, aki feltámadt, 

visszatért a halálból (vö. Lk 24,27.44), hogy ne maradjon értelmetlen semmilyen 

kín, semmilyen áldozat és odaadás. 



IMÁDKOZZUNK! – Nyiredi Maurus 

Úr Jézus! Pál apostol szavai jutnak most eszembe: „Ha száddal vallod, 

hogy Jézus az Úr és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 

halálból, üdvözülsz” (Róm 10,9). Ez az a nagy csoda, az új teremtés első 

nagy eseménye, foglalata és modellje, amely által megoldódik életem 

titka. Ez elég, de nélkülözhetetlen is. Nem kell jósokhoz, természetgyógyászokhoz 

szaladgálnom kétes értékű megoldásért nagy pénzért, csak komolyan kellene 

vennem mindazt, amivel gyerekkori megkereszteltetésem óta Isten irántam való 

szeretete felkínált nekem: Téged, csodálatos Jézus. Engedd, hogy felnyíljon 

szemem, Téged látva beáradjon szívembe, életembe az öröm és ennek az örömnek 

sugárzásában tudjam észrevenni embertestvéreimet és mérjek figyelni rájuk, 

szolgálni nekik. Ámen. 

AZ IDŐ – Mácz István 

Örömmel és szenvedéssel áldott az idő méhe. Vajúdó anya az idő. Szül, szül, 

minden pillanatban szül. A szülőorvos te vagy. Örömet segíts a világra! Ne lepődj 

meg, legtöbbször ikrek születnek. Kétpetéjűek. Az egyik a fájdalom, a másik az 

öröm. 

Az idő ajándék. Évente 365 nap. Ám az idő, amely átfolyik az emberen, az idő, 

amelyben él s változik az ember, nem mérhető. Valóság, mely változtat, melyben 

változni kell. 

Az idő. Három arca van. Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen, és csírázik 

a jövő. A jelenben még él a múlt, és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, a 

jelenből szívja életét. 

Mindez a tiéd. Pillanatonként. Múlt, jelen, jövő. Érték. Öröm. 

Ma még nem talált rád az öröm? Te nem találtál az örömre. 

Benned az idő. Te az időben. Múltadban van gyöngyszem. Keresd elő. 

Jelenedben van valaki; gondolj rá, mert szereted. Jövőd 

úgy álmodhatod, ahogy akarod. Álmodd tele örömmel! 

Szülő anya szívedben az idő. - Te az időben teremthetsz.  

Fájdalom és öröm együtt születik. Amit teremtesz, 

könny és mosoly. Sír és nevet az idő. –  

Örülj. 
 

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/

