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EGYÜTT – mese felnőtteknek 

Az újoncok minden reggel futni indultak. Ám ez a mostani reggel különbözött a 

többitől. Izzadtak már kora hajnaltól, mióta függőágyukból felkeltek. A mai napon 

egy terrorizmusellenes különleges kiképzésen vettek részt, felkészülve a későbbi 

bevetésre vagy akár a halálra is. Ez az edzés nem arról szólt, hogyan kell egy 

kellemes dal ütemére futni, mint ahogy ezt eddig tették reggelente. 

Ezúttal harci felszerelésben futottak. A parancs, ahogy máskor is, ez volt: 

- Induljatok együtt, maradjatok együtt, egy csapatként dolgozzatok és együtt is 

térjetek vissza! Ha nem tudtok visszatérni együtt, egyáltalán ne térjetek vissza! 

A menetelés alatt a fájdalomtól, a szomjúságtól és a fáradtságtól egészen 

elcsigázódtak és az egy csapatban futó alakulatban valami szokatlan történt. 

A szakasz közepén, az ötödik sorban egy sovány vörös hajú fiú, Sanyi, nem tudott 

lépést tartani a többiekkel. Feje ide-oda himbálózott. Nagy bajban volt, csaknem 

összeesett. 

Anélkül, hogy a menetelés ritmusából kiesett volna, jobboldali társa elvette tőle 

nehéz fegyverét. A fiúnak sikerült egy pillanatra összeszednie magát. Ám kicsivel 

később, miközben a szakasz tovább folytatta a menetelést, szemei előtt elsötétült a 

világ. Kínkeservesen vonszolta magát, arca egészen sápadt volt. 

Ezúttal baloldali újonctársa hajolt hozzá: sisakját hóna alá vette, miközben 

ütemesen futott tovább. 

A katonai bakancsok egyszerre dübörögtek a poros úton. 

Sanyi rosszul érezte magát. Nagyon rosszul: ide-oda tántorgott, az összeesés szélén 

állt. Ám mégis sikerült talpon maradnia: két katona mögötte, szíjánál fogva 

megragadta és felemelte hátizsákját. Kevéske megmaradt erejét összeszedve, Sanyi 

felegyenesedett. A szakasz pedig tovább folytatta a futást egészen a célig. 

„Jobb tehát, ha ketten vannak együtt, mintha egy van egyedül, mert társaságukból 
hasznuk van. Ha egyikük elesik, a másik felsegíti. De jaj a magányosnak, mert ha 

elesik, nincs, aki felemelje. És ugyanígy, ha ketten hálnak együtt, egymást melengetik, 

de hogyan melegedjék, aki egymagában van? Ha eggyel el is lehet bánni, ketten 

azonban ellenállnak neki; a hármas kötél pedig el nem szakad egyhamar.” (Préd 4,9-12) 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 

2Kir 5,14-17: A próféta a szír tisztet, Námánt nem hatalmi szóval gyógyította 



meg leprájából. Világossá kellett válnia, hogy a gyógyítás nem a prófétától 

indult ki, hanem a hatalmas Istentől. Námánnak, aki hozzászokott a 

parancsoláshoz, most engedelmeskednie kellett, és ő megtette. Námán jámbor 

pogány volt. Meg akarta köszönni a prófétának hogy utat mutatott neki, és 

Izrael Istenét akarta tisztelni, aki meggyógyította.  

2 Tim 2,8-13: Isten végtelen szeretetével ölel át bennünket. Jóságát élő hittel 

fogadjuk be. Egyetlen válaszunk a hála lehet. Ahogyan Jézus folytonosan 

hálát ad mennyei Atyjának, ahogyan Szent Pál nem győz hálálkodni Isten 

jóságáért, úgy kell nekünk is növekednünk a hit hálás örömében.  

Mennyire él bennem a hála Isten jóságáért? Ahogyan az évek során egyre 

jobban megismerem az Atyát, aki Fiában a Szentlélek által nekünk 

ajándékozott mindent, úgy növekszik bennem a hálás szeretet legnagyobb 

ajándékáért: érte magáért. 

Lk 17,11-19: Egy indiai keresztény által írt „Jézusom ma" című könyvben 

szerepel az alábbi interjú a tíz bélpoklossal: Megkérdeztem azt a kilenc férfit, 

akik korábban bélpoklosok voltak: Miért nem mentetek vissza Jézushoz 

megköszönni, hogy meggyógyított benneteket? 

Íme, a válaszuk: 

1. „Nem vagyok hálátlan természetű, de először a családomnak és 

ismerőseimnek akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Azután meg 

akartam köszönni Jézusnak - Ő azonban már továbbment...” 

2. „Természetesen hálát akartam adni Jézusnak, azonban nem egyszerre azzal 

a szamaritánussal, mert én hívő izraelita vagyok Mielőtt azonban egy követet 

találtam volna, Jézus továbbvándorolt...” 

3. „Nem csupán üres szavakkal, hanem valami 

ajándékkal akartam hálát adni, de szegény vagyok és 

nem találtam semmi megfelelőt...” 

4. „Szándékom volt megköszönni Jézusnak. Amikor 

megmutattam magamat a papoknak, gyógyult 

voltam, de nem tudtam, hogy tartós lesz-e. Most, 

hogy már tudom - Jézus nincs többé...” 

5. „Majdnem visszamentem a szamaritánussal, hogy hálát adjak Jézusnak, 

azonban sokan voltak körülötte és akkor azok előtt kellett volna mondanom: 

bélpoklos voltam - te meggyógyítottál. Ezt szégyelltem és nem mentem 

vissza...” 

6. „Tulajdonképpen meg akartam köszönni - azonban eszembe jutott, hogy 

Jézus olyan sok jót tett mindenkivel és nem várt érte köszönetet; így én is 

elhagytam...” 

7. „Különben nem vagyok hálátlan, de a viszontlátás örömében egyszerűen 



megfeledkeztem róla. Amikor eszembe jutott - Jézus már tovább vonult...” 

8. „Sok bélpoklos van a világon. Bizonyára becsületes, erkölcsös életem 

indította Jézust arra, hogy éppen engem gyógyítson meg...” 

9. „Igazán meg akartam köszönni, azonban a többség nem ment vissza, és én 

mindig a többséggel tartok...” 

10. Megkérdeztem a szamaritánust is: te miért adtál hálát? Így válaszolt: 

„Lélegzés nélkül nem tudok élni. Nem tudtam addig hazamenni, míg hálát 

nem adtam Jézusnak.”  Ha ez az interjú tükör, mit mutat? 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 17,11-19) 

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea 

határvidékén. 

Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze 

voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! 

Könyörülj rajtunk!” 

Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg 

magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. 
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval 

dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az 

ember szamaritánus volt. 

Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol 

maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött 

volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” 

Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited 

meggyógyított téged.” Ezek az evangélium igéi. 

EGY IDEGEN HÁLÁJA – Martos Levente 

Gyakran kiemeltük már, hogy Lukács evangélista mennyire szereti a szegény 

Jézust, és mennyire biztatja olvasóit is, fedezzék fel a szegény Jézus bátor 

követésében rejlő értéket. A szegény, vagyis leegyszerűsödött, letisztult 

életvitel nyitottságot követel - Isten és az emberek irányában is. Van hely a 

tenyeremben, amelyet nem kell görcsösen zárva tartanom, van hely a 

szívemben, amelyet nem kell rejtegetnem. Észreveszem, amit kapok, mert 

szükségem van rá. Tudom, hogy mi éltet, mert az elemit, 

a valóban szükségest és éltetőt keresem. Tudom, hogy ki 

éltet, tudom, hogy kinek tartozom - inkább a lényemmel, 

inkább elismeréssel, mint bármilyen csereszol-

gáltatással, amelyet mások fel tudnak kínálni. 

A TIZEDIK LEPRÁS IMÁJA – Benyik György 



Áldalak téged, Uram, mert nem nagy személyválogató! Hálát adok neked, 

hogy éppé teszed testünket és lelkünket! Áldalak téged, aki azért jöttél, hogy 

bennünk helyreállítsd lerombolt szentélyeidet! Köszönöm neked, Üdvözítőm, 

hogy visszaadod az ember elvesztett méltóságát. Jöjj, Uram, dönts le minden 

elválasztó falat és nyisd fel szívünk zárt ajtóit, hogy ne tagadjuk meg 

szeretetünket tőled és egymástól! Amen. 

SAVANYÚ KERESZTÉNY? – Gyökössy Endre 

Jézus nem a boldogtalanság szószólója, mint Buddha vagy a modern filozófu-

sok. A mai nyugati filozófia a boldogtalanság filozófiája. 

Jézus nem a boldogtalanság Igéit hozta erre a világra. Jézus élete örömhírrel 

kezdődik, és mielőtt meghalna: örömet mond! Amikor megszületik, ez az 

angyali híradás: „Íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 

öröme lesz!” Ezzel kezdődik az evangélium. Ez az első szó: öröm! És mielőtt 

Jézus befejezné földi pályafutását, ezt mondja: „Ezeket azért mondom nektek 

(tanítványainak), hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé 

legyen”. 
És hogyan lett teljessé ez az öröm? „A tanítványok azonban megteltek öröm-

mel és Szentlélekkel”. - A Szentlélek nem a „savanyúság” lelke, hanem az 

öröm Lelke! Beteltek örömmel és Szentlélekkel. 

A Szentlélek legdrágább „mellékterméke” az öröm! A Lélek gyümölcsei 

között is szerepel. Pál apostol Isten országáról ezt írja: „Hiszen az Isten or-

szága nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való 

öröm” (Róm 14,17). 

Miért nem veszik észre ezt a savanyú keresztyének? Talán hiányos Bibliájuk 
van, amikből egy gonosz kéz kitörölte az öröm szót? Pedig Jézus ezt hozta! 

IMÁDKOZZUNK – a temetőt látogatva 

Mennyei Atyánk! Kérünk, hogy hittel járhassuk a temetőt, és túlláthassunk 

könnyön, szomorúságon, gyászon! Úgy járjuk a véges utakat, hogy a 

végtelent őrizzük. Tudatosítsd bennünk, hogy ahol látszólag mindennek vége 

van, ott kezdődik a végtelen! S hogy mielőtt hazatérünk Hozzád, fölfelé is 

tudjunk nézni. Megköszönjük Neked a húsvéti hitet. Nagyobb az élet, mint a 

halál Tebenned, Teáltalad, mi Urunk, Jézus Krisztus! Amen 
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