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ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 

Kiv 17,8-13: Az amalekiták még Saul és Dávid idejében is fenyegették az 

izraelitákat. Az Egyiptomból való kivonulás idején katonai erőben 

felülmúlták az izraelitákat. A küzdelem a vízlelő- és a legeltetési helyekért 

folyt. Mózes mellett vezető emberként ebből az alkalomból lép színre Józsue. 

De a győzelmet nem ő és emberei szerezték meg, hanem Mózes, aki a hegyen 

reggeltől estig kitárta karjait. Kifejezetten nincs szó arról, hogy Mózes 

imádkozott volna, de régóta úgy értették a tudósítást, hogy Mózes imája révén 

lett sikeres a küzdelem. 

2Tim 3,14- 14-4, 2: A szentleckét Szt. Pál utolsó írásából, a Timóteushoz írt 

második leveléből vesszük. Az apostol már megvívta a jó harcot, ott áll 

pályafutása végén. Krisztusba vetett hite egészen betöltötte. Célt, életmódot 

adott neki meghatározta életét. Türelmessé tette az üldöztetések és 

szenvedések elviselésére. Hite határtalan szeretetet gyullasztott benne 

Mestere iránt. Ez mutatkozott meg akkor is, amikor ellenállhatatlan erővel 

hirdette az evangéliumot. 

Szt. Pálnak ezt a mélységes hitét tanítványa megértette, elfogadta, magáévá 

téve tette, hogy az ugyanazt művelje benne is, amit Szt. Pálban látott. 

Az apostol kéri tanítványát, hogy ebben a hitben tartson ki és vívja a „hit jó 

harcát!” 

Lk 18,1-8:  Jézus a szüntelen imádságra biztat. Tárjuk 

nyugodtan Isten elé ügyeinket, mondjuk el neki 

fájdalmainkat, vágyainkat, kéréseinket, avval a bizalommal, 

amellyel a gyermek fordul édesanyjához, avval a 

bizalommal, amellyel Jézus egészen a mennyei Atyára bízta 

sorsát. „Isten a szívünkön tartja a fülét", mondja Szent Ágoston. —A többit 

aztán bízzuk rá, hogy bölcs és jóságos atyaként intézze úgy a sorsunkat, 

ahogyan azt a mi számunkra a legjobbnak látja. Nem az a fontos tehát, hogy 

a közérzetem minden pillanatban kitűnő legyen, hanem az, hogy folytonosan 

úton lehessek boldogságom beteljesülése, az üdvösségem felé. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 18,1-8) 

Abban az időben: 



Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell 

imádkozni és nem szabad belefáradni. 

Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem 

félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez 

elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel 

szemben.« 

A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől 

nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy 

igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«” 

Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon 

Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá 

folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan 

igazságot szolgáltat nekik. 

Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” 

Ezek az evangélium igéi. 

AZ ÖZVEGYASSZONY IMÁJA  

Köszönöm, Uram, hogy a rászorulótól nem fordítod el arcodat. 

Áldalak téged Jézus, aki elmentél helyet készíteni számunkra. Ott 

majd letörölsz szemünkről minden könnyet. Adj szívünkbe 

béketűrést, hogy kivárjuk a te napod hajnalhasadását! Boldog az az ember, 

aki tebenned bízik, még ha késni is látszik a te érkezésed! Amen. 

SZÜNTELEN… - Martos Levente 

Vasárnapi szakaszunkban is többféle szempont érvényesül. A középpontja 

Jézus példázata, amelyet megmagyaráz hallgatóinak. A példabeszédet az 

evangélista bevezetővel látta el, illetve hozzáillesztett még egy zárómondatot 

is Jézus részéről. Ha jobban megfigyeljük, e három elem más-más 

összefüggésbe helyezi el az imádságot, más-más fogalomhoz kapcsolja. A 

bevezető szerint „szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni”. 

Eszerint az imádság egyfajta kötelesség, elsősorban kitartás dolga, illetve 

olyan életet feltételez, amely Isten állandó jelenlétére hagyatkozik. Jézus 

példázatában többször megismétlődik az igazságosság - igazságtalanság, 

illetve az istenfélelem és az emberektől való félelem párosa. Az imádság itt 

elsősorban kiáltás az igazságért, bátor tett, amely kérésként, vagyis még 

látszólagos gyengeségben is fellép az igazságtalansággal szemben. A 

befejező mondatról gondolkozva pedig arra jutunk, hogy az imádság a hit 

forrása és a hit jele. Ha lesznek imádkozók, amikor az Emberfia eljön, akkor 

talál majd hitet is a földön. Ha nem lesznek imádkozók, akkor hit sem lesz 

már sehol. Kitartás, igazságosság és hit - mindhárom az imádságból ered, és 



mindhárom meg is mutatkozik abban, ha valaki imádkozik. 

Vajon miért látta szükségesnek Lukács, hogy a maga részéről mintegy 

megmagyarázza, a kitartás emblémájával lássa el Jézus példázatát? Talán 

azért, mert ez a példázat tele van feszültségekkel, szinte komikusnak 

mondható.  

IMÁDKOZZUNK – Nyiredi Maurus 

Úr Jézus! Egyszer valaki azt mondta, hogy számára 

imakönyv a napi újság. Annyi minden van, amiért 

imádkoznia kell a lapot átnézve. Ez az ember hittel nézi 

az eseményeket, és egy-egy gondolattal, fohásszal 

valóban Istenhez emelhet bizonyos problémákat, 

szenvedéseket, kihívásokat. Megvallom, nekem még soha nem jutott 

eszembe, hogy az újságot mint az imádság alkalmát vegyem kézbe. Kérlek, 

juttasd ezt néha eszembe, hogy ezzel azt is átélhessem, hogy felelős vagyok 

testvéreim, a világ sorsáért, és azzal, hogy bizonyos dolgokat, személyeket 

egy-egy fohásszal kísérek, már hozzád emelhettem a történelmünket. Ámen. 

LENNI = KAPCSOLATBAN LENNI – Gyökössy Endre 

Az emberi élet egyik alfája és ómegája ez. 

Lenni - EGÉSZ-ségesen, relatíve boldogan, aránylag kiegyensúlyozottan, jó 

közérzettel, emberhez méltóan lenni nem más, mint kapcsolatban lenni. 

Az első kapcsolat az ÉN-TE kapcsolat. Én és egy másik ember. Én és a feleségem. 

Én és a gyerekem. Én és egy ember, vagy néhány ember még! E nélkül nincs emberi 

élet! Kapcsolat nélkül egyszerűen kialszik a fény. Legyen néhány emberrel szoros 

kapcsolatod. Hangsúlyozom: néhánnyal! 

Valaki mesélte: 

- Száz embernél többnek írtam újévi üdvözletet, és egy ember sem akadt, akinél 

szilveszterezhettem volna! 

Így igaz. Száz emberrel csak felületesen lehet kapcsolódni, az még nem személyes 

kapcsolat. 

Az igazi emberi kapcsolatban együtt vagyunk, szót váltunk, egymás szemébe 

nézünk, egymás kezét - legalább érkezéskor-búcsúkor - megfogjuk. Vagy éppen 

meglátjuk a másik homlokán a bánatot vagy ajkán a mosolyt. Azért mondom: 

néhány emberrel, mert sokkal ezt nem lehet. 

Néhány emberrel építsd ki és ápold a kapcsolatot, hogy az mindig személyes 

kapcsolat legyen; „öntözgesd”, mint a virágodat! 

Kérdezik, miért van annyi elszemélytelenedett, néma házasság? Mert az ÉN-TE 

kapcsolat átalakult ÉN-AZ kapcsolattá. Az ÉN-TE kapcsolat mindig személyes. Az 

ÉN-AZ kapcsolat: egy élő lény és egy tárgy kapcsolata. A házasságban az ÉN-TE 



forró kapcsolat átalakulhat tárgyi kapcsolattá! A férj vagy a feleség már úgy néz a 

másikra, mint egy éjjeliszekrényre, egy asztalra, vagy egy útban lévő székre. És egy 

asztallal nem beszél az ember, legfeljebb arrébb tolja egy kicsit. Annyira tárgyi lehet 

egy ilyen kapcsolat, hogy már ha megcsókolja, se érez semmit, ha megfogja a másik 

testét, mintha a sajátját fogná meg, vagy egy fadarabot. Ezért kell a házasságon belül 

is ápolnunk az ÉN-TE kapcsolatot, hogy el ne tárgyiasodjék, el ne hidegedjék. 

KÉSZÜLÜNK A HALOTTAK NAPJÁRA 

Svájcban és Németországban egyes helyeken szokás, hogy 

húsvét hajnalán a gyülekezet kimegy a temetőbe, és ott, a sírok 

között várják meg a napfelkeltét. Amikor feltündöklik az első 

napsugár, boldogan köszöntik egymást: Krisztus feltámadott! 
Mi is feltámadtunk! Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott! 

- A keleti egyházban még ma is szokásos húsvéti köszöntés ez. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy valamit elárultál nekünk a 

halálról, Te, Aki semmit sem színeztél ki, nem csináltál tündöklő 

elméleteket és nem hoztál külön tudósítást a másik dimenzióból, de 

annyit mondtál: Aki bennem hisz, ha meghal is él az. És ezt az örömhírt is 

ránk bíztad: Ott lesztek, ahol én vagyok, hogy élek én is, és ti is élni fogtok. 

Miért is nyugtalankodna ezután a szívünk? Tudjuk, hogy szeretteink most is 

élnek, hiszen a szeretet, az agapé nem halhat meg. Azt is tudjuk, hogy 

belőlünk is csak annyi marad meg, itt a földön és odaát is, amennyi az agapé 

bennünk. Kérünk, növeld bennünk a szeretetet, hogy túléljük a halálunkat. 

Ámen. 

AZ UDVARIASSÁG NEM KERÜL SEMMIBE 

Amikor Gandhi egy erőszakellenes tüntetésen vett részt Dél-Afrikában, 

vendéglőben étkezett. Az ebéd végén fizetett és így szólt a pincérhez: 

- Köszönöm a gyors és udvarias kiszolgálást. 

- Soha nem felejtem el Önt - szólt a pincér, hiszen olyan kevés ember köszöni 

meg a szolgálatomat. 

„Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, / s ezer hála-malom csak zsoltárt 
mormolna, / az én köszönetem így is kevés volna.” (Mécs László) 
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