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

C év – Évközi 31. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

IMÁDSÁG A HŐSI HALOTTAKÉRT - 1956 

Mindenható, örök Isten, alázattal borulunk szent Fölséged elé, hogy a 

harctereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad 

küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását: irgalmazz nekik, és 

adj megnyugvást az örök békesség honában! 

Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk, Istenünk, ismerd el őket, teremtményeidet, 

magadénak: ne emlékezz vétkeikre, melyeket a meggondolatlanság zavarában 

vagy a rossz kívánságok hevületében követtek el, és örvendeztesd meg 

mindnyájukat szent színed látásával! 

Isteni Megváltónk, Jézus Krisztus, a te mondásod ez: „Nagyobb szeretete 

senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.” Akikért most imádkozunk, 

nem kímélték magukat, életüket áldozták értünk, a mi épségünkért és testi-lelki 

javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszthalálod végtelen 

érdemében!  

Nekünk pedig add, hogy a drága vérrel 

megszerzett és megvédett hazát 

odaadóan és önfeláldozóan szeressük, 

érte dolgozni meg ne szűnjünk! Add, 

hogy a hősök véréből és áldott emléké-

ből a komoly kötelességteljesítés, a 

hősies áldozathozatal szelleme áradjon 

ránk! Adj csüggedetlen szívet, hogy a 

harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent 

megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink 

javára! Ámen. 

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP 

Bölcs 11,22-12,2: Isten bölcsessége sokféleképpen megmutatkozott a 

történelemben, mint szelídség és irgalom. Azért lehet ilyen, mert hatalmas. És ő 

nem akarja a halált, „az élet barátja”. Sőt teremtményeit még az ő halhatatlan 

Lelkében is részesítette. A bűnösöket egy nevelő szeretetével kezeli. Ez a szöveg 

szinte magától értetődően vezet el Isten újszövetségi kinyilatkoztatásához. 



2Tesz 1,11-2,2: Pál ezt kéri Istentől a tesszalonikai hívek számára. Az egyház - 

Krisztushoz csatlakozva - ezért fohászkodik szüntelen mindnyájunkért: hogy 

befogadjuk Jézust, megdicsőülhessen bennünk az ő neve, és mi is 

megdicsőülhessünk Jézusban. Vagyis: megkezdődhessék, növekedhessék 

bennünk - már itt a földön, napi nyomorúságaink közepette - Isten örök, boldog, 

szüntelenül szerető élete. 

Lk 19,1-10: Nyilvános bűnösnek tartották a vámosokat. Ebben persze sok igazság 

volt. A rómaiak a vámszedői jogot bérbe adták. A vámosok azon túl, amit a 

rómaiaknak be kellett fizetniük, igyekeztek az emberektől saját zsebükre minél 

többet bevasalni. Valószínűleg Zakeus, a vámosok feje később azért tudott oly 

nagylelkű ajánlatot tenni igazságtalanságai jóvátételére, mert volt miből. Aztán 

szerepelnek az „igazak” is, akik mélyen megvetették ezt a nyilvános bűnöst és vele 

együtt Jézust is, mert nem átallott nála megszállni és vele egy asztalhoz ülni. 

Az a gesztus, hogy Jézus nem nézte le őt és kész volt 

vele közösséget vállalni, annyira megrendítette Zakeust, 

hogy jóvá akarta tenni mindazt a jogtalanságot, amit 

polgártársaival szemben elkövetett. Ez a jelenet 

gyönyörűen megfogalmazza Jézus küldetését: a 

bűnösök, a szegények, a peremre szorultak, a kicsinyek 

oldalán áll. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 19,1-10) 

Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus 

nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és 

megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony 

termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert 

arra kellett elhaladnia. 

Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert 

ma a te házadban kell megszállnom.” 

Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva 

megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.« 

Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a 

szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok 

helyette.” 

Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám 

fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.     

Ezek az evangélium igéi. 

GONDOLD ÁT EGYSZER! – Lukács László 



Isten szeretetből hozta létre a világot. Nem alkotókedvét akarta kielégíteni a 

teremtéssel, mint a homokvárat építő kisgyerek vagy a szobrot faragó művész. 

Nem időtöltésből, szórakozásként, de nem is valami „beruházásként” hozta létre, 

mintha bármi haszna származnék a világból. Hanem tökéletesen szabadon, 

egyszerűen azért, mert szeretetét akarta megosztani az általa teremtett emberekkel; 

azért, mert boldoggá akarta tenni őket. 

IMÁDKOZZUNK! – Nyiredi Maurus 

Mennyei Atyám! Azt hiszem, ebben a mai olvasmányban az Ószövetség 

felülmúlja önmagát. Oly megrendítő szépséggel, ihletettséggel fogalmazza 

meg a Te teremtő szeretetednek a mélységét, hogy ez egyszerűen elragadó. 

Szeretném egyenként ízlelgetni ezeket a szavakat: megkönyörülsz, elnéző vagy, 

szeretsz mindent, amit alkottál, mindent kímélsz, a szívükre beszélsz. Lehet-e 

ilyen Teremtővel és Gondviselővel a háttérben reménytelen a világ sorsa? És ha 

belegondolok abba, hogy mindez csak halvány árnyéka annak, amit Te a 

feltámadott Jézusban műveltél a világért és benne milyen káprázatos jövőt 

mutattál nekünk, akkor nem tehetek mást, mint hogy ujjongva adjak hálát azért, 

hogy hozzád tartozhatom és egyszer személyesen is megláthatlak, karodba 

vethetem magam. Ámen. 

AZ ÚJRAKEZDÉS CSODÁJA SOSINCS KÉSŐN! – Gyökössy Endre 

Nyári szabadságunk alatt külföldön találkoztunk valakivel, akit évekkel ezelőtt 

alkoholtól és kábítószerektől felpuffadt arccal és testtel kellett látnunk. Többszöri 

öngyilkossági kísérlet után éppen csak vonszolta magát. Most virággal futott 

elénk. Tíz évet fiatalodott és szépült. Látva örömös rácsodálkozásunkat, egy 

meghitt sétán elmondta, hogy élete legmélyebb pontján valaki megállt mellette és 

azt mondta: „Még nincs késő, még mindent újrakezdhet! Higgye, amit valamikor 

hívő édesanyjától hallott, hogy Istennél nincsen lehetetlen: még az sem az, hogy 

egy kortyot sem iszik többet!” - És nem csak mondta ezt, hanem mellette is állt, 

mindaddig, míg a csoda valóban bekövetkezett: az új kezdés, az új élet. Az illető 

elmondta azt is, hogy most a Névtelen Alkoholista segítő egyesület aktív tagja, s 

ma már ő áll mások mellé, ahogy őmellé állt az a modern irgalmas samaritánus. 

Nem kis megrendüléssel hallgattuk ezt a nagyon is mai, de ősrégi történetet a 

samaritánusi szolgálatról. És végtelen hála volt a szívünkben Jézus iránt, Aki 

tegnap és ma és mindörökké ugyanaz -, Akinek ma két kérését kell tolmácsolnom. 

Az elsőt azoknak üzeni, akik úgy érzik, hogy bár élnek, de lelkük mélyén halottak, 

üresek: „Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a 

többieket, akik halófélben vannak...” - Így szólt Ő egykor a szardiszi gyülekezet 

vezetőjének, és ma is így szól az övéihez (Jel 3,1-2). 



Azoknak pedig, akik a megtérés evangéliumát várják, ezt üzeni: - Most térj meg 

magadtól - a másik emberhez, ahhoz, akinek a lelke belefáradt az életbe, s míg 

életre szeretgeted őt, neked is megszentelődik az életed. Mert vajon nem az a te 

bajod, hogy mindig ugyanazt akarod hallani, mint első szereteted idején, amikor 

megszólított az Úr?... De Ő most azt akarja, hogy te szólj, úgy, ahogy egykor Ő 

szólt tehozzád: „Testvérem, ülj fel, és ha felülsz, már fel is tudsz állni, és ha felállsz, 

már el is tudsz indulni, és ha elindulsz, Ő veled megy az úton - szívtől szívig, 

élettelen élettől élettelen életig, hogy ne csak te élj, hanem mindenki éljen!” Mert 

ez az Ő akarata. 

És a bojtár nem mondhat mást, mint azt, amit rábízott a főpásztor. 

Ez az üzenet pedig egyszerű: 

Nem kong az a szív, amelyben Jézus él. 

Nem üres az a lélek, amely befogadta a Szentlelket. 

Nem céltalan azaz élet, amely Isten felé növekedik: 

Szüntelen, Szüntelen, Szüntelen. 

TEMETŐBEN - Amikor a sírok között megállunk… 

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. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Kedves Atyánk! Sokféleképpen besötétedett az élet körülöttünk, félelem és 

szorongás szűrődik be szívünkbe, lelkünkbe. Kérünk, erősíts, bátoríts 

Szentlelkeddel, hiszen azt ígérted, hogy nem a félelem lelkét adod, hanem az erő, 

a bátorság Lelkét. Köszönjük, hogy sok-sok helyen együtt lehet a Te néped, Téged 

keresve. Kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, amikor a Te megerősítő, 

megtisztító Lelkedet kérjük! Ámen 
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Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
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