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

C év – Évközi 34. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

KRISZTUS A VILÁGMINDENSÉG KIRÁLYA 

Krisztus Király vasárnapja, idén november 20-a, az egyházi év lezárása, amelyet 

egy héttel követ advent első vasárnapja. 

 Krisztus királyi méltóságának a 20. századig 

nem volt külön ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900-

as jubileumi év alkalmából a 20. század 

királyának hirdette ki a Megváltót, ezzel 

előkészítve az ünnepet. 

Világszerte kereszteket és Krisztus-szobrokat 

állítottak föl, közöttük a híres Béke-Krisztus-

szobrot az Andok egyik legmagasabb csúcsán. 

Az I. világháború után XI. Pius pápa a niceai 

zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet 

hirdetett, amelynek mottója ez volt: „Krisztus 

békéje uralkodjék Krisztus országában!” A 

szentév végén rendelte el a pápa Krisztus 

Király ünnepét, vagyis Krisztus Király 

vasárnapját, ami főünnep. A pápa az ateizmus, a 

kommunizmus, a szekularizmus terjedését látva érzékelte, milyen nagy veszélye 

van mindennek az emberiségre, ezért is érezte szükségét, hogy Krisztus 

megváltói hatalmára rámutasson. A II. Vatikáni Zsinat után, 1969-ben került az 

advent előtti utolsó vasárnapra.  

2Sám 5,1-3: A bírák nyugtalansággal teli ideje után Izrael királyt kívánt és kapott 

is (1Sám 8). Ennek ellenére Jahve nem dicsérte meg Egyiptomból kivezetett 

népét azért, hogy úgy akart élni „mint a többi nép” (1Sám 8,5). Dávidnak nagy 

személyisége révén sikerült a széthúzó izraeli törzseket egyesítenie. Jézus, Dávid 

fia, az igazi király újra egyesíti a szétválasztottat. Vérének árán megteremti Isten 

új népét. A héten a szentírási olvasmányokból az alábbi gondolatokat állíthatom 

imádságom középpontjába: 

Kol 1,12-20: Az egyház „hivatalos” esti imádságába, a vesperásba bevették 

Szent Pálnak a mai misében olvasott szavait a II. Vatikáni zsinat nyomán 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Megv%C3%A1lt%C3%B3_Krisztus_szobra_(Andok)
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Megv%C3%A1lt%C3%B3_Krisztus_szobra_(Andok)


megújított liturgiában. Napi imádságunkká válhat ez a gyönyörű Krisztus-

himnusz: örömmel adunk hálát az Atyának, aki kiragadott minket a sötétség 

hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában. 

Lk 23,35-43: A mise evangéliuma Jézus életének utolsó óráit mondja el. A vele 

keresztrefeszített, s haldoklásában megtérő gonosztevő könyörgését idézi: 

„Emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel!” Jézus tanítói-prédikátori 

tevékenysége látszólag eredménytelen: az elutasítás, az önzés gonoszsága fölébe 

kerekedik és eltiporja. Életének célját mégis eléri, mégpedig éppen nem a 

sikereiben, hanem a kudarcában. „Szenvedéséből tanulja az engedelmességet”: 

halálában nyilvánul meg tökéletesen a szeretete, amint egészen átengedi az 

uralmat önmagában az Atyának. Jézus a kereszten bizonyul igazán Krisztus ki-

rálynak, akit az Atya feltámaszt és magához emel a dicsőségbe; királynak, akinek 

hatalma van magához emelni, vagyis Isten szeretetének közösségébe befogadni 

mindazokat, akik készek megtérni és követni őt. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 23,35-43) 

Abban az időben mikor Jézust keresztre feszítették, a nép 

bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat 

megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő 

a Messiás, az Isten választottja.” 

Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a 

zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. 

Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. 

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a 

Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A 

másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a 

büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését 

kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.” 

Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor 

országodba érkezel.” 

Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a 

paradicsomban.”          Ezek az evangélium igéi. 

HELYZETKÉP – Martos Levente  

Lukács elválasztotta egymástól a népet és a főtanács tagjait. A főtanács már 

meghozta ítéletét. A nép ezzel szemben csak nézelődik, várakozik, talán azért is, 

mert még képtelen volt így vagy úgy, Jézus mellett vagy Jézus ellenében dönteni. 

A jelenet záróakkordja is, a két latorról szóló történet, alternatívát fogalmaz meg. 

Az egyik az előző, korlátolt emberi logika szerint gondolkodik Jézusról, ezért 



nem képes szembenézni önmagával sem. A másik Isten színe előtt ítél kettejük-

ről. Nem akar megszabadulni vagy országában mellette ülni (vö. Mk 10,35-45), 

csak megemlékezést, irgalmat kér, mint a bűnbánó vámos (vö. Lk 18,13köv). 

„Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” 

Amikor Jézus a latornak válaszol, valójában az eddigi gúnyra és kihí-

vásra is felel. Nem önmagának, hanem valaki másnak ígér 

szabadítást: egy vele megfeszített bűnösnek. Az ő hatalma 

nem önmagáért van. Másokat megmenteni, másokat 

gyógyítani jött (vö. Lk 4,23). Magával ragadja az örök 

újjászületésbe mindazokat, akik belé vetik reményüket. 

„Bizony”, vagyis: ámen. Valahogy így kell felelnünk nekünk 

is, és nemcsak szóval, hanem tettel, élettel. 

ISTEN MEGBOTRÁNKOZTATÓ SZERETETE – Gyökössy Endre 

Van egy olasz közmondás: távol a szemtől, távol a szívtől. Van ebben bizonyos 

bölcsesség. Valóban nehéz azt szeretni, aki távol van. De íme, Isten közelvalóvá 

lett, mert a szívét adta egy bölcsőbe, és Isten szívét ezen a földön mi úgy hívjuk, 

hogy Jézus Krisztus. 

Ez a karácsony első dimenziója, egy mondatban: Isten szereti az embert. 

Mégpedig nem is akárhogy szeret, hanem az evangéliumok evangéliuma (Jn 

3,16) szerint úgy szeret. Úgy szeret, hogy nemcsak testbe és bölcsőbe adta éret-

tünk a Fiát, hanem közénk adta, szenvedésre adta, halálra adta. Nem tudom, 

hogyan érzel, amikor meglátod a piacon a sok kivágott fenyőfát. Bennem mindig 

van egy kis szorongó sajnálat, egy ilyen érzés: be kár volt kivágni, és mégis mi-

lyen kedves, hogy itt lehet a szobánkban, szépségével, illatával. De vajon 

eszünkbe jut-e a kivágott fáról az, akit ez a kivágott fa szimbolizál, jelent: az 

érettünk kitépett, életből kimetszett, keresztre vert Krisztus? Mert Isten így szeret 

bennünket, gyermekeit, hogy a legdrágábbat adta értünk. Nemcsak bölcsőbe 

adta, hanem halálra is adta. 

Valaki egyszer azt mondta, hogy ez megbotránkoztató szeretet. Valóban 

érthetetlen, szinte fölfoghatatlan, csak le lehet borulni előtte, mint J. S. Bach. 

Amikor befejezte a Máté passiót, felesége a kottájára borulva találta sírva, és ezt 

mondogatta: „Meghalt Jézus Krisztus, meghalt érettem is”. Ennek az átélése 

nélkül nincs karácsony. Ha ez kimarad belőle, csak hiányérzet maradhat utána. 

A karácsony második dimenziója, ami teljessé teheti karácsonyunkat, annak az 

átélése, hogy az ember szeretheti Istent. Egy démonistent nem lehet szeretni, attól 

csak félni lehet. Egy teológiai fogalmat nem lehet szeretni, azt csak tudni lehet, 

mint egy kátéválaszt. De egy apát lehet szeretni, meg lehet csókolni, ölébe lehet 



hajtani a fejünket. Így lehet szeretni az Istent. Mert Ő nem néma Isten, hanem 

beszélő Atyánk. Szól hozzánk az igében, és mi panaszkodhatunk neki 

imádságunkban. Atyánk, aki tanácsát és beszédjét hozta hozzánk a Fiában. 

Atyánk, aki lelkét adja annak, aki kéri. És ezért lehet szeretni Őt. Hogyne lehetne, 

amikor Ő előbb szeretett minket! 

IMÁDKOZZUNK! - Prohászka Ottokár  

„Áldalak, Uram! A lelkem oly mélység, melyben folyton felvetődnek a 

dicséret és a dicsőség hullámgyűrűi. Dicsérlek, és köszönöm, hogy oly 

tökéletes és gazdag vagy, s úgy tudsz adni, hogy nem fogysz ki soha. 

Örömöm telik alkotásaidban, teremtésedben, ajándékaidban, kegyelmeidben, 

művészetedben és műveidben. Örömöm telik abban, hogy hozzád tartozom, 

vonzol engem, te - a Nap a porszemet. De a vonzás bennem a hozzád tartozás 

győzelmes öntudatában hűséggé és örömmé válik. Dicsőségedre akarok válni, s 

szeretném, ha mindnyájan dicsérnének és dicsőítenének téged.” AMEN.! ÁMEN! 

ÁMEN! 

MEKKORA AJÁNDÉK AZ ÉLET! – Szenthelyi-Molnár István 

Egy hívemet látogattam meg, kecskéjük éppen akkor adott életet egy kis gidának. 

Néztem az apró jószágot, még nedvesen feküdt, de alighogy száradni kezdett, 

egyre élénkebben nézett körül és próbált felállni. Végül is sikerült neki. Pár perc 

múlva túláradó boldogsággal ugrálni kezdett. Minden porcikáján látszott, hogy 

boldog és nagyon-nagyon örül az életnek. 

Még nem ismer semmit a világból, nem tud semmiről, de érzi, hogy valami 

kimondhatatlan nagy ajándékot kapott, aminek örülni, nagyon örülni kell. 

Sokszor magunk sem tudjuk, hogy mekkora ajándék az élet, és mennyi hálával 

tartozunk érte Istennek! 

 ☺ CSODÁS VICC ☺  

A hittanórán Jónásról és a cetről esik szó. 

- El tudtok képzelni ennél nagyobb csodát? A hal 

elnyeli Jónást, aztán sértetlenül a partra teszi.  

Judit jelentkezik: 

- Nagyobb csoda lett volna, ha Jónás nyelte volna le 

azt a hatalmas halat. 
 

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/

