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

A év – Évközi 4. vasárnap  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A DRÁGAKŐ 

Két jó barát hosszú idő után újra találkozik. Az egyikből gazdag ember lett, a 

másik szegény maradt. 

Együtt étkeztek és evés közben a régi időkről beszélgettek. 

A szegény fiú elaludt. A gazdag egy jókora gyémántot dugott a zsebébe. 

A szegény nem vette észre és élte a nincstelenek sorsát. 

Esztendő múltán újból találkoztak. 

- Áruld el -szólt a gazdag -, mi volt az oka, hogy nem találtad meg a kincset, 

amelyet a zsebedbe dugtam? 

Az emberekkel való találkozásunk is egy ilyen eset. Mindenkitől értékes ajándékot 

kapunk. A legtöbb esetben nem is vesszük észre. 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 

Szof 2,3; 3,12-13: A próféta itt az egyik legfontosabb ószövetségi fogalmat 

használja, ez pedig a „Jahve szegényei”. Pontosan azokról van szó, akik nem 

gazdagságban, nem is a maguk tehetségében, erejében, hanem egyedül az Úrban 

reménykednek, Őrá számítanak. A próféta Isten bekövetkező ítéletéről beszél, 

amitől csak azok menekülnek meg, akik szegények, alázatosak, keresik az 

igazságot és az Úr nevében reménykednek. Ők „Jahve szegényei, Izrael 

maradéka”. A részlet utolsó mondata mintha magukról a jézusi boldogságokról 

szólna: Ők „olyanok lesznek, mint a nyáj: legelnek és lepihennek, és senki sem 

zavarja meg őket.” 

1Kor 1,26-31: Az apostoli egyházban is csak úgy volt, mint Krisztus 

környezetében. A korintusiak és általában az első keresztények egyszerű emberek 

voltak, ahogyan Szt. Pál megjegyzi: „Nem sokan vannak köztetek, akik a világ 

szerint bölcsek és nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő.” 

Krisztusnak ezt a szellemét az egyház mindig megőrizte, még akkor is, amikor a 

vezetők nem ebben a szellemben éltek. Sőt akkor láttak napvilágot életerős 

mozgalmak: Szent Domonkos, Szent Ferenc, Szent Vince, Szent Ignác küldetése. 

Mt 5,1-12a: Jézus sokféle tanítását gyűjtötte össze Máté a Hegyi beszéd címén. 

Ezeknek elejére tette a „nyolc boldogságot”, tanításának rövid foglalatát.  



Jézus velük szemben a kicsinyeket, a szegényeket, a szelídeket, a békességeseket, 

az üldözötteket tartja boldogoknak. Szavai kettős állítást tartalmaznak: felsorolja 

azokat az erényeket, amelyeket az Isten Országában legfontosabbaknak tart. Majd 

hozzáteszi: aki ezeket megvalósítja, az boldog. Nem annyit állít csupán, hogy azok 

az igaz, a jó, az értékes emberek, akik ezeket az erényeket megvalósítják, és az 

ezekkel járó sorsot elvállalják. Hanem hozzáteszi: mindez nem csupán 

önsanyargatást, fájdalmat, lemondást jelent, sőt, éppen ellenkezőleg: boldogságot. 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5,1-12a) 

Abban az időben: 

Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig 

köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik 

sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 

Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, 

mert meglátják Istent. 

Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. 

Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek 

országa. 

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha 

hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek 

és „ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”  

Ezek az evangélium igéi. 

IMÁDKOZZUNK! - Jeruzsálemi Szent Cirill 

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy 

az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy mind-

azoknak, akik a békesség gondolatait táplálják szívükben. Adj nekünk 

alázatosságot, reményt és erős hitet! Engedd, hogy a testvéri szeretet lelke, a te 

Lelked ékesítsen bennünket, úgy közelítsünk egymáshoz tiszta szeretetben, mert 

ez minden parancsnak beteljesítése. Add, hogy boldognak mondjon bennünket 

egyszülött Fiad. 

BOLDOGOK… - Martos Levente 

Szövegünk finoman szervezett, rendezett egész, megérdemli, hogy jól 

megfigyeljük. Az első és a nyolcadik boldogmondás egyfajta keretet alkot, hiszen 

a lélekben szegényeknek és az üldözötteknek egyazon ígéret szól: boldogok, mert 

„övék a mennyek országa”. Jézus egyébként mindig jövő időben fogalmaz, Isten 

jövő idejű vigasztaló, kiegyenlítő, helyreállító cselekvését hirdeti meg, itt viszont 



azt mondja, már most övék a mennyek országa, Isten már a javukra döntött, őket 

tette végső uralmának kedvezményezettjeivé. Ez a keret természetesen megerősíti 

a többi boldogmondást is: amit Isten elhatározott, az úgyis lesz. Jézus ezért gratulál 

azoknak, akik emberileg nézve szorongatott helyzetben vannak. 

A boldogmondásokat Jézus nem a közvetlen 

vigasztalás eszközéül adta. Nem egy éppen síró 

embert vigasztal, nem egy nincstelenné váltnak 

veregeti a vállát, hogy majd csak lesz valahogy - 

hanem időt szán és időt ad arra, hogy vele együtt 

szemléljük a világot, hogy mi is odamenjünk hozzá 

a hegyre, az Isten oldalára, és onnan lássuk a 

magunk és mások életének igazi távlatait. 

MI TUDJUK, HOGY HOVA FUTUNK? – Gyökössy Endre  

Az egyik délelőtt becsöngetett a parókiára egy negyven év körüli férfi azzal a 

kéréssel, hátha a lelkész meg tudja mondani egy távoli rokonának a címét, nevét. 

Csak annyit tud róla, hogy rendszeres templomlátogató, ezért érdeklődik itt utána. 

A lelkész valóban meg tudta mondani, s utána egy nagyon jó beszélgetés alakult 

ki köztük. Ez a még fiatal ember kicsit zavartan elárulta, hogy még sosem ült 

lelkésszel szemben, és hogy még Bibliája sincs, pedig úgy érzi, hozzátartozna az 

általános műveltséghez. Kisgyermekei vannak, ezért is restelli. Még azt sem tudja, 

hol lehet ilyet beszerezni. 

A lelkész ekkor átadott neki ajándékba egy Bibliát. „Használati utasításként” 

hozzátette, hogy ne az elején kezdje olvasni, mert akkor hamar elakad, hanem 

inkább a Máté evangéliumánál. Olvassa el előbb az evangéliumokat, és azután 

tovább, de inkább kétszer az evangéliumokat, utána a többit. 

A férfi megköszönte, majd távozott. A lelkész meglepődésére azonban jó félév 

múlva ismét becsöngetett. Leült, csöndesen maga elé tette az ajándékba kapott 

Bibliát, és azt mondta: 

- Nézze, én elolvastam az evangéliumokat. Sok érdekes, szép dolgot találtam 

benne, de számomra ezek alig használhatók. Ez a szemléletmód teljesen idegen a 

mai modern világtól, és úgy látom - és ez szíven találta a lelkészt -, hogy akiknek 

már régen van Bibliájuk, és templomba is járnak, azok sem veszik ezt az egészet 

komolyan. Legalábbis az életükön nem látszik. 

A lelkész ekkor megkérdezte, mi volt az a rész, ami miatt abbahagyta a Biblia 

olvasását. 

- „Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (R6m 

9,16) Ez volt az, amikor rájöttem, hogy ez az egész egyáltalán nem nekem szól! 



Hiszen a munkám miatt én reggeltől estig éppen hogy futkározom, utána meg a 

gyerekeimért kell mennem, egyikért az óvodába, a másikért az iskolába. Lótok-

futok egyfolytában, lihegve, és ha nem dobom be a teljes akaratomat, sőt még néha 

más egyebet is, akkor nem jutok sehova. Különben is, ha Isten akar, akkor 

segítsen, de énrajtam ne könyörüljön senki! Én nem érzem, hogy könyörületre 

szorulok. Nem szeretem ezt a szót. Ezért visszahoztam ezt a könyvet, hátha vala-

kinek szüksége van rá, én nem tudom használni. 

A lelkész rögtön kihallotta a férfi szavaiból, hogy nem provokálni akarja őt, és 

nem is dühében vagy haragjában beszél. Ez inkább egy rejtett segélykiáltás. Ezért 

csak ennyit válaszolt: 

- Nos, ön hosszasan elsorjázta, hogy mi után fut reggeltől estig. Valóban, ez a 

modern élet, tagadhatatlan. Futunk, futunk, hol ide, hol oda. De engedje meg, hogy 

csöndesen megkérdezzem: miközben annyi minden után fut, tudja-e végül is, 

hogy hová fut? 

A férfi megértette a kérdést. Maga elé nézett, aztán a lelkészre, majd egy döb-

benetes mondatot mondott: 

- Valóban, én mindig valami után futok, de rájöttem, hogy minél jobban rohangá-

lok és futkározok, annál kevésbé tudom, hogy hová tartok és hova jutok majd. 

A lelkész csöndesen fölemelte a Bibliát, és azt mondta: 

- Pedig ebben benne van! 

Eddig tartott a beszélgetés. A férfi fölállt, és zavartan azt kérdezte: 

- Visszavehetem?... 

Aztán zsebre tette a könyvet, elbúcsúztak - és hadd remélje a lelkész, hogy tovább 

olvasta, és talán eljutott a végére. 

De miért írtam le mindezt? Mindig szeretek az életen 

keresztül szólni, hogy egész világosan értsük, és félre ne 

értsük az Igét. Azért mondtam el, hogy megkérdezhessem 

a saját szívünket és lelkünket: mi tudjuk, hogy hova 

futunk? Azt tudjuk, hogy mi után, de azt tudjuk-e, hogy 

hova? 

A Bibliában valóban választ, megnyugtató választ 

találhatunk a kérdésre... 
 

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! 
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