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Évközi 9. Vasárnap B 
 
A szombat van az emberért, nem az ember  
a szombatért. Azért az Emberfia ura  
a szombatnak is. (Mk 2,27-28) 
 
 
Olvasmány Második Törvénykönyv 5,12-15 
 
Ezt mondja az Úr: "Tartsd meg a szombatot, szenteld meg, ahogy az 
Úr, a te Istened parancsolta neked! Hat napig dolgozzál és végezd 
munkádat. A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Uré, a te 
Istenedé.  
Akkor hát ne dolgozz, se te, se fiad, se lányod, sem szolgád, 
szolgálód, ökröd, szamarad, és semmiféle állatod, sem a házadban 
tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálód is pihenhessen, mint 
te magad.  
Emlékezz arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de 
az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett téged. 
Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened, hogy tartsd meg a 
szombatot." 
 
 
Szentlecke 2 Korintusiakhoz 4,6-11 
 
Testvéreim! Isten, aki azt mondta: "A sötétségből támadjon 
világosság", a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten 
dicsőségének ismerete (Jézus) Krisztus arcán felragyogjon nekünk.  
Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt 
ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől 
szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban 
élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de 
elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem 
pusztulunk. Testünkben folyton folyvást viseljük Jézus szenvedését, 
hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.  
Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy 
majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. 
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Evangélium rövidebb forma: Márk 2,23-28 
 
Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, 
tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a 
farizeusok megszólították: "Nézd, miért tesznek szombaton 
olyat, amit nem szabad?"  
Jézus ezt felelte nekik: "Sohase olvastátok, mit tett Dávid, 
amikor szükséget szenvedett és megéhezett ő, és akik vele 
voltak? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap 
idejében? Megette a kitett kenyereket, amelyeket nem volt 
szabad megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is."  
Majd ezt mondta nekik: "A szombat van az emberért, nem az 
ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is."  
 
 
Elmélkedés 
 
Egyre mélyül a szakadék Jézus és a különböző vallási pártok között. A 
konfliktust a szombat kérdése robbantja ki, aminek megünneplése a 
zsidóság legjelentősebb törvénye volt. Ez a nap felidézi, hogy Isten 
megpihent a teremtés hetedik napján; és e napon szabadult Izrael az 
egyiptomi szolgaságból. Olyan nép hálaadása, amely képes 
megszakítani munkáját, hogy Istennek áldozzon egy pihenőnapot. A 
száműzetés után a hivatalos irányzat elviselhetetlen kényszerré 
változtatta a szabadság e törvényét. Sok hétköznapi tevékenységet 
nyilvánítottak munkává, és így tilossá.  
A mai evangélium alapján fogalmat alkothatunk a farizeusi gondolkodás 
ellentmondásosságáról. A végletekig megkövetelték olyan törvények 
végrehajtását, amelyek eredeti indíttatása már rég elveszett. A 
tanítványokat rajtakapták, hogy leszakítottak néhány kalászt: tilos 
szombaton "aratni"! Máskor Jézus meggyógyít egy bénát. Megsértette a 
szombat törvényét! De Jézus nem hagyja, hogy korlátozzák. Bibliai 
példán mutatja be okoskodásuk értelmetlenségét. Ironikus kérdésével: 
"sosem olvastátok?", visszaküldi a farizeusokat könyveikhez. Emlékezteti 
őket a felebaráti szeretet elsőségére. Nincs olyan nap, még a szombat 
sem, amelyen tilos a szeretet gyakorlása. Az Istennek szentelt nap célja a 
szeretet. 
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Évközi 9. Vasárnap B 
 
A szombat van az emberért, nem az ember  
a szombatért. Azért az Emberfia ura  
a szombatnak is. (Mk 2,27-28) 
 
 
Olvasmány Második Törvénykönyv 5,12-15 
 
Ezt mondja az Úr: "Tartsd meg a szombatot, szenteld meg, ahogy az 
Úr, a te Istened parancsolta neked! Hat napig dolgozzál és végezd 
munkádat. A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Uré, a te 
Istenedé.  
Akkor hát ne dolgozz, se te, se fiad, se lányod, sem szolgád, 
szolgálód, ökröd, szamarad, és semmiféle állatod, sem a házadban 
tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálód is pihenhessen, mint 
te magad.  
Emlékezz arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de 
az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett téged. 
Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened, hogy tartsd meg a 
szombatot." 
 
 
Szentlecke 2 Korintusiakhoz 4,6-11 
 
Testvéreim! Isten, aki azt mondta: "A sötétségből támadjon 
világosság", a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten 
dicsőségének ismerete (Jézus) Krisztus arcán felragyogjon nekünk.  
Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt 
ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől 
szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban 
élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de 
elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem 
pusztulunk. Testünkben folyton folyvást viseljük Jézus szenvedését, 
hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.  
Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy 
majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. 
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Evangélium hosszabb forma: Márk 2,23 – 3,6 
 
Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben 
tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: "Nézd, 
miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?"  
Jézus ezt felelte nekik: "Sohase olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget 
szenvedett és megéhezett ő, és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten 
házába Abjatár főpap idejében? Megette a kitett kenyereket, amelyeket nem 
volt szabad megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is."  
Majd ezt mondta nekik: "A szombat van az emberért, nem az ember a 
szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is."  
Jézus ezután ismét bement a zsinagógába. Volt ott egy elszáradt kezű ember. 
Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek 
ellene.  
Jézus felszólította a béna kezű embert: "Kelj fel, állj középre!" Azután így 
szólt hozzájuk: "Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat? Életet menteni 
vagy valakinek a vesztét okozni?" Azok csak hallgattak. Erre haragosan 
végignézett rajtuk, és szívük keménységén elszomorodva azt mondta a 
(bénakezű) embernek: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az kinyújtotta, és 
meggyógyult a keze.  
A farizeusok ekkor rögtön kimentek, és tanácsot tartottak ellene a Heródes-
pártiakkal, hogy hogyan okozhatnák vesztét. 
 
 
Elmélkedés 
 
Egyre mélyül a szakadék Jézus és a különböző vallási pártok között. A konfliktust a 
szombat kérdése robbantja ki, aminek megünneplése a zsidóság legjelentősebb törvénye 
volt. Ez a nap felidézi, hogy Isten megpihent a teremtés hetedik napján; és e napon 
szabadult Izrael az egyiptomi szolgaságból. Olyan nép hálaadása, amely képes 
megszakítani munkáját, hogy Istennek áldozzon egy pihenőnapot. A száműzetés után a 
hivatalos irányzat elviselhetetlen kényszerré változtatta a szabadság e törvényét. Sok 
hétköznapi tevékenységet nyilvánítottak munkává, és így tilossá.  
A mai evangélium alapján fogalmat alkothatunk a farizeusi gondolkodás 
ellentmondásosságáról. A végletekig megkövetelték olyan törvények végrehajtását, amelyek 
eredeti indíttatása már rég elveszett. A tanítványokat rajtakapták, hogy leszakítottak néhány 
kalászt: tilos szombaton "aratni"! Máskor Jézus meggyógyít egy bénát. Megsértette a 
szombat törvényét! De Jézus nem hagyja, hogy korlátozzák. Bibliai példán mutatja be 
okoskodásuk értelmetlenségét. Ironikus kérdésével: "sosem olvastátok?", visszaküldi a 
farizeusokat könyveikhez. Emlékezteti őket a felebaráti szeretet elsőségére. Nincs olyan 
nap, még a szombat sem, amelyen tilos a szeretet gyakorlása. Az Istennek szentelt nap célja 
a szeretet. 


