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B év – Húsvét 4. vasárnapja

Gondolatok vasárnapra
DÁVID KIRÁLY IMÁJA – 23. zsoltár
Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
zöldellő legelőkön adott nekem helyet,
csöndes vizekhez vezetett engem.
Felüdítette lelkemet,
és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.
Járjak bár a halál árnyékában,
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.
Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.
Asztalt terítettél számomra
azok előtt, akik szorongatnak engem;
olajjal kented meg fejemet,
és kelyhem csordultig töltötted.
Mert jóságod és irgalmasságod
kísér engem életem minden napján,
hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. (23. zsoltár)
LEHET SZAVALNI, LEHET IMÁDKOZNI
A színművész mindig, most is utánozhatatlan művészettel adta elő az ismert
zsoltárt (Zs 23) és kitörő lelkesedés követte előadását. Aztán felállt az öreg
lelkész, egyszerűbb, kevésbé imponáló alakjával. Előhúzta agyonolvasott
Bibliáját, és egyszerűen felolvasta ugyanazt a zsoltárt, csak úgy, ahogy már
sokszor, a haldoklók ágya mellett tette. Csend lett, - de egészen másféle csend,
mint előzőleg. És az utolsó szavak után: „az Úr házában lakom időtlen időig”
... Maradt a befele néző csend. Akkor felállt a színész, kezet adott öreg
iskolatársának, és azt mondta a vendégeknek: „Tudjátok, mi a különbség? Én
tudom kívülről a zsoltárt, ő ismeri a Pásztort.”
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
Ma a jó pásztor vasárnapja, s egyúttal a papi hivatások vasárnapja is van.
Korábban, amikor az Úr Jézus irántunk való szeretetét akarták velünk éreztetni,
mint jó pásztorról beszéltek róla. - A hivatást is úgy kell tekintenünk, mint
Jézus szeretetének megnyilvánulását, mert ez az az út, amelyen az örök

üdvösségre jutunk.
ApCsel4,8-12: Jézus a jó pásztor. Elvethető, de ki nem kerülhető. Ő a
szegletkő.
1Jn 3,1-2: A szentleckében Szt. János emlékeztet bennünket a húsvéti titok
gyümölcsére, arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. Kihangsúlyozza, hogy
nemcsak név szerint vagyunk azok, hanem teljes valósággal, még akkor is, ha
ma még ez nem nyilvánvaló. A világ azonban nem ismerheti fel, hogy kik
vagyunk, mert Istent sem ismeri.
Jn 10,11-18: Azzal bizonyítja szeretetét nyája iránt, hogy ismeri övéit. De övéi
is szeretik Őt, mert hallgatnak szavára és hűségesen követik. Jézus jó pásztora
azoknak is, akik az aklon, az egyházon kívül élnek, mert gondoskodik arról,
hogy mindnyájan a nyájhoz találjanak. Ebbe a nagy, egyetemes munkába
minket is bevon.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 10,11-18)
Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó
pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem
pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és
elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti
őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.
Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, –
mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a
juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók.
Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy
pásztor.
Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét
visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá
hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a
parancsot kaptam Atyámtól.”
Ezek az evangélium igéi.
A JÓ PÁSZTOR – Lukács László
Jól ismertek vagyunk Istennek, ismeretlenek a világnak. Az emberiség
tragédiája az, hogy nem (vagy nem eléggé) ismeri Istent, az ő szeretetét. Nem
tudja, milyen csodálatos élet és boldogság lehetőségétől fosztja meg magát, ha
elutasítja Isten felkínált szeretetét.
Ez a tudatlanság és értetlenség akárhányszor ellenséges indulatokba is átcsap,
s a keresztények ellen fordul. A pásztor-hasonlatnak van egy olyan mozzanata
is, amely aligha állja meg a helyét a valódi pásztormesterségben, lényeges

ismertetőjegye azonban Krisztusnak, az isteni pásztornak: „A jó pásztor életét
adja juhaiért.” Isten irántunk való szeretetének mértékét Krisztusban
ismerhettük meg, amikor életét áldozta értünk. Ez alapozza meg a
szeretetünket és a bizalmunkat, és ez sürget bennünket is az önfeláldozó
szeretetre egymás iránt.
FARKASOK TÁMADÁSAI - Gyűrű Géza
Emlékszem egy megrázó újságképre: Ceaucescu idejében egy elsüllyesztett
falu látványára. Hegyek-dombok vesznek körül egy tavat, s a tó közepéből
kinyúlik egy árva templomtorony: egy vízzel elárasztott egykori erdélyi falu
templomának tornya.
Évekig, évtizedekig, évszázadokon át építenek egy-egy plébániai közösséget,
híveknek és papjaiknak verítékes munkája van benne; de elég egy őrült
elképzelés és megfolyt mindent.
Minden idők egyházellenes üldözői tudták, hogyan lehet kiégetni, tönkretenni
egy közösséget. Utána viszont véres verítékbe és nagyon sok időbe kerül, amíg
újjá lehet építeni az egyházközséget; a nyáj hamar szétrebben, de nem olyan
könnyű újból összegyűjteni!
AZ ÖNFELÁLDOZÓ PÁSZTOR - Lukács László
Húsvét negyedik vasárnapján minden évben Jézusról, a
jó pásztorról szól az evangélium, az egyház pedig a
papi és a szerzetesi hivatásokért fohászkodik ezen a
napon. Nem csupán azzal a szándékkal, hogy ráirányítsa figyelmünket a köztünk élő papokra és
szerzetesekre, hanem azért is, hogy imádkozzunk értük
s mindazokért, akik a nyomukba lépnek. A magyar egyház egyik legnagyobb
gondja ma az, hogy nincs elég pap és szerzetes. A paphiány kétszeres súllyal
nehezedik ránk. A papság megfogyatkozása és elöregedése évek óta zajló
folyamat, napjainkra azonban ez olyan pontra jutott, ahol a nyomasztó gond
egyre nyilvánvalóbbá válik. Hiszen évről évre jóval kevesebb új papot
szentelnek Magyarországon, mint ahányan eltávoznak az élők sorából. A
papok többsége tiszteletet érdemlő erőfeszítéssel vállalja azt, hogy
meggyöngült, megfogyatkozott egészséggel is egyre több feladatot lásson el.
Jól tudjuk azonban azt is, hogy az eredményt nem saját erőfeszítéseink adják,
hanem Isten kegyelme. Ezért is fohászkodunk ezen a napon különös
buzgósággal a Szentlélekhez, hogy minél több fiatal szívében ébressze fel a
papi és a szerzetesi hivatás gondolatát, s adjon erőt nekik, hogy a hívást készek
legyenek meghallani és követni is.

KÖVESS ENGEM!
Szíriában látta egyszer egy utazó, hogyan itatta három pásztor a nyáját egy
kútnál. A három nyáj teljesen összekeveredett. Az utazó azon gondolkodott,
hogy találnak vissza a juhok itatás után a tulajdonosukhoz. Azt hitte, a
szétválasztás nagy zűrzavarral jár majd, de egészen másként történt. Mikor már
minden juh ivott, akkor megszólalt az egyik pásztor „Men-ah”. Ez arab szó, és
azt jelenti: „kövess engem”. Erre a hívásra mintegy harminc juh kivált a többi
közül, és követte a hívó pásztort. A másik pásztor éppúgy tett, erre az ő juhai
jöttek hozzá. A visszamaradt juhok a harmadiké voltak.
Ilyen egyszerű. Hadd tegyek egy próbát! Magára vette az első pásztor
köpenyét, kezébe botját, s kiáltott: „Men-ah”. Néhány juh kíváncsian
nézegette, de egyiknek se jutott eszébe, hogy az idegen pásztort kövesse. Senki
mást nem követnek rajtad kívül? - kérdezte az utazó.
- De igen - felelte a pásztor, - de csak a betegek. Az egészséges juhok soha,
nem követik az idegent, mert nem ismerik a pásztor hangját.
Krisztus mondta: „Juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek
engem.” (Jn 10,27) … „a juhok megismerik hangját. Nevükön szólítja juhait
és kivezeti őket. Miután kieresztette saját (juhait), megindul előttük, és a juhok
követik őt, mert ismerik hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak
előle, mert az idegen hangját nem ismerik.” (Jn 10, 3-5)
ISMERJE MEG JÓ A PÁSZTORT!
Goethe, a neves német költőfejedelem, aki a Faust című gyönyörű művével
ajándékozta meg a világot, azt mondta egyszer:
„Minden embernek naponta meg kellene néznie egy-egy szép művészi szobrot
vagy képet és el kellene olvasnia egy-egy szép verset, vagy regény-részletet,
hogy ízlése tisztuljon, vágyai és gondolatai nemesebbek legyenek.”
Hasonlót ajánl az Egyház a mai ünnepen: Mindig rá kell néznünk Krisztus
megváltó keresztjére, mindig kezünkbe kell vennünk hozzánk intézett levelét,
a Bibliát, mindig együtt kell élnünk vele. Látnunk kell az Ő harcát, győzelmét
és feltámadását. Mindig látnunk kell az Egyházában tovább elő Krisztust!
És akkor teljesedik az Örök Pásztor szava: „Én azért jöttem, hogy életük legyen
és bőségben legyen" (Jn 10,10).
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Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül!
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