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B év – Húsvét 5. vasárnapja

Gondolatok vasárnapra
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
Húsvéti gondolatokban gazdag a mai igehirdetésünk is. Joggal kérdezzük: vajon
jobbakká lettünk, amikor a húsvéti titok kegyelmi forrásokat nyitott meg
számunkra?
ApCsel 9,26-31: Krisztus állandóan tevékenykedik övéiben. Akik pedig benne
maradnak, azok igéjének erejéből megtisztulnak és a szeretet tüzében áldozatokká
magasztosulnak, más szóval meggazdagodnak a húsvéti kegyelmekben.
1Jn 3,18-24: Jézus a mi életünk és feltámadásunk. Azzá lesz hitünkkel és szeretetünkkel. A kettő a gyakorlatban egyet alkot, mert a húsvéti hit sugallja a felebaráti
szeretetet, amellyel Istent viszontszeretjük. - A szeretet egyúttal bizonyosságot is ad
arról, hogy Istennel belső kapcsolatban vagyunk és
számíthatunk rá, mert az ő szeretete nagyobb a mi szívünknél.
Jn 15,1-8: A szőlőtőről mondott hasonlat nemcsak
Krisztussal való viszonyunkra világít rá, hanem arra is tanít,
hogy Isten gyermekei szeretetközösséget alkotnak. Akkor is
egymást támogatják, ha a külső kapcsolat hiányzik közöttük.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 15,1-8)
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az
igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely
nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely
gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a
tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a
szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én
őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek.
Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és
elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám,
hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
Ezek az evangélium igéi.

MARADJATOK BENNEM! – Lukács László
A bíztatás és ígéret azonban sürgető felszólítást is tartalmaz: „Maradjatok bennem,
s akkor én is bennetek maradok." A felszólítás annyira határozott, hogy mögötte ott
rejlik a fenyegetés is: aki nem marad bennem, az elszárad, azt levágják és elégetik.
A szőlőtő biológiai egységénél, az emberi kapcsolatokból épülő közösségnél is végtelenül erősebb az az egység, amely a Háromszemélyű Egy Istenben, a három isteni
személy közösségében öröktől fogva fennáll, s amely Krisztusban és a
Szentlélekben összekapcsolja az embert Istennel. Ez az egység nem tűr meg
semmilyen félmegoldást, visszahúzódást: vagy rajta van a vessző a szőlőtőn, vagy
levált róla, és akkor elpusztul. „Nélkülem semmit sem tehettek”, figyelmeztet Jézus.
ISTEN NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL - Gyűrű Géza
A szív 150 mm hosszú, legnagyobb átfogója 250 mm széles, körülbelül 300 gr.
súlyú s vérerekkel keresztül-kasul van átfonva; szabálytalan, kúp alakú izomtömeg.
Tehát alig ökölnagyságú, s mindamellett a szervezetünknek nincs még egy ilyen
fontos feladatot teljesítő része.
A szív verésének száma percenként hetven; naponként száztízezer, évente közel
negyvenmillió; egy emberéletben kétmilliárd. Minden lüktetéskor 100 gramm vért
dob ki magából; egyetlen perc alatt tíz liter vért lök tovább. Hetven év alatt
kétszázötvenmillió liter vért szállít...
A régiek előtt még jelentékenyebb volt a fontossága, mert az élet minden
megnyilvánulását a szívre vezették vissza. A Szentírás sokszor emlegeti s értelmi
életünk középpontjába is a szívet helyezi. Egy klasszikus mondás így hangzik: „Az
emberek lépből nevetnek, epéből haragszanak és szívből gondolkodnak...” A szív
még inkább kiapadhatatlan forrása érzelmi életünknek. Tele van vérrel, de még
inkább tele van érzelmekkel s vágyakkal. Minden bűnt a szív érez meg először: az
arc pírja a szív szégyene. Az erényeknek a szív örül először, a nyugodt tekintet a
szív vidámságát sugározza. „A vidám szív jót tesz a testnek, a nyomott kedély pedig
elszárítja a csontokat” (Péld 17,22).
HALLOM, AMIT NEM MONDANAK? - Gyökössy Endre
Első- vagy másodéves teológus diák voltam, amikor kora reggel, még az első óra
előtt hebehurgyán, fiatalosan, szedri-vedri módon kirohantam a kollégiumi
szobámból; szerencsétlenségemre éppen akkor ment el az ajtó előtt az egyik
professzorom, akivel alaposan összeütköztem, és a lendülettől ő a falnak
tántorodott. Ettől méregbe gurult, megragadta a vállam, és minden voltam én öt
percig, csak nagyságos úr nem. Amikor bocsánatot akartam kérni, megpenderített,
és rám kiáltott:
- Mars be! - Be is mentem, vettem a kalapom, kabátom, és elindultam, hogy
hazamegyek úgy, hogy ebbe az épületbe még csak a lábamat sem teszem be többé.

Gondoltam, majd megmaradok bölcsésznek. Ahogy nagyon letörve lépkedek lefele
a teológia lépcsőjén, jön velem szemben az öreg Bilkei Papp István. Valamit
meglátott rajtam, mert jó szemű, született lelkigondozó volt. Megszólított:
- Hova-hova, búsképű lovag?
Emlékszem, fölmordultam, mint a kiskutya, akinek benyomták az orrát:
- Haza. - Rám nézett, megfogott, nekinyomott a folyosó szép színes ablakának,
fölemelte az államat, nézett rám, s mondta:
- Fiam, ne hazudj, mert a szemed már beszél. Mi van?
Erre szégyen, nem szégyen, elbőgtem magam, elmondtam, mi történt. A legnagyobb meglepetésemre nagyot kacagott, és így szólt:
- Ó, fiacskám, nem rád volt az mérges, hanem valami apróságért a feleségére. Menj
be az osztályba, meglátod, milyen jó órát fogok tartani.
Bementem, és így lettem lelkipásztor. Mert volt valaki, aki nem ment el mellettem,
hanem megállított, megkérdezett, és az ujja hegyével egy csepp könnyet kitörölt a
szememből. Áldja meg az Isten érte.
IMÁDKOZZUNK!
„Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája;
imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!” (Jel 14,7)

Teremtő Istenem! Hálát adok, hogy úgy hihetek benned, mint mennynek és
földnek, minden láthatónak és a láthatatlannak a teremtőjében. Köszönöm, hogy a
te akaratodból állt elő a világ, a tenger és a vizek forrásai. Téged imádva gondolok
arra, Uram, hogy engem is képmásodra és hasonlatosságodra alkottál meg. Tégy
engem áldássá, hogy megtaláljam helyemet teremtett rendedben! Köszönöm,
Uram, hogy azt is tudhatom, hogy mindaz, ami teremtetett, az egyben véges is.
Semmiben sem vagyok jobb, mint az első ember, akinek áldott életet adtál az
Édenkertben, mégis engedett a kísértő szavának, és igyekezett elbújni arcod elől.
Segíts, hogy véges életemmel egyedül neked szolgáljak. És elfogadjam Fiad, Jézus
Krisztus érdemét, aki született, de nem teremtmény, világosság a világosságtól, igaz
Isten az igaz Istentől. Ámen (100 ima hazánkért)
TERMÉS – Gyűrű Géza
Miután Bécs a török hatalom alól felszabadult, fejedelmek és hősök poharazgattak
és beszélgettek arról, hogy ki milyen zsákmányt szerzett. Ki fegyvereket, ki
ékszereket, ki bútorokat, zászlókat, szőnyegeket, lovakat zsákmányolt...
Aztán megkérdezték Kolonics püspököt, hogy mit tudott ő szerezni. „Én szereztem
a legnagyobb zsákmányt”, s rámutatott egy kis gyermekseregre. „Én őket
zsákmányoltam, akik árvák lettek... Édesapájuk helyett édesapjuk, édesanyjuk helyett édesanyjuk akarok lenni”.
Ezt és az ehhez hasonló szeretetet a krisztusi tőke termelte.

Az Úr arasson és szüreteljen, - arassa és szüretelje lelkünk termését, gyümölcsét!
SZŐLŐTŐ ÉS SZŐLŐVESSZŐK – Martos Levente
„Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők.” Míg a többi „én-vagyok” - mondás
valamiféle erőt vagy irányt ígér Jézus részéről, a szőlőtő metaforája a vele való
legbelső életközösségre hív. Folytatnunk kell Jézus küldetését az Atya ajándékaiban, az élet valódi kincseiben való osztozást. Ez teszi értelmessé az életet, vagyis
ez terem maradandó gyümölcsöt. Jézus szavait átjárja a szeretet a gyümölcs iránt,
az életet, napfényt magába foglaló, bort és bőséget ígérő szőlőfürt iránt. Az Úr
szerető jelenlétében felizzik az élet vágya.
A tanítványoknak a szenvedés előestéjén úgy tűnhetett, hogy őt, az élő ágat, a
zöldellő fát irtják majd ki a kertből (vö. Lk 23,31). Ezzel
szemben éppen ő „az élő" (Jel 1,18), ő ígéri és táplálja az életet,
amelyet ismer a teremtéstől fogva.
Mi vajon milyen életre vágyakozunk? Hisszük-e Jézus ígéreteit?
Merjük-e kérni az Atyát, aki megdicsőül életünk bőséges és
maradandó gyümölcseiben? Ahogy a szőlőtőről szóló képeket
szemléljük, talán úgy leszünk, mint a szamáriai asszony (vö. Jn
4), aki Jézussal beszélgetve rátalált életének igazi kútjára, Isten
igazi ígéretére.
IMÁDKOZZUNK - Gyökössy Endre
Urunk, Jézusunk!
Soha nem mernénk állítani Urunk, hogy különbek vagyunk a pogányoknál,
legfeljebb csak azt, hogy mi tudjuk: megkegyelmeztél nekünk, és van
szerető mennyei Atyánk. Bizony, sokszor emberibb emberek azok, akik nem veszik
szájukra a nevedet, mint néha mi. Szégyenkezünk emiatt, Urunk, de hálát adunk
Neked, hogy újra és újra tisztába, rendbe teszel minket, megmosogatsz,
megpirongatsz, megsebzel, de be is kötözöl. Arra kérünk, hogy lelkünk ne legyen
lelketlen, megkeményedett!
Urunk, oldozz fel bennünket a mi nagy igazságaink, az előítéleteink és az
utógondolataink alól. Csak egy villanásnyira hadd lehessünk mindennap a Te
követőid, aki még a kereszten is tudtál megbocsátani, a keresztre verőkért is tudtál
imádkozni. Urunk, add nekünk a megbékélés Lelkét; legyen egy kicsivel több békesség, szelídség, megbocsátás és öröm általunk a világban. Ámen.
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Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül!
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