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MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.
(ZSOLT 87,7)

C év – Húsvét 4. vasárnapja
Gondolatok vasárnapra

A TÖRTÉNELEM LEGNAGYOBB SZEMÉLYISÉGE
Nem voltak szolgái, mégis Úrnak szólították Nem volt egyetemi végzettsége, mégis Mesternek szólították Nem volt orvosi
végzettsége, mégis az orvosok orvosának mondták. Nem volt
hadserege és mégis féltek tőle. Nem nyert meg egyetlen háborút
sem, mégis meghódította a világot. Nem követett el semmiféle
bűncselekményt, mégis keresztre feszítették. Meghalt és egy kölcsön adott
sírba temették el. Jézus feltámadt és most is közöttünk él.
A VASÁRNAP OLVASMÁNYAI ELÉ
A feltámadt Krisztus, mint jó Pásztor jelenik meg nyájával. Egyedül Ő az, aki
méltó erre a címre. Még feltámadása után is életét adja juhaiért a
szentmiseáldozatban. Nem elégszik meg azokkal, akik már hozzá tartoznak,
hanem azokért is feláldozza magát, akik még a közösségen kívül vannak. Azt
akarja, hogy egy akol legyen és egy pásztor. - Szt. János nagyszerű látomásban
bemutatja azt a tökéletes közösséget, amelyben a jó Pásztor és
a nyáj már megdicsőülten együtt vannak. (ApCsel 13,14.43-52)
Jézus rávilágít arra a belső viszonyra, amely a nyáj és a
Főpásztor között van. A juhok hallgatnak szavára. Nemcsak
engedelmeskednek, hanem egészen ráhagyatkoznak, lelki
közösségben élnek vele. A jó Pásztor isteni hatalommal őrködik
felettük. Külső ellenségei nem vehetik el a juhokat tőle, a belső
együttlétet itt a földön azoknak akarata ronthatja meg. (Jel
7,9.14b-17)
A Főpásztornak vannak társai is, akiken keresztül hatalmát és szeretetét
gyakorolja. - Isten sokféleképpen ébreszti fel a papi hivatást, amelynek jele
főképpen az áldozatos szeretet és szolgálatkészség. A papi hivatások melegágya a család. (Jn 10,27-30)
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 10,27-30)
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak
szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik,
nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből.

Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám
kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy
vagyunk.”
Ezek az evangélium igéi.
A BÁRÁNY OLTALMÁBAN – FARKASOK KÖZÖTT IS
Húsvét óta a feltámadt Krisztus megjelenéseinek történetét olvastatta
velünk az egyház. Lassan távolodunk húsvéttól, és az evangéliumok már
más jeleneteket idéznek föl — immár Jézus földi életéből. De ezúttal Szent
János evangéliumának részleteit halljuk, aki a feltámadt Krisztust láttatja
meg már a történeti Jézusban is.
JÉZUS JUHAINAK IMÁJA
Drága Jézus, aki a Jó Pásztor vagy! Adj nekem csendességet, alázatot, hogy
le tudjak mondani gőgömről, hogy meghalljam szavadat, és
hallgatni tudjak rád. Kérlek, adj engedelmességet, hogy le tudjak
mondani önző vágyaimról, hogy követni tudjalak téged.
Drága, Jó Pásztor, ismerj fel engem is juhodnak, fogadj be
nyájadba, szólj hozzám is, és terelj az örök élet hűs forrásához. Adj
figyelmet és éberséget a szívembe, hogy soha ne vesszek el! Az igaz
ösvényen vezess és védelmezz engem a te vessződdel és pásztorbotoddal,
hogy senki se ragadjon el a kezedből. Hiszen ha te, az Úr vagy az én
pásztorom, nem szűkölködöm, mert zöldellő legelőkön adsz helyet,
felüdíted lelkemet, mert nem félek semmi bajtól, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Atya házában
lakjam időtlen időkig, hiszen te és az Atya egy vagytok. Amen.
HALLGATNAK SZAVÁRA - (Gyökössy Endre)
Döbbenetes dolog, hogy a juhok mennyire ismerik a
pásztor hangját. Jézus is mond ilyen hasonlatot: „Az
én juhaim hallgatnak a hangomra” (Jn 10,27). Egy
keleti útleírásban olvastam: a Szentföldön egy
itatónál három nyáj keveredett össze. Miután az
állatkák eleget ittak, a három pásztor, egymástól
kellő távolságra elhelyezkedve, egymás után
szólította a juhait. Elkiáltotta magát az egyik:
Menah, jöjj (héberül), s erre, megismervén a hangját,
a saját nyája odaballagott hozzá. Aztán a másik
szólalt meg és az ő juhai is elindultak. Ami helyben
maradt, az volt a harmadik nyáj.

A juhocska, a bárányka csak akkor nem ismeri meg a pásztor hangját és
akkor nem engedelmeskedik neki, ha beteg. - Ehhez nem is kell
magyarázatot fűzni…
„ÉN VAGYOK A JÓ PÁSZTOR…” Jn 10,14
A jó pásztor élete a személyes odaadás és áldozatvállalás élete. Feladata,
hogy figyelmesen őrizze a nyájat és mindig
mellette legyen. Kétféle pásztor van. Az
egyik a béres, aki őrzi a nyájat, mert ezért
munkabért kap. A béres nyájról-nyájra jár a
szolgálat feltételeitől függően, és nem
kockáztatja életét övéiért. A farkas és a tolvaj
láttán elmenekül, hogy mentse életét, s ott
hagyja nyáját, kitéve azt a támadónak. Jézus azt mondja, hogy az ilyen
ember nem pásztor. S ott van a pásztor, aki gazdája a nyájnak, aki a juhok
mellett nő fel és ott marad mellettük egy életen át. A nyáj mindegyik
bárányát személyesen ismeri. Mindegyiket néven szólítja, s el tudja
mondani személyesen mindegyik történetét, azt, hogy mikor és hol
született, milyen nehézségei voltak az életben, milyen tulajdonságai vannak
stb. Figyel mindegyik bárány egyéni szükségére. Tudja, hogy melyik
bárány marad le egy hosszú út után, s azt a karjaiba viszi. Tudja, hogy
melyik bárány fog valószínűség szerint elcsatangolni a nyájtól, s rajta tartja
szemét, amikor veszélyes helyekre érnek. Tudja, hogy melyiknek lesz
kicsinye, és hogy melyiknek milyen táplálékra van szüksége. Amikor
farkasok és tolvajok támadják meg, akkor kockára teszi életét és harcol,
hogy megmentse nyáját. A jó pásztor, aki életét adja nyájáért!
ENNYI ELÉG Jn 10,14
Telefonon érdeklődött egy helyi lap a következő napi
vallásos előadás témája felől. „Az Úr az én pásztorom”
mondta a kollega. Elég ennyi? – kérdezte az újságíró – vagy
tegyünk hozzá valamit? Ennyi elég – válaszolta a kollega.
Másnap így jelent meg az újságban: „Az Úr az én pásztorom.
Ennyi elég.” Rosszul értette és mégis helyes. Elég nekem egy
életen és egy örökkévalóságra is.
AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM. ENNYI ELÉG – Teréz Anya
Amikor elindultam Lorettóból, a nővérek adni akartak egy kevés pénzt, hogy
túléljem az első napokat. De én ezt határozottan elleneztem, és semmit sem
akartam elfogadni. Végül elfogadtam öt rúpiát (dollárban számítva ötven centet).

A következő napon találkoztam Henry atyával, egy közeli barátommal
Lorettóból. Mikor meglátott, így szólt: „Nővér, Szent József kis imádságát
terjesztem, akit Ön nagyon szeret. Szeretnék róla kinyomtatni néhány kis képecskét. Nem akar hozzájárulni az első adománnyal?” Egy pillanatnyi habozás
nélkül odaadtam neki mindazt, amim volt, az öt rúpiámat, így tényleg semmim
se maradt. Azon az estén újra összefutottam Henry atyával, aki ezt mondta: „Egy
úr, akit nem ismerek, odajött hozzám, és ezt a borítékot küldte Önnek. Nem
tudom, mit tartalmaz. De ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen adjam át.”
Kinyitottam, és száz rúpiát találtam benne. Ez az isteni gondviselés.
AZ ÚR A PÁSZTOROM - 22 (23) zsoltár
A Szentírás szava
A Szentírásra figyelő ember imája
Az Úr az én pásztorom,
Az Úr a pásztorom.
nem szenvedek hiányt,
Ő gondoskodik rólam.
zöldellő réteken legeltet.
Elvezet a szép zöld legelőre,
A nyugalom vizéhez terel
ahol jóllakhatok.
és felüdíti lelkemet.
Levisz a patakpartra,
Az igaz úton vezérel,
ott friss vizet ihatok,
nevéhez híven.
nyugodtan lepihenhetek.
Ha sötét völgyben járok is,
Vigyáz rám.
nem félek a bajtól,
Odavezet, ahova elindultam.
hisz te velem vagy.
Rábízhatom magam egészen.
Botod,
A sötétben sem kell félnem,
pásztorbotod biztonságot ad.
mert itt vagy velem.
Számomra asztalt terítettél,
Kezedben a pásztorbot:
ellenségeimnek szeme láttára.
ezzel védesz meg,
Fejemet megkented olajjal,
ha veszélybe kerülünk.
s a poharam színültig töltötted.
Életem minden napját
Kegyelmed és jóságod vezet
ajándékba kapom tőled.
életemnek minden napján,
Kérlek, engedd meg,
s az Úr házában lakhatom
hogy nálad maradjak
örök időkön át.
egész életemben.
☺ ☺ NEVESSÜNK! ☺ ☺
- Mi a közös önben és a feleségében?
- Egy napon házasodtunk.
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