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

C év – Virágvasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig,  
mégpedig a kereszthalálig.  
Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki,  
amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

 

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE  

Szent Lukács szerint (Lk 22,14-23,56) 
A nép vénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték: „Azt 

tapasztaltuk – mondták –, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót 

fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király.” Pilátus 

megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” „Magad mondod” – felelte. Pilátus 

erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: „Nem találom semmiben bűnösnek ezt 

az embert.” De azok erősködtek: „Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve 

egészen Judeáig.” Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. 

Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki 

azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. 

Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert 

sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, 

de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen 

vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér 

ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó 

barátok lettek; azelőtt ugyanis haragban voltak. 

Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk: „Elém 

vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az 

ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, 

mert lám, visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért 

halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.” Az ünnep alkalmával 

szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett: 

„Vesszen el! Bocsásd szabadon Barabást!” Barabást a városban történt fölkelés és 

gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon 

akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak: „Keresztre! Keresztre vele!” 

Harmadszor is megkérdezte: „De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, 



amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.” De azok nem 

tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse 

keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon 

engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg 

kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. 

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről 

tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg 

követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult és így 

szólt: „Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! Inkább magatokat sirassátok és 

gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a 

magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a 

hegyeknek: »Omoljatok ránk!« És a domboknak: »Takarjatok el!« Mert ha a 

zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?” Két gonosztevőt is 

vittek vele, hogy kivégezzék őket. 

Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott keresztre 

feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus 

pedig ezt mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” 

Ruháján sorsot vetve megosztoztak. 

A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – 

mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt 

űztek belőle a katonák is, odamentek, és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók 

királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű 

feliratot tettek: Ez a zsidók királya. 

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd 

meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is 

ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez 

semmi rosszat sem tett!” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor 

eljössz uralmadban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem 

leszel a paradicsomban.” 

A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a 

kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye 

középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, 

kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. 

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.) 

Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember 

valóban igaz volt.” Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán 

mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik 

Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt.   Ezek az evangélium igéi. 



ELMÉLKEDJ! – Gyökössy Endre 

És most arra szeretnélek bátorítani téged is, hogy maradjunk csendben, és 

meditáljunk! A meditáció nem valami elvont keleti praktika, hanem azt jelenti, 

hogy próbálunk egyedül Jézusra gondolni, sőt, nem is gondolkodni, hanem 

engedni, hogy az „jusson eszünkbe", amit Ő szeretne mondani nekünk. Úgy 

érzem, a nagypéntek misztériumához nem illenek nagy teológiai eszmefuttatások, 

de szinte még az egyszerű szavak sem, mert vagy át tudjuk érezni azt a mérhetetlen 

szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, vagy nem. 

Ha még nem rendül bele a szívünk, akkor még inkább fontos, hogy csendben 

maradva gondoljunk a megfeszített Jézus Krisztusra. Aztán sorjában három 

dologra: 

- A legártatlanabb ember, aki mindent csak szeretetből cselekedett, úgy halt meg, 

hogy azokért imádkozott, akik megölték. 

- Senki sem láthatja a maga halálát - csak Jézus keresztjén, ahol helyettünk halt 

meg. 

- Végül arra, hogy a kereszten nemcsak Jézus halt meg, nemcsak mi halunk meg, 

hanem a halál is meghal. „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te 

fullánkod?"(1Kor 15,55) 

Ha tudunk és merünk, meditáljunk így, csöndben. Aztán, ha lehet, 

ez a csönd és béke kísérjen, maradjon velünk egész nagypénteken. 

Legyen ez a napunk más, mint a többi, még akkor is, ha dolgoznunk 

kell! Kívül tehetjük azt, amit tennünk kell, de a lelkünk maradjon 

Jézusnál, a Golgontán 

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK TITKA – Martos levente 

A szenvedéstörténet két kérdőjelet hagy hátra. Egyik a történet végén: Mi lesz a 

válasz Jézus imájára, amellyel halálában az Atya kezébe ajánlotta lelkét? (vö. Lk 

23,46) A másik a történet kezdetén: „Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti 

vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek" (vö. Lk 22,16). Mi értelme volna 

Jézus mélységes vágyáról beszélni, ha a halál után semmi sem következnék? A 

válasz egyfelől a feltámadás. Az élő Isten legyőzte a halált, Krisztus megőrizte 

szeretetét a halálos szenvedésben is. - Másfelől válasz az Eucharisztia ünneplése: 

Jézus azért vágyott arra az estére, hogy az oltár asztalánál vele lehessünk 

mindennap, amíg el nem jön. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Mindig riadtan állunk meg a kereszt ténye előtt. Amit az emberi 

értelem ebből a misztériumból megérthet, az olyan döbbenetes, olyan lezúzó és 



egyben felemelő, hogy nem is tudjuk, hogyan lehet ezt elviselni. 

Köszönjük, Urunk, hogy tettél értünk, helyettünk és miattunk valamit, amit soha 

egészen felfogni nem tudunk, csak valahol belül rezonál, zeng rá a szívünk. 

Köszönjük, hogy válaszolsz a miértjeinkre, ha másképp is, ha máskor is, mint 

szeretnénk, de biztos, hogy válaszolsz. Hiszen feleltél Jézus Krisztusnak is, aki 

mindvégig a Te Fiad és mindvégig Emberfia maradt. Mi is azt kérjük, hogy 

emberségünk szögén lógva, saját kínunkban kínlódva, félve élettől és haláltól, 

emberek maradhassunk és a Te gyermekeid. Ámen. 

„ATYÁM, KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET” - Bábel Balázs 

Jézus a kereszten most másodszor szólítja Atyját. Először közbenjárt gyilkosaiért. 

Most a Fiú szava szól - ez már nem az elhagyatottság fájdalmát, hanem bizalmat, 

győzelmet fejez ki. Lukács evangélista megjegyzi, Jézus ekkor hangosan kiáltott 

fel. Nagyon emberi dolog ez: kiáltva, sírva születünk, de később is hányszor 

megkönnyebbülünk, ha fájdalmunkat kikiálthatjuk. A segélykiáltás pedig 

megmenthet minket a veszélyben. 

Jézus az Atya színe előtt kiáltotta ki fájdalmát és bizalmát. „Kezedbe ajánlom 

lelkemet!" Az ószövetségi Szentírás értelmében szívvel-lélekkel, értelemmel kell 

szeretni az Istent. Szívvel azt jelenti, hogy személyiségem egész lényével. 

Elmémmel szeretni annyit jelent, hogy kutatom őt. Lélekkel szeretni pedig azt 

jelenti, hogy életünket is nekiadjuk. Jézus teljes öntudattal, szabadon, az Atyának 

adta önmagát. Példát ad arra, hogy aki az Atya kezébe teszi le sorsát, annak az 

élete győzelmes. 

Jézus Isten atyaságát a kereszten sem tagadta meg, megtanított arra, hogyan 

értette, hogy nem a földi bajoktól ment meg, hanem célba juttat az örök életre. 

Nekünk is ez a mentségünk, hogy Isten atya számunkra és nem bosszúálló úr. Fia 

halála után nem büntette meg az emberiséget, hanem a föltámadás és a Szentlélek 

elküldésével megajándékozta az új népet, az egyházat. 

Ha majd elérkezik vándorlásom vége, és már esteledik, 

amikor majd körülvesznek a halál árnyai, akkor az én emberi 

életem végénél mondja majd ki Jézus azokat a szavakat, 

amiket a kereszten kimondott: most már helyettem és velem: 

Atyám, kezedbe ajánlom az ő lelkét. Ámen. 
 

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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