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

C év – Húsvét 2. vasárnapja  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A „HITETLEN” TAMÁS HITE 

Tamás úgy érzi: hátrányos helyzetbe került apostoltársaival szemben. Azok 

láthatták a feltámadt Urat. Jézus megmutatta nekik kezét és oldalát. Tudták: 

akivel találkoznak, nem lehet más, mint Jézus, akivel három évet eltöltöttek, aki 

meghalt a kereszten. A Megfeszített azonos a Feltámadottal A Megfeszített az, 

aki feltámadt. Saját szemükkel látták. 

ApCsel 5,12-16: A misében az Apostolok Cselekedeteiből olvassuk: olyan nép-

mozgalom indul meg a tanítványok, a feltámadás tanúi körül, mint amilyet 

annak idején Jézus kiváltott, amikor hirdetni kezdte Isten Országát. Ez a 

mozgalom a mai napig tart. Neve: az Egyház. Ennek az egyháznak vagyunk 

tagjai mindnyájan. Hitünket megerősíti a Kalkuttai Teréz Anyához, Roger 

testvérhez hasonló, egészen Istennek és Istenből élő emberek példája - nemcsak 

azoké, akik világhírűvé lettek, hanem a körülöttünk élő, „hétköznapi" 

keresztényeké, akik a hozzánk hasonló átlagemberek életét élik, 

személyiségüket, életvezetésüket azonban egyre jobban áthatja Krisztus 

lelkülete. 

Jel 1,9-11a. 12-13. 17-19: Mi is csak az apostolok tanúságtételére hagyat-

kozhatunk. Az ő hitük nyomán kell eljutnunk a hitre. Jézus szava bennünket is 

int: „Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek.” Vannak, akiknek ez nem 

elég, hitüket mindenáron csodával szeretnék megerősíteni. Rendkívüli, 

látványos jelekbe, különféle jelenésekbe szeretnének kapaszkodni. Ratzinger 

bíboros, XVI. Benedek pápa feltűnően óvatos a feltűnő, nemegyszer csodásnak 

kikiáltott jelenségekkel kapcsolatban, bármilyen jámbor érzület övezze is 

azokat. Jézus szavára hivatkozva mondja: „A hitnek nincs 

szüksége csodákra.” 

Jn 20,19-31: Tamás azonban nem volt velük. Nemigen 

kíván mást, mint amit az Úr a többieknek megadott. 

Szeretné látni Jézus sebhelyeit, kezével megtapintani 

azokat. Csak akkor képes elhinni, hogy a Megfeszített 

feltámadt. Jézus újra megjelenik, és teljesíti Tamás 

kívánságát. De figyelmezteti is: „Ne légy hitetlen, hanem 



hívő! Boldogok, akik nem látnak, s mégis hisznek.” Tamásnak tehát rá kellett 

volna hagyatkoznia társainak tanúságtételére, az ő szavukra is el kellett volna 

hinnie, hogy Jézus feltámadt, anélkül, hogy erről közvetlen, tapasztalati 

bizonyosságot szerzett volna. Jézus tehát voltaképpen mégis többet kíván 

Tamástól, mint a többiektől, de aztán megadja neki is azt, ami a többieknek 

osztályrészül jutott. 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20,19-31) 

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus 

megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a 

zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és 

így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik 

a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 

Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy 

küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a 

Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem 

bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” 

A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, 

amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk 

az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem 

érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én 

nem hiszem!” 

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. 

Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: 

„Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és 

nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, 

hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta 

neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, 

és mégis hisznek!” 

Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok 

nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy 

higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen 

benne. Ezek az evangélium igéi. 

A HIT KÖZÖSSÉGÉBEN - Martos Levente 

Jézus irgalmas, mert továbbadja bűnbocsátó hatalmát, vagyis a tanítványok által 

az egész világot be akarja kapcsolni az Atyával való éltető közösségbe. 

Irgalmas, mert elérhetővé teszi sebeinek emlékét, bennük saját magát Tamás 



számára, mindannyiunk számára. Hitre, életre, szeretetre, közösségre hív, 

immár mindannyiunkat. „Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek.” 

A SZERETET HATALMA – Gyökössy Endre 

Van olyan ország, amely nem e világból való? Létezik Isten országa, vagy 

pontosabban fordítva: Isten királyi uralma, Isten uralkodása? Mi erről a 

véleményünk, mi él bennünk ebből? Hiszünk benne? Vagy mi is azt mondjuk 

Pilátussal: Ugyan kérem! Az atomfegyvernek, a puskának, a kézigránátnak, a 

rendőrségnek, a katonaságnak, annak van hatalma, de lelki hatalom?... - 

Hiszünk abban a lelki hatalomban, amely olyan, mint a só: eltűnik, de ott marad 

az íze, konzervál, ízesít? Hisszük, hogy az Isten országa, Isten királyi uralma 

hatalom? 

Amikor Pál apostol Rómában raboskodik, a bilincsek között is szabadnak érzi 

magát. - Ez a királyi uralom! Befalazhatnak vagy bebörtönözhetnek, mégis 

szabad vagyok. 

Martin Luther King, a mélyen hívő néger baptista prédikátor élete és halála 

gyönyörűen mutatja, mit jelent Isten királyi uralma valakinek a szívében. Az 

volt az elve, hogy a népét fegyver nélkül, evangéliummal, szeretettel lehet 

felszabadítani, és így akarta elérni számukra ugyanazokat a jogokat, amelyek a 

fehéreket megillették. Tevékenységéért Nobel-díjat is kapott. Egész élete arról 

szólt: nem erőszakkal. 

Megölték. A halála utáni reggelen felesége felszólította Amerika népét: Néger 

testvéreim, ha valóban férjem szellemében akartok élni, akkor most ne 

gyújtogassatok, ne fogjatok fegyvert! Mert vagy hiszitek azt, amit a férjem hitt, 

hogy az igazság önmagában is igazság, és egyszer legyőzi az erőszakot, vagy 

nem vagyunk méltók arra, amiért Martin Luther King életét áldozta harminc-

kilenc éves korában. Békével a békéért - ezt a szellemi hatalmat, ezt a 

Krisztustól kapott szent küldetést nem fegyverrel, nem vérrel kell teljesíteni. 

Hallatlanul nagy dolog, hogy kétezer év után valaki halálával pecsételi meg 

ugyanazt, amit Jézus mondott: „Az én országom nem e világból való, ha ebből 

a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne 

szolgáltassanak ki a zsidóknak.” Martin Luther King is mondhatta volna (ó, 

mennyire!): Ha én evilági uralkodó akarok lenni, egy szavamba kerülne, és 

kitörne a polgárháború Amerikában. - Megtehette volna, mégsem tette. Azért is 

pusztították el, mert nem lehet kibírni az ilyen szívet. 

És miért pusztították el Jézust? Ugye érezzük: olyan szívet, mint az övé, még 

kevésbé lehet kibírni! 



AGGÓDŐ SZÍVVEL -  

Aggódó szívemmel egyre azt mondom, 

Isten, Isten, Isten legyen velünk. 

Isten kis fűszállal, mely kövek közt sorvad, 

Isten az emberszívvel, mely jóság közt is oly vad. 

Isten a hegyekkel, a bányával, a méllyel, 

Távoli falukkal, melyek sötétek éjjel. 

Isten legyen jókkal, Isten a gonoszokkal, 

Kétmilliárd élővel és minden halottal. 

Isten legyen a földdel, e fekete madárral, 

Mely az iszonyú űrben, süvöltő szélben szárnyal. 

Isten legyen a Nappal, Isten legyen a Holddal, 

Isten legyen az összes reszkető csillagokkal. 

S Isten legyen velem, s legyen veletek, 

Közületek senkit Ő nem feledhet, 

Isten kezében tartott szikrázó virág, 

Ki ne ejtsen kezéből téged, te gyönyörű világ! Ámen 

KEDVES MENNYEI ATYÁNK! – Gyökössy Endre 

Köszönjük, hogy Te vagy Fiadban, Jézus Krisztusban a húsvét, Te vagy 

a Feltámadás! Te vagy az élet misztériuma, amelynek titkát talán soha 

nem fogjuk megfejteni, de hálát adunk érte. 

Urunk, Jézus, Te mondtad, hogy Te vagy az Élet és a feltámadás, de mi mindig 

megkérdőjelezzük, hogy odaátról még senki nem jött vissza. Urunk, Te 

visszajöttél, hogy vigasztalj, bátoríts bennünket mind életünk, mind halálunk 

felől. 

Köszönjük Neked, hogy most úgy gondolhatunk azokra, akiket nagyon 

szerettünk, és akiket test szerint már eltemettünk, hogy vannak, a legjobb helyen 

vannak, mert Benned vannak! És mi most a szentek egyességét hirdetve egyek 

lehetünk velük: titokzatosan, misztikus módon egyek a másik világgal, a másik 

dimenzióban élőkkel. Köszönjük, Urunk, a szentek, a hívek egyességét, az e 

földön és az odaát élők egyességét, az élet misztériumát. 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! 

 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

