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

C év – Húsvét 3. vasárnapja  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A húsvét utáni misék olvasmányai két eseménysorozatról tudósítanak: a feltámadt 

Krisztus megjelenéseiről és a születőben lévő egyház életének első napjairól. A kettő 

szoros kapcsolatban van egymással. hiszen Krisztus feltámadásából születik az 

egyház a Szentlélek által. Mindkét történet bővelkedik a drámaian feszült 

helyzetekben. 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 

ApCsel 5,27b-32. 40b-41: Ami itt történik meg először az, azóta folyamatosan bekö-

vetkezik a történelemben, különböző korokban és országokban, de lényegében 

ugyanúgy: a hatóságok fenyegetéssel, megfélemlítéssel és erőszakkal igyekeznek 

elhallgattatni azokat, akik hirdetik Jézus evangéliumát. Péterék válasza világos és 

határozott: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.” 

Jel 5,11-14: Vajon mikor mondunk köszönetet Istennek? Csak olyankor, ha öröm ér, 

ha a bajtól megmenekültünk? Vagy pedig hálát tudunk adni olyankor is, amikor a 

szívünket elborítja a sötét, összeszorítja a félelem? Az apostolok éjszakájában ott 

lángol Jézus tüze, és ettől - akárcsak az emmauszi tanítványoknak - lángra lobban a 

szívük. Az éjszaka sötétjében kezdődik el az új nap. Húsvét óta minden földi 

sötétségre reányílik a feltámadás hajnala. 

Jézus tüze fényt és meleget ad, terített asztala vár az Eucharisztiában, ígérete biztat: 

„Veletek vagyok minden nap a világ végéig.” 

Jn 21,1-19: Jézus feltámadásával új hajnal virradt a világra, de a tanítványok szívét 

még megülte a reménytelenség sötétje. Nekiindultak halászni, de nem fogtak semmit. 

Ki ne ismerné a kétségbeesésnek, a kudarcoknak, a depressziónak sötétjét? Ki ne 

értené a tanítványokat? Ebben a helyzetben történik a váratlan fordulat. Jézus ott áll a 

parton, rájuk várva. Már a reggelit is elkészítette számukra: halat és kenyeret. S hogy 

örömük teljes legyen, az üres háló is egyszerre megtelik hallal. 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 21,1-19; rövidebb: *-ig Jn 21,1-14) 

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a 

Tibériás-tó partján: 

Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai 

Kánából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így 

szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és 

bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit. 



Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, 

hogy Jézus az. 

Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre 

azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” 

Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. 

Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az 

Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, 

magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és 

beugrott a vízbe. 

A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is 

maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak 

mintegy kétszáz könyöknyire. 

Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette 

meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit 

most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, 

szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. 

Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte 

megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és 

adott nekik, Ugyanígy halból is. 

Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. 

* Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-

e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” 

Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: 

„Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy 

szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 

Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter 

elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt 

válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét 

ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! 

Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda 

mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog 

felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” 

Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent.  

Azután hozzátette: „Kövess engem!” Ezek az evangélium igéi. 

A HIT KÖZÖSSÉGÉBEN – Martos Levente 

János evangélista nem zárja le Jézus jelenéseinek idejét, nem meséli el a mennybevétel 

és a pünkösdi Lélek-áradás történetét. Az evangélium záró sorait olvasva szinte az az 

érzésünk támad, hogy Jézus váratlanul most is feltűnhetne fáradozásaink éjszakái 



után, a tóparton, az út mentén, az íróasztal vagy a munkapad ismerős szegleténél. 

Márk és Máté szerint (Mk 16,7; Mt 28,7) a tanítványok Galileában láthatják viszont a 

feltámadt Urat. Ez nem életüknek és munkájuknak, a halászatnak a helye, hanem a 

pogányok Galileája is, vagyis az Egyház missziós munkájának tere. A csodálatos 

halfogás ezért még határozottabban az Egyház idejére szóló jel: Jézus jelenlétében 

értelmet nyer a fáradozás, a tanítványok közössége a világ oly sokféle emberét és 

kultúráját képes lesz megszólítani. 

BÉKESSÉG NEKTEK! - Gyökössy Endre 

Egy húsvét utáni tavaszon, nagyon megrendülten, magamba roskadva ültem az 

íróasztalom mellett. Nyitva volt az ablak, de sötét volt körülöttem és bennem minden. 

Nem tudom ki, nem tudom, honnan, de valaki beköszönt az ablakon. Nem mondott 

többet, csak ennyit: Áldás, békesség! - Mire felemeltem a fejem és kinéztem, már nem 

láttam senkit. Bizonyára egy atyafi volt, mégis tudom, hogy a Gazdám köszönt rám, 

üzente: „Békesség, fiam, békesség! Abból a békességből élj te most, amit hirdetsz 

annak a népnek, akit rád bíztam!” 

Lehet ezt megmagyarázni? - Békesség költözött a szívembe. Békességre jutottam az 

élő Krisztus által! 

Vannak, akikhez már beszélt, akiket megvigasztalt, akiket erősített, akik abból élnek, 

hogy Jézus él. - Akik ezt még nem tudják, azok keressék az utat Jézus felé. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Halld meg a szívek mélyén levő imádságot is. Az a baj, 

hogy olyan kemény sokszor a mi életünk, hogy már nem is tud igazán 

megrendülni. Még a mi drága Megváltónk, Jézus Urunk élete, szenvedése, 

halála láttán sem - mert megszoktuk, liturgiává tettük, liturgiává lett. 

Urunk, Jézus Krisztus! Köszönjük a Te megrendítő emberségedet! Urunk, tanítgass 

emberül élni a Te Szentlelked által! Alig merjük kimondani a legnagyobb vágyunkat, 

mert erre igazán méltatlanok vagyunk, de mégis szeretnénk hasonlítani Rád. 

Megpróbáljuk átadni Neked magunkat! A lábunkat, hogy végre elinduljunk a 

testvérünk felé, akiről azt hittük, az ellenségünk, és állandóan elkerüljük; a kezünket, 

hogy megnyíljon azok felé is, akiket lenézünk és még a kis könyöradományt is 

sajnáljuk tőlük; az ajkunkat, hogy azokkal a szavakkal tudjunk vigaszt mondani, 

bátorítani, helyeselni, amit a Szentlélek ad a szívünkbe. És átadjuk Neked a szívünket, 

hogy átalakíthasd, mielőtt belé költözöl. Ámen. 

ANYÁK NAPJÁNAK TÖRTÉNETE 

Május első vasárnapja az anyák ünnepe, a hónap egésze pedig a Szűzanya tiszteletére 

szentelt hónap. 



Az édesanyák köszöntésének hagyománya egészen az ókorig vezethető vissza. 

Legelőször a régi görögök és rómaiak idejében rendeztek az anyák tiszteletére 

ünnepségeket. Később ez az ünnep a feledés homályába merült. 

Az 1868-ban befejeződött amerikai polgárháború rengeteg családot megosztott, 

testvéreket állított egymással szembe. Egy virginiai asszony, Anne Reeves arra 

gondolt, hogy elősegítheti a megbékélést, ha a családokat valamilyen ürüggyel 

összehozza. Úgy gondolta, hogy a szétszakadt családok, családtagok egybegyűjtésére 

legalkalmasabb esemény az édesanya köszöntése. Városában, Graftonban egy 

alkalommal sikerült is megszerveznie a találkozást. Tervét, hogy évente ismétlődő 

hagyományt teremtsen, sajnos már nem tudta megvalósítani, ez a feladat lányára 

maradt.  

1907. május 9-én, anyja halálának évfordulóján, Anne Jarvis meghívta ismerőseit, és 

arra kérte őket, hogy anyja emlékére, köszöntsék fel ők is édesanyjukat. A következő 

évben, május első vasárnapján, a graftoni templomban már istentisztelet keretében 

köszöntötték az édesanyákat. Erőfeszítése nem volt hiábavaló. 1911-ben Amerikában 

országszerte megtartották az anyák napját, 1941-re pedig általánosan elfogadott 

ünneppé vált. - Magyarországon először 1925-ben ünnepelték az édesanyák napját. 

ANYÁK NAPI IMA 

Mindenható Istenem! Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki 

megtanított engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden 

édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták mindazokat a 

fáradalmakat, amelyeket értünk tűrni és szenvedni kellett.  

Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől. Lemondva minden 

kényelemről. Add, ó Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje 

gyermekeit! És áldd meg kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk szüleinket 

felnevelték. 

Végül, boldogságos Szűzanyánk, Hozzád fordulunk. Fogadj minden édesanyát anyai 

palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint Te 

gondoztad egyszülött Szent Fiadat. Növeld az édesanyánkban is, bennünk is a hitet, a 

reményt és a szeretetet, segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy 

istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi 

hazában Veled együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot. 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/

