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

C év – Húsvét 4. vasárnapja  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

„ J U H A I M  H A L L G A T N A K  S Z A V A M R A . ”   

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 

ApCsel 13,14. 43-52: A lecke - az olvasmány és az evangélium között - a 

végső boldogság látomását nyitja elénk. Látszólag egészen más világ, mint 

a veszedelmekkel, gonoszsággal terhes földi élet. Valójában a kettő 

szorosan egybekapcsolódik: ebből jutunk el odaátra, és Isten 

boldogságának tényei bevilágítják földi életünk sötétjét is. A keresztények 

számára az ideáti élet sem pusztán siralomvölgy. Még az üldöztetések 

között s megtapasztalják Krisztus békéjét, a jó Pásztornak oltalmat és biz-

tonságot ígérő nyugalmát. Az Apostolok Cselekedetei szerint a pogányok 

„örültek és magasztalták Istent”, mert nekik is megnyílt az üdvösség útja, 

az elűzött tanítványokat pedig „eltöltötte az öröm és a Szentlélek”. 

Jel 7,9. 14b-17: Könnyű örülni akkor, amikor minden békés és rendezett 

bennünk és körülöttünk, amikor csupa jóindulat, kedvesség, előzékenység 

vesz körül, amikor minden sikerül, minden jól megy, vagy jól végződik. De 

tudunk-e örülni a Szentlélek örömével a viszontagságok között is? Tudunk-

e bízni a jó Pásztorban a minket körülvevő, netán belőlünk kitörni készülő 

farkasok között, tudunk-e örülni a szorongattatások között? A Jelenések 

könyvének látomása szerint a végső boldogságban lévők „a nagy 

szorongattatásból jöttek”, de most már a trónon ülő Bárány oltalmában 

élnek, „Isten pedig letöröl szemükről minden könnyet". 

Jn 10,27-30: A mai evangélium mindössze néhány mondatból áll. A papi 

és szerzetesi hivatásokért fohászkodik ma az egyház. 

Ezen a vasárnapon Jézusnak a Jó Pásztorról szóló, 

gyönyörű példabeszédnek is beillő vallomásából 

olvastat egy részletet (Jn 10). Az idei évben hallott 

rész már másik jelenethez kötődik, de hangvétele, 

képvilága a Jó Pásztor gondoskodó szeretetét idézi: 

senki se ragadhatja ki „juhait”, övéit a kezéből. Miért nem? Mert Krisztus 

az Atyától, a mindenható, teremtő Istentől kapott bennünket, Isten kezéből 

pedig nem ragadhat ki senki semmit. 



† 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. 

ISMEREM ŐKET – Martos Levente 

Azok a szavak, amelyeket vasárnapi rövid szakaszunkban hallunk, 

valójában a Jézussal vitatkozó farizeusok és vezetők előtt ismétlik meg a 

pásztorról szóló kép fontos pontjait. Ők lennének a választott nép vezetői - 

ezzel szemben Jézus kimondja, hogy a vezetés feladata az övé. Ismeri 

juhait: ellenfeleinek ez azt üzeni, nem tartoznak a választottak közé, mert 

nem hittek benne (Jn 10,26), még azt sem hiszik, amit látnak, Jézus 

csodatetteinek, a vak iménti meggyógyításának jelét. 

Jézus szavai természetesen a tanítványoknak is szólnak. Jézust követve nem 

kerülik el a csalódások és külső nehézségek útját, de útjuk 

az élet útja. Nem kell félniük: senkinek sem lesz ereje 

ahhoz, hogy kiszakítsa őket a Jézussal való éltető 

közösségből. És mindaz, ami velük történik, új fényt vet arra 

is, aki velük van, aki mindezt megteszi értük, vagyis 

Jézusra: az ő hatalma Istentől, az Atyától van. 

IGAZI VIGASZ 

Amikor a férjemet gyászoltam, egyik kedves ismerősömtől kaptam egy 

újságot. Úgy éreztem, az egész lap nekem szól. Ahány gondolat 

foglalkoztatott, ahány kérdés mocorgott a fejemben, mindre megkaptam a 

választ. S a leghátsó oldalon, mindennek koronájaként, az alábbi írást 

találtam. 

Számodra, aki siratod halottaidat... 

Ha szeretsz engem, nem siratsz! Ha ismernéd az ég mérhetetlen misztériu-

mát, ahol most élek, ha tudnád látni és érezni, amit én érzek és látok ezekben 

a végtelen távlatokban és abban a fényben, amely mindent betölt és áthat, 

nem sírnál, ha szeretsz engem! 

Most már teljesen betöltött Isten bűvölete, az Ő szépségének határtalan 

kifejeződése. Az egykori idők dolgai egészen kicsinyesek és szegényesek a 

mostanival szemben. Szeretetem irántad megmaradt, olyan gyöngédség, 



amelyről nincs fogalmad! Ismertük és szerettük egymást a földön, de az 

akkor röpke és mulandó volt! 

A te közénk érkezésed derűs és örömteli várásában élek, így gondolj rám. 

Küzdelmeid közepette gondolj erre a csodálatos házra, ahol nincs többé ha-

lál, és ahol együtt fogjuk szomjunkat oltani a legtisztább és legteljesebb el-

ragadtatásban, az öröm és a szeretet kiapadhatatlan forrásából. 

Ne sírj többé, ha igazán szeretsz! 

ESTI HÁLAADÁS A NYUGALOM NAPJÁÉRT - Anzelm Grün 

Istenem, Te atyai és anyai szívvel szeretsz engem. Ma este hálát 

adok Neked a nyugalom és az öröm napjáért, a szabadságért, 

amellyel megajándékoztál. 

Hálát adok minden találkozásért, amelyet ma megengedtél, s mindazért az 

egyedüllétért, amelyben önmagammal találkozhattam. 

Köszönöm teremtésed minden szépségét, amelyet ma megcsodálhattam. 

Hálát adok a sétáért, amikor fellélegezhettem; a könyvért, amit végre 

nyugodtan olvashattam. 

Hálát adok a szentmisén hallott igédért, s azért is, amit egyedül, magam 

olvastam, hiszen életemnek új távlatot adott. 

Küldd el szent angyalaidat, hogy őrizzenek s velem lakjanak! 

Szóljanak hozzám álmomban is, és vezessenek minden utamon. 

Ők rejthetnek el engem gyógyító és szerető közelségedben. 

Így békében nyugszom el, és szerető, gyengéd karjaidba vetem magam. 

Őrizz meg engem s mindazokat, akiket szeretek, hogy holnap új bátorsággal 

kezdjem élni a hétköznapokat. 

„Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.” (Zsolt 90,4) 

JÉZUS, SZABADÍTS MEG ENGEM! - Gyökössy Endre 

Valóban várjuk mi, most, ma a Szabadítót? 

Van-e valami, amire úgy gondolunk, hogy de jó volna tőle megszabadulni? 

Mit meg nem teszünk, hogy egy szemölcstől megszabaduljunk! Vagy azért, 

mert csúnya, vagy mert félünk, hogy elrákosodik. Szaladunk a sebészhez, 

hogy vegye le. De csak szemölcsünk volna nekünk? Mástól nem akarunk 

megszabadulni? Lelkünk rútságaival, rákosodó sebeivel hová is mehetnénk, 

kihez is mehetnénk? 

Mi már tudjuk, hogy a Szabadító, a mi Urunk Jézus Krisztus itt járt e véres 

bolygón. Eljött közénk, hogy nekünk legyen hova mennünk, ha szabadulni 

akarunk életünket megnyomorító rútságainktól. - Induljunk hát!... 

Imádkozzunk! 



Áldunk Téged, Atyánk, mert elküldted Fiadat, hogy Testvérünk legyen és 

Szabadítónk. Mi, akiket már megszabadított, újra vágyunk utána, mert újra 

betegek és újra fogságba zártak lettünk. És Ő újra eljön szabadításunkra. 

Segíts rajtunk Lelkeddel, Atyánk, mert szégyenkezünk, hiszen ha 

gyógyulást várunk, előbb meg kell mutatnunk lelkünk „szemölcsét" 

Fiadnak. Le kell vetkőznünk Előtte, odamutatnunk és megmondanunk: 

bárhogy fáj is, akármennyire szégyellem is — Uram, vedd el, operáld ki, 

gyógyítsd meg! És bocsáss meg nekem. 

Köszönjük, hogy Te vagy a mi menedékünk, oltalmunk, kősziklánk, 

reménységünk, orvosságunk, dicsőségünk, mindenünk, szabadítónk, 

Megváltónk, életünk, Urunk, Jézus Krisztus!  

SZABAD VAGY! - Szenthelyi-Molnár István 

Olvastam egy történetet valakiről, akit bebörtönöztek. A rab keservesen 

sírt, mert cellájából nem láthatta sem a napot, sem a csillagokat. Teltek-

múltak a napok, és egyre kétségbeesettebben érezte, hogy meg van fosztva 

szabadságától. 

Végül hirtelen felugrott, és az ajtóhoz ment, hogy azon töltse ki bosszúját. 

Döngetni kezdte az ajtót, amely egyszer csak kinyílt. A 

mese azt is mondja, hogy az ajtó sohasem volt bezárva. 

Sokan vagyunk így bebörtönözve a kétségbeesés, bánat és 

szomorúság börtönébe. - Légy bátor! Ha az ajtó zárva lenne, 

Isten elküldi angyalát, hogy kinyissa; de ha nincs becsukva, 

benned kell annyi erőnek lenni, amellyel kitárhatod a 

szabadságra. 

BÖRTÖNVICC 

A lelkész megkérdi az egyik rabtól: 

- Azt mondták, hogy önt soha nem látogatja meg senki, nem kap levelet, 

csomagot. Hát nincs senki ismerőse, rokona vagy barátja?  

- Dehogy nincs! - feleli a rab. - Csak éppen mindnyájan itt vannak a 

börtönben.  
 

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/

