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

C év – Húsvét 5. vasárnapja  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

„Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” 

A mai szentmise olvasmányai három különböző helyzetet, időpontot, állapotot, 

hangulatot közvetítenek. E „hármashangzat” tartalmazza a húsvét üzenetét az 

ünnep utáni 5. vasárnapon. 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 

ApCsel 14,21b-27: Az olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből ezt a mi földi 

valóságunkat tárja elénk. Bármilyen hathatósan segít is bennünket Isten 

kegyelme, „sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten Országába”. 

Az első keresztények egyszerre tapasztalják meg Isten erejét és saját 

gyöngeségüket, Isten mindenható hatalmát és az ember világ korlátait. Bátran 

és bizalommal hirdetik Jézus nyomán, hogy eljött közénk az Isten Országa. 

Tevékenységük nem afféle választási korteshadjárat, tagtoborzó körút: Krisztus 

küldetésében járnak, Istennek minden embert meghívó szeretetéről 

tanúskodnak tetteikkel és szavaikkal. 

Jel 21,1-5a: Szent János a végső boldogság látomását vetíti elénk: a mennyei 

Jeruzsálemet, Isten végső, nyugalmas boldogságát. Ide vágyakozunk, ide 

törekszünk mindnyájan. - Az új ég azonban új földet is hoz. A végső boldogság 

látomása nem üres ábrándozás, amely „kancsalul hamis egekbe néz”, semmit-

tevésre biztat, és így megrontja az életet. Ez a látomás folytonosan új 

erőfeszítésre sarkall, hogy már itt a földön éljünk a szeretet parancsa szerint, 

akármilyen fáradságos ez, akármennyi akadályt kell leküzdenünk magunkban 

és másokban, akárhányszor kell újra kezdenünk, mert ismét gyöngének 

bizonyultunk. 

Jn 13,31-33a. 34-35 »Amint én szerettelek titeket...” Emberi 

erővel ezt csakugyan nem lehet megvalósítani, bármilyen 

filantróp legyen is valaki. Jézus azonban Isten szeretetével 

szeret bennünket, annyira, hogy ezt nekünk is ajándékozza, 

a Lélek által belénk is gyökerezteti. Nem egyszerűen 

nagyon és mindig kell szeretnünk egymást, jó emberként, 

hanem Krisztus szeretetével, krisztusi emberként. 



† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13,31-33a.34-35) 

Abban az időben amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus 

beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is 

megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is 

megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. 

Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: 

Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 

Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok 

egymás iránt.” 

Ezek az evangélium igéi. 

Júdás kiment az éjszakába, hogy elárulja Mesterét. A Mester, a Fiú kimegy az 

éjszakába, hogy ott is ragyogjon Isten szeretete. S a közösség, amely tudja, hogy 

valódi életereje, egyetlen eredeti gondolata, amellyel a világot gazdagíthatja, a 

Mester szeretetének példája, vajon ez a közösség nekiindul-e az éjszaka 

sötétjének? S ha igen, vajon miért? Ajándék a szeretet, a parancs és a példa is, a 

Fiú vissza nem vont, meg nem bánt ajándéka, amellyel ma is hívja és küldi 

közösségünket. 

SZERETETRE SZÜLETTÜNK  

- Aki szeret, nem elégszik meg egyszeri tekintettel. Aki szeret, nem elégszik 

meg, hogy csak egyszer mondja; mert a szeretetnek csak egy szava van, amelyet 

mindig újra mondunk, de soha nem ismétlünk. Nagy Szent Gergely 

- A szeretet összes fajtái közül csak a tökéletes szeretet nem birtokol: nem 

vágyódik még arra sem, hogy őt birtokolják. Thomas Merton 

- Amint szerető emberek egymásra várakoznak, úgy várakozik Isten reánk, 

emberekre. Carlo Carretto 

- Ha szereteted van, akkor sok minden hiányozhat az életedből - észre sem 

veszed. Johannes Rosche 

- Minden igazi szeretet Istenig nyúlik fel, és Istent hordozza mélységeiben. Szent 

Ágoston 

NE ENGEDD, HOGY ENGEDJÜNK A KÍSÉRTÉSNEK! - Anselm Grün 

Napjainkban sokaknak okoz nehézséget ez a kérés. Úgy vélik, hogy Isten nem 

tud kísértésbe vinni. Ez az elvi nehézség már az egyházatyáknál 

is felbukkan. Origenész ezt a kérést így fordítja: „Ne engedd, hogy 

belebukjunk a kísértésbe". Hasonlóan hangzik a kérés egy másik 

olvasata is: „Ne engedd, hogy engedjünk a kísértésnek”. - Így 

fogalmazva valójában azt kérjük Istentől: őrizzen meg a 

kísértéstől. 



A Hegyi Beszédben azonban ez a kérés a legsajátosabb kísértésre utal, arra, 

hogy ki akarunk térni Isten akarata elől. Napjainkban sokan belebuknak ebbe 

kísértésbe, mert a maguk alkotta istenképek az orruknál fogva a vezetik őket. 

Szemük elől vesztik az igaz Istent, s így benső látásuk elsötétedik. 

MIVEL VÉDEKEZHETÜNK A FÉLELMEK ELLEN? - Gyökössy Endre 

A félelem az emberi élet legkínzóbb ellensége. (Kivéve az óvó-félelmet.) Tulaj-

donképpen semmitől nem kellene úgy félnünk, mint a félelemtől. 

A félelem az alkotó, a teremtő erő ellentéte. Szükíti az ember látóhatárát, 

valóságos és átvitt értelemben egyaránt. Szétszórttá, esetleg széthasítottá teszi 

az egyéniséget. Elzsibbaszt, esetleg megbénít teljesen. Először munkaképte-

lenné, majd életképtelenné tehet. 

Mivel védekezhetünk a félelmek ellen?  

Egy megfigyeléssel: Jegyezzük fel, csak egy hónapon át (de pontosan!), mitől 

félünk. Ha a hónap végén átnézzük a feljegyzéseket, kitűnik: amitől féltünk, 

annak csak egy kis része következett be. És ami bekövetkezett, az elhordozható 

volt. Attól roppanunk össze, amitől félünk - és nem következik be. A MAI nap 

gondja, félelme alatt még senki sem roppant össze. Csak a holnap és holnapután 

félelmei miatt! „Minden napnak elég a maga baja” (Mt 6,34), amelyekhez „elég 

nekünk az Ő kegyelme” (vö. 2Kor 12,9). Ha nem elég, akkor elégünk. 

Egy mozdulattal, azzal a mozdulattal, amellyel Jézus Krisztus egyszer szem-

befordult az Őt megkövezni akarókkal (vö. Jn 8,59). Nevét segítségül híva for-

duljunk szembe félelmeinkkel! 

Ha a víztől félünk: menjünk bele. 

Ha a beszédtől: beszéljünk. 

Ha a hangos imádságtól: imádkozzunk minél gyakrabban hangosan. 

Ha egy embertől: ne kerüljük el, keressük fel és beszéljünk vele. 

Ha a haláltól: kössünk vele barátságot. Ha futunk a félelem elől, utolér, befog és 

ő használ minket: kihasznál és elhasznál. De ha szem befordulunk vele, akkor 

mi használjuk fel a félelmet, mint a sas a rázúduló vihart: szembefordul vele és 

fölébe emelkedik - éppen a vihar ereje segítségével. Minden legyőzött félelem 

fölfelé emel! 

Hittel: Azzal a hittel, hogy sorsunk nem vaksors! 

„Szem” van mögötte. Mindent együttlátó és rendező intelligencia: Isten. Jézus 

Krisztus maga az Üzenet erről. Ezt az üzenetet Ő bemutatta, elénk élte. „Sorsa” 

a legszenvedőbb és legtragikusabb minden emberfia közül. És mégis a ke-

reszten elhangzott utolsó diadalszaváig: „Elvégeztetett” - azt „mutatja be”, hogy 

Ő nem a vak sors csapásai alatt elbukó tragikus hős - hanem Valaki, Aki egész 



életét az Atya kezében tudja, és magán érzi az Atya szerető szemének tekintetét. 

jézus Krisztus nem a vaksors félelmetes nihiljébe hull, hanem az Atya kezébe 

simul bele, Annak szerető tekintete alatt. Az Atya szerető Rendjébe. És ez a rend 

= ÜDVREND. 

Nincs félelem-oldóbb, az életfélelemből kimentőbb élmény, mint az a Hit 

amellyel elfogadjuk sorsunk elhordozásának egyetlen emberi és méltó módját: 

sorsunkat az Atya kezéből venni és szerető tekintete alatt hordozni - Jézus 

Krisztus szerint. 

Jézus Krisztus oldhat fel bennünket az „ismeretlen belülvaló” és az „ismeretlen 

kívülvaló” félelmétől is. Hittel kell hallanunk a kereszten elhangzott első szavát: 

Atyám! 

Ha hittel halljuk, a keresztről hallgatjuk ezt a szót: a „távoli” egyszerre közel 

kerül, a Nagy Ismeretlen egyszerre ismerőssé válik. S nem félelmetes már az 

„ismeretlen kívülvaló”... -  

AMI FÉLELMETESEBB... - Szenthelyi-Molnár István 

Egy híres szónok megrázó beszédet tartott az utolsó ítéletről. Sok hallgatója 

megkönnyezte szavait, és megrendülve hallgatta intelmeit. Amikor ezt a szónok 

észrevette, így folytatta beszédét: 

- Látom, hogy többen sírtok a rátok váró ítélet miatt. De most szárítsátok fel 

könnyeiteket, mert olyan valamit mondok, ami megrendítőbb az utolsó ítélet 

Mindenki fokozott kíváncsisággal várta, mi fog most elhangzani. 

A pap pedig komoly és ünnepélyes hangon ezeket mondotta: 

- Miután elhagyjátok a templomot, egy óra sem telik el, és már el 

is felejtitek mindazt, amit most hallottatok. Tovább folytatjátok 

bűnös élvezeteitek hajszolását, és amit mondottam, ájtatos, csacska 

mesének minősítitek. És ez az, ami félelmetesebb minden ítéletnél! 

  MOSOLYOGHATUNK?   

A plébános hosszú prédikációt mond a pletykálkodás bűnös szokásáról, majd e 

szavakkal zárja beszédét: 

- Tudom, kedves híveim, hogy ha most megkérdeznélek benneteket, 

mindannyian helyeselnétek nekem. Ám igazából az egyetlen eset, amikor 

utáljuk a pletykát: ha az rólunk szól... 
 

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/

