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

C év – Húsvét 6. vasárnapja  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

„ N e  n yu gt a l a n k o d jé k  s z ív e t e k !”  
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

A mai evangéliummal határozott fordulatot vesz a húsvét utáni vasárnapok 

sorozata. Eleinte a feltámadt Krisztus megjelenéseinek történetét olvastuk. A mai 

vasárnap pedig már a Szentlélekről szól, előkészítve a mennybemenetelt és a 

pünkösdöt. Eddig hátrafelé, a feltámadásra pillantottunk, most előre tekintünk, a 

küszöbön álló eseményekre. 

ApCsel 15,1-2.22-29: Az első keresztények a zsidóságból kerültek ki. Ők úgy 

gondolták, hogy a zsidó vallási szokások, törvények a kereszténységben is 

érvényesek maradnak Ha a zsidóságon kívüli világból emberek be akarnak lépni 

a keresztény közösségbe, akkor nekik is meg kell tartaniuk ezeket, vagyis ahhoz, 

hogy keresztények legyenek, először zsidóvá kell lenniük. A keresztények között 

voltak, akik ezt képtelenségnek tartották. Ezek közé tartozott maga Pál apostol is. 

Ő volt az, aki a leghatározottabban képviselte azt a szemléletet, hogy a nem 

zsidók közül megtérteknek semmiképpen nem kell zsidó szokások szerint élniük. 

Természetesen ebből vita támadt. Ezért a legnagyobb Palesztinán kívüli, 

többségében nem zsidókból álló közösségben, Antióchiában úgy határoztak, 

hogy küldötteik menjenek föl Jeruzsálembe és az apostolokkal vitassák meg ezt 

a kérdést. Az összejövetelt nevezzük első apostoli zsinatnak. Az eredmény az lett, 

hogy keresztény nem a zsidó vallási szokások, törvények megtartásától lesz az 

ember, hanem a Jézus Krisztusba vetett hittől. Ezért a nem zsidók közül 

kereszténnyé letteknek semmilyen zsidó szokást, törvényt nem kell 

megtartaniuk. 

Jel 21,10-14. 22-23: Jeruzsálem az ószövetségi választott nép szent városa volt. 

Ebben a városban uralkodott Dávid király, akinek utódai közül született Jézus 

Krisztus. Ebben a városban épült fel az egyetlen templom, ahová Istennel való 

találkozásra zarándokolt föl a zsidóság, de a pogányok közül is azok, akik az élő 

Istennel való kapcsolatot keresték. Itt mutatták be áldozataikat, itt ülték meg 

ünnepeiket. De itt végezték ki sokszor prófétáikat is, és itt ölték meg a rómaiak 

keze által az általuk föl nem ismert, félreismert és megtagadott Messiást, az Isten 

és Ember Fiát. És itt temették is el, és itt támadt fel győzelmesen a halálból és tért 



vissza innen a mennyei dicsőségbe, hogy a Szentlélek által új módon mégis 

azokkal maradjon a világ végéig, akik hisznek Benne. 

Természetesen a beteljesedett Isten országa nem azonos a földi Jeruzsálemmel, 

de mindenképpen az emberiség egész vallásos életének is a beteljesedése, és ezért 

az a város, amelyben Jézus Krisztus járt, tanított, és életének nagy misztériumait 

ebben a városban élte át, lehet a mennyei „város" jelképe. 

Jn 14,23-29: Végrendeletként hangzanak a búcsúzkodó Jézus szavai. A közelgő 

elválás mégsem okoz fájdalmat, sőt inkább új örömnek válik forrásává. 

Kétszeresen is. A feltámadt Krisztus élete végleg beteljesül avval, hogy elmegy 

az Atyához.  

Van az örömünknek egy másik, közvetlenebb oka is. 

Jézus elmegy ugyan az Atyához, de nem hagy árván 

minket, hanem elküldi számunkra a Szentlelket. „Jobb 

nekünk", mondja Jézus, hogy Ő földi alakjában ugyan 

nincs többé velünk, viszont Lelkét küldi el, hogy velünk 

maradjon a történelem végéig. Jézus fizikai-testi alakban 

csak egy emberéletnyi időt töltött itt a földön, de Krisztus 

Lelke által valóságos jelenléte tovább folytatódik a végső beteljesedésig. 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14,23-29) 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 

„Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja 

őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. 

Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, 

nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek 

elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a 

nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, 

amit mondtam nektek. 

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy 

a világ adja nektek. 

Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt 

mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. 

Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az 

Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. 

Előre megmondtam nektek, mielőtt 

megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, 

higgyetek.” Ezek az evangélium igéi. 



„BÉKESSÉGET HAGYOK RÁTOK” – Martos Levente 

„Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen.” A búcsúbeszéd Jézusa 

tanítványaira néz, de tulajdonképpen maga előtt látja az Atyát, aki őt küldte és a 

világot is, amelybe most elküldi a tanítványokat. Ez a világ nem szereti őt, ezért 

nem ismerheti meg és nem is tartja meg tanítását. Ez a világ képtelen befogadni 

a Vigasztalót, mert nem is tudja, hogy szüksége lenne rá. 

Ez a világ fenyeget és függővé tesz, „téglává” éget. Békét 

ígér, de a jóllakottság, a teli erszény, a másokat 

bizonyítottan leigázni képes erő békéjét, nem pedig a 

bizalom, az Isten és ember utáni reménykedő vágyakozás, 

a szeretet eleven békességét. 

„BÉKESSÉGET HAGYOK RÁTOK” – Benyik György 

Az Ószövetségben a „salom”, a béke szó, annyira gazdag tartalmú, hogy a 

magyar fordítás 25 különböző kifejezéssel fordítja le. Alapjelentése személyes 

jólét, boldogság, boldogulás, de mindezt jelenti a közösség számára is. A béke 

két fél rendezett viszonyával kezdődik, mind emberi vonatkozásban, mind Isten 

és ember vonatkozásában. A béke ellentéte nem pusztán a háború, hanem 

mindaz, ami megzavarja a két fél, tehát Isten és ember viszonyát. A béke állapota 

az élethez szükséges javak meglétét jelenti, de a veszélyeztetettségi érzés 

megszűnését is. Ezért az alvás vagy a halál is jelenthet békét, mert itt is 

megszűnik a veszélyérzet. Ezt az állapotot azonban nem az ember szerzi meg 

magának, hanem Isten ajándékozza meg vele az embert. Isten áldásának része a 

béke, ezért köszöntik egymást az emberek ezzel a jókívánsággal: „Béke veled!” 

IMÁDKOZZUNK! – Nyiredi Maurus 

Áldott Szentháromság! Volt idő, amikor több család lakott egy lakásban. 

Ezt hívták társbérletnek. Senki sem szerette, senki sem örült neki. 

Rengeteg volt a feszültség, veszekedés, kényelmetlenség. Te nem 

társbérlőként akarsz hozzám jönni. Nem szorítasz ki sem a konyhámból, sem a 

szobámból. Semmit nem veszel el tőlem, sőt megajándékozol önmagaddal, 

jelenléted gazdagít, boldogsággal tölt el. Ujjongó örömmel fogadlak, sőt hívlak, 

kitárom Előtted az ajtót, szívemet. Bárcsak én is örömödre lehetnék! Ámen. 

IMÁDKOZZUNK! - Thomas Merton 

Uram! 

Vedd életemet a Kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik. 

Ezentúl nem utasítom el magamtól 

sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. 

Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. 



Minden terved jó. Mert minden szeretet. 

Csak önmagamtól szabadíts meg! 

Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. 

Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye.  

Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. 

Csak azért éljek. 

És töltsd be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával, 

és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, 

nem az érdemért, nem is kötelesség, az erény szentségéért,  

hanem egyedül Érted, Istenem! 

IMÁDKOZZ SZERETTEIDÉRT! - Szenthelyi-Molnár István 

Hosszú útról tért vissza és most betegen feküdt 

kórházi ágyán. Amint meglátott az ágyak között 

járva, magához hívott. 

- Beszélni szeretnék magával, úgy tele van a szívem... Azért 

mentem el, mert otthon már tarthatatlan volt a helyzet... 

Nagyon rossz ember voltam. Nem törődtem családommal, 

részegeskedtem, verekedtem, templomba sose jártam. 

Szegény feleségem sokat sírt miattam... Hányódtam-

vetődtem, csavarogtam. Ekkor tudtam meg, hogy mi az 

otthon, mert míg távol voltam, földi pokol volt az életem. Sokat vágyódtam haza, 

megtanultam imádkozni, és más ember lettem. Hogy örül majd feleségem, ha 

végre hazakerülök, hiszen ő mindig ezért imádkozott!... Isten meghallgatja, ha 

valakiért imádkozunk, és sokszor földi poklon küldi keresztül azt, akit a 

mennyországba akar vezetni. Neked nincs kiért imádkozni? 

 ☺ LÉGY VIDÁM!   ☺ 

A missziós atya észreveszi, hogy egy hatalmas oroszlán keresztezi az útját. 

Ijedtében letérdel, és csodáért imádkozik. Erre láss csodát! Az oroszlán is 

letérdel, és összeteszi a mancsát. 

- Köszönöm, Istenem! - kiáltja megkönnyebbülten a misszionárius. 

Az oroszlán odafordul hozzá: 

- Nono, ne bízd el magad. Az evés előtti imámat mondom. 
 

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/

