
 IGELAP 
Olvasmány 
ApCsel 9, 26-31 

Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de 
mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett. 

Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, 
hogy (Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt 
Damaszkuszban Jézus ügye mellett. 

(Pál) ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög 
nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a 
testvérek megtudták, Cezáreába elkísérték, majd onnét Tarzuszba küldték. 

Az Egyház egész Júdeában, Galileában és Szamariában békét élvezett. Megerősödött, 
az Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt. 

Szentlecke 
1 Jn 3, 18-24 

Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismer-
jük fel hogy az igazságból valók vagyunk-e és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha 
szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. 

Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, 
megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. 

Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egy-
mást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, 
hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk. 

Evangélium 
Jn 15, 1-8 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 
Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. 

Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt ben-
nem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, 
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták 
vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. 
Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. 
Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, 
ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem marad-
tok bennem. 

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést 
hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlő-
vesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim 
is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül 
meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. 

Jézus egysége az Atyával, amelyet oly sokszor hangoztat, valójában az a gyökér-
zet, amely táplálja a szőlőtőt, az Istenembert — mi ebbe az elszakíthatatlan kapcso-
latba léphetünk be. A jézusi mondások — „Aki engem lát, látja az Atyát is”; „Aki 
megtartja parancsaimat, az bennem marad, és én őbenne”; „Én és az Atya egy va-
gyunk” — sajátos módon fejezik ki ezt a kapcsolódási láncolatot. Jézussal eggyé 
válva az Atyával is eggyé válunk a Szentlélek kegyelmi erejében. 

Azonban ez az egység nem egy szép gondolat, nem egy eszme. Jézus figyelmez-
tet: „Nem mindenki jut be Atyám országába, aki azt mondja: Uram, Uram”. Többről 
van szó: a szeretet egységéről, ami már se nem idea, se nem elvont gondolati szint — 
hiszen Jézus figyelmeztet: „Az szeret engem, aki megtartja parancsaimat”. A Meg-
váltó ezzel kizárja annak lehetőségét, hogy furcsa messzi fellegekben keressük a 
keresztény hit lényegét — ugyanakkor a szeretetkapcsolatból fakadó közösség rávi-
lágít arra, hogy a külsődleges cselekvés, az emberi cselekedetek erőfeszítései is 
kevesek ehhez. A kegyelem és a szabadság, a belső hit és a külső életstílus, erköl-
csi cselekedet sajátos egyensúlyáról, egységéről van szó, ezáltal válunk eleven 
vesszőivé a szőlőtőnek, amelyek már meg tudják hozni a maguk gyümölcseit. 

Ezek a gyümölcsök ismeretesek Szent Pál leveleinek tanításából illetve az egy-
ház szentjeinek életéből, példájából. Mindegyikben közös, hogy a Jézushoz kapcso-
lódás, a belső eggyé válás különös békével, nyugalommal, boldogsággal töltötte el 
őket. Hiszen lehetnek nehezek az életkörülmények, küzdhet a szőlővessző viharral, 
hőséggel — ameddig az a szőlőtővel összeforrott, addig a helyén van, addig bizton-
ságban van. A külső nehézség addig nem rémít, amíg megvan a belső egység, a 
külső vihar addig nem veszélyeztet, amíg megvan bennünk az Istentől kapott kegyelem. 

Dr. Török Csaba krisztinavárosi káplán elmélkedéseiből 
( www.kormend.plebania.hu/gondolatok.html) 

 
Május hónap minden napján a loretói litániát imádkozzuk az esti szent-
misék után. 

Az Egyházmegyei Családközpont szeretettel hívja a családokat május 17-én, 
vasárnap 9-15 óráig Óföldeákra Családos Mária-zarándoklatra. Részle-
tek és jelentkezés a csaladkozpont.hu weboldalon. 
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Az adóbevallások leadásának határideje május 20-án, szerdán van. Ed-
dig a dátumig lehet rendelkezni a jövedelemadó 1-1%-áról. Az erre szol-
gáló rendelkező nyilatkozatok az újságos asztalon megtalálhatók vagy 
honlapunkról letölthetők. 
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