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Vesd az Úrra terhedet, 
Ő gondot visel Rád! 

(Zsolt 55,24a) 
______________________________________ 

Vedd el gondjaimat! 
Take away my sorrows! 
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Jézus igéjének kedves Barátai, 
  
 Egyik közmondásunk a következőkre tanít bennünket: „Hogy az aggodalom és a bánat 
madarai házad fölött repüljenek, nem tudod megakadályozni. De hogy fejeden fészket 
rakjanak, azt bizony megakadályozhatod.“ – Azonban hogyan tanulhatjuk meg, hogy úgy 
bánjunk gondjainkkal, hogy azok ne oly nagy mértékben befolyásolják hétköznapjainkat?  
 
 Szent Lukács evangélista Jézus két barátjáról beszél, akik Uruk halála után teljesen 
magukba roskadtak. Távoznak Jeruzsálemből, ahol Jézus, a reményük, kereszthalált halt. 
Útközben panaszkodnak egymásnak, ez azonban nem sokat segít rajtuk, inkább egyre 
mélyebbre húzza őket. Ekkor „véletlenül“ valaki csatlakozik hozzájuk. Kérdéseket tesz fel 
nekik. „Miről beszélgettetek útközben egymásközt?“ Ők idegesen válaszoltak kérdezőjüknek, 
és azon csodálkoztak, hogyan lehetséges az, hogy az idegen nem értesült az újabb hírekről. Az 
ismeretlen férfi velük maradt és tovább kérdezősködött: „Mert mi történt?“ Erre mesélni 
kezdenek – reményeikről, álmaikról, csalódásaikról és kétségeikről. Hisz olyan jó érzés 
minderről beszámolni! Kiegyenesednek, felemelik tekintetüket és egyszerre csak megértik a 
helyzetet. Maga Isten volt az, aki az „idegen“ személyében eljött hozzájuk. Valóban Ő volt 
az. Ő vette el gondjaikat – miközben „idegesítő“ kérdéseket tett fel nekik. 
 

Jézus igéjének kedves Barátai, legyünk egymás segítségére, hogy a gondok ne 
telepedjenek ránk. Néha ugyan csak kisebb horderejű kérdésről van szó – talán érdekesen 
fogalmazzák meg őket, melyek szívünkből a gondjainkat elűzik: „Ó, nem is olyan régen 
kevesebb ránc volt a homlokodon, nem igaz?“ Segítsünk hát egymásnak, hogy meg tudjuk 
osztani gondjainkat, így Jézus majd köztünk lakozik, azaz „vessük“ Őrá gondjainkat. Ő 
vágyakozik a te gondjaid után, boldognak akar téged látni. Ezért kérhetjük őt: Vedd el 
gondjaimat! - Take away my sorrows! 
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