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BÉKESSÉG NEKTEK!
B év – Évközi 25. vasárnap

Gondolatok vasárnapra
AZ EMBER ÉRTÉKE JÉZUSI SZEMMEL
„Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be” (Mk
9,37) - a keresztény pedagógia hősei bizonyára betű szerint elfogadták ezt
a mondatot. Merici Szent Angéla, Kalazanci Szent József és Don Bosco
valóban összeszedték az utcán lézengő gyerekeket, és általuk fedezték fel a
gyermek- és ifjúságnevelés számos csodáját. Az a kiskölyök azonban, akit
Jézus ölbe kapott, minden magára hagyott felnőttet és öreget is jelképezett.
A gyerekek akkoriban nem számítottak embernek - úgy, mint ma a hajléktalan, a munkanélküli, a beteg... Talán itt a magyarázata annak, hogy lám,
Jézust se fogadja be a „krisztustalan” világ. Csoda-e, hogy milliók éheznekfáznak a csillogó világban? (Bindes Ferenc)
A VASÁRNAPI OLVASMÁNYOK ELÉ
Krisztusnak az Atya iránti engedelmessége abban a szolgálatban
mutatkozott meg, amelyet értünk vállalt a kereszthalálig. Ennek a
szolgálatnak részeseivé kell lenni a tanítványoknak is. Azért mondta (Mk
10, 43): „Aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni,
legyen mindenkinek cselédje."
Az igazak felülről kapják a bölcsességet ahhoz, hogy mindenben önzetlenül
Isten akaratát cselekedjék. Bölcsességük megmutatkozik tulajdonságaikban. Szt. Jakab apostol hetet említ meg. (Bölcs 2,1720)
Üdvözítőnk bölcsességét tanúsítja akkor, amikor
küldetéséhez hűen kijelenti, hogy sokat fog
szenvedni, meg fogják ölni. Előre látja azonban
dicsőséges feltámadását is. Ennek a húsvéti
misztériumnak megértése biztosítja számunkra is
azt a bölcsességet, amely nem hiányozhat a
keresztény embernél. (Jak 3,16-4,3)
Ezzel a bölcsességgel építjük magunk között Isten
országát. Ez a szeretetszolgálat semmiképpen sem
sérti méltóságunkat, sőt védi és növeli személyi

szabadságunkat. A szeretetszolgálat éppúgy, mint a felülről jött bölcsesség,
a Szentlélek ajándéka. (Mk 9,30-37)
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9,30-37)
Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem
akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait
készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az
emberek kezére adják, megölik, de miután megölték,
harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a
szavakat, de féltek megkérdezni.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte
tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert
az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült,
odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen
mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy
kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik:
„Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki
pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi.
AZ EMBER ÉRTÉKE EMBERI SZEMMEL
A zárkaverés főleg vasárnap, a pihenőnapon szinte unaloműző
szórakozásnak számított. Időnként kinyitottak egy zárkát, főleg ha olyan
valaki tartózkodott benne, aki régi időkben tábornok,
arisztokrata vagy pap volt. Ezeknek különböző
trágár megjegyzések közepette az őrök
lekevertek egy-két pofont, vagy szembe
állítottak
két elítéltet egymással, és
megparancsolták, hogy verjék egymást. Ha ezt
megtagadták, akkor nekik estek, és ők verték
félholtra a rabokat. Gyakoriak voltak a folyosón
történő
tömegverések. A börtönőrök és tisztjeik a folyosó teljes hosszában úgy
álltak fel, hogy a közöttük elrohanó rabokat mindkét oldalról ütni tudják,
gumibottal, szíjjal, széklábbal.
A volt uralkodó osztályok tagjait megölni erény volt. Ilyen szemlélet
alapján irtották ki a Szovjetunióban a vezető rétegeket, a csecsemőtől az
aggastyánig. Magyarországon is történtek hasonló cselekmények, egy
beszámoló leírja, hogy egy horthysta tiszt várandós feleségének a hasára
ugráltak, s így „taposták ki belőle fasiszta magzatát”. A férfiak és a papok

kínzásakor előszeretettel alkalmazták a nemi szervek árammal való ütését
vagy átszúrását…
Amint a francia forradalom idején történt, ugyanúgy a kommunizmus
vezetői is egymást gyilkolták, és egymástól is rettegtek. Sokan írtak a Rajkperről (1949), amelyben a párt egyik legelső és hírhedt vezetőjét (belügymajd külügyminisztert) végezték ki több társával együtt, korábbi
barátainak, köztük Kádár Jánosnak a közreműködésével. 1950-ben Kádárt,
a Rajkot követő belügyminisztert is perbe fogták, megkínozták, az imént
ismertetett brutalitással, s hazaárulás vádjával
életfogytiglani börtönre ítélték…
A
megfélemlítés
légköre
körülvette
az
állampolgárokat, s az egyházi vezetőket is. Ebben a
háttérben mindenképpen jobban érthetőek a kor egyes
egyházi vezetőinek megnyilvánulásai is. (Tomka Ferenc)
CÉDULÁK A BIBLIÁBAN
A héten messziről, az ország másik feléből keresett meg valaki egy
gyermeklélektani problémával. Amikor a fiatalasszony belépett, valami
különös sugárzás töltötte be a szobámat. Még nem találkoztam vele,
megkérdeztem, ki is ő, honnan, miért jött. Azt is - mert úgy sugározta
Krisztust -, hogy honnan jutott ehhez a sugárzáshoz. Akkor nagyon
meghatóan beszélt az édesanyjáról. Kislány volt még, amikor portörlés
közben véletlenül leütötte az édesanyja Bibliáját, és a Bibliából számtalan
kis cédula hullott ki a földre. Így mesélte:
- Tudja, amikor ezeket a kis cédulákat kezdtem összeszedni, az egyiken a
saját nevemet láttam és elolvastam: "Marika a kórházban van". Valóban az
előző hetekben kórházban voltam, édesanyám mindennap meglátogatott,
mindennap hozott valamit, bátorított, vigasztalt, valami szövődményes
betegségem volt. Nem értettem, hogy az az édesanya, aki engem mindennap
meglátogatott a kórházban, miért írta ezt fel egy cédulára, miért tette bele a
Bibliába, hiszen feljegyzés nélkül sem feledkezhetett meg erről!
Így talált rám az édesanyám, hogy ott guggoltam a földön, szedegettem
össze a papírkákat, rakosgattam vissza a Bibliába, és ezt a cédulát a
kezemben tartottam. Amikor meglátta, elmosolyodott, mellém guggolt, és
megkérdezte:
- Ugye nem érted, kislányom?
- Nem, édesanyám, nem!
- Tudod, én egyedül nevellek, de a sok gondot, bajt nem tudnám elviselni

egyedül. Édesapádat Isten hazaszólította. Ha valami probléma, nyomorúság
súlyosodik rám. feljegyzem egy kis cédulára azt, ami a legjobban aggaszt,
beteszem a Bibliába, rácsukom a fedelét, otthagyom, megyek tovább,
végzem a dolgomat. És tudom, hogy a gondomat, amit oda leírtam,
belehelyeztem Isten tenyerébe: e nélkül nem bírnám ki az életet. Ha majd
nem akarsz ideges, feszült, kapkodó asszony lenni, tégy hasonlóképpen, rád
hagyom ezt a Bibliát.
Édesanyám még azt is elárulta nekem,
hogy az esztendő utolsó napján az volt a
szilveszteri öröme, hogy az egész éven
át berakott cédulákat rendszerezte. Jobb
oldalra rakta azokat, amelyeket Isten el
is intézett, csodálatosan megoldott
abban az évben. Baloldalra azokat, amelyeket még nem. Istennek legyen
hála, minden évben kevés maradt baloldalt! Azokat visszatette a Bibliába.
Ám azt is elmondta, hogy négy-öt évnél tovább egyetlen cédula sem maradt
a Bibliában, mert a mi Istenünk gondviselő Isten. Csodálatosan, magától
megoldja a problémákat. ha mi is megtesszük, ami rajtunk áll. Ha nem
adunk vissza Istennek olyan feladatot, amit Ő ránk bízott. (Gyökössy Endre)
A BÖLCS VÉGRENDELET
Jack Commen philadelphiai ügyvéd hatalmas vagyonát négy unokájára
hagyta, azzal a különös kikötéssel, hogy az
örökösök minden évben csak annyi pénzt
kaphatnak, amennyit az előző esztendő folyamán
saját munkájukkal megkerestek.
Milyen bölcs is volt a nagyapa, aki így akarta
szorgalmas munkára serkenteni unokáit!
☺ ☺ JÓ KÉRDÉS, JÓ VÁLASZ ☺ ☺
Az újmisés káplán szeptember elsején foglalja el első
állomáshelyét a kisváros plébániáján. Este, a vacsoránál
főnöke kedvesen megkérdi tőle:
- Nos, milyen volt az első napod?
- Sajnos nem emlékszem rá, atyám - válaszol a kisatya. Akkor ugyanis még egészen kicsi csecsemő voltam.
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