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BÉKESSÉG NEKTEK!
B év – Évközi 26. vasárnap

Gondolatok vasárnapra
SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
Az évközi vasárnapok sorát emeli a mai vasárnap: a Szentírás vasárnapja.
A bibliafordító Szent Jeromos írta: „Aki nem ismeri az
evangéliumokat, nem ismeri Krisztust.” Akkor nincs itt semmi baj. Hiszen
a legnépszerűbb könyv a Biblia. Megveszik, olvassák, hogy ismerjék
Krisztust - gondolnánk. A valóság más: sok ember polcán porosodik a
Szentírás. Sajnos!
Az Egyház Isten szavának köszönheti létét. Épp ezért olvassa minden
összejövetelen, magyarázza: hiszen Isten szava hozta létre és Isten szava
őrzi meg népét. Isten szava még többre is képes: a kenyér felett kimondott
átváltoztató szóra Krisztus teste lesz közöttünk. A Bibliát áhítatosan olvasó
életét vagy az Isten szavát hallgató lelkét átváltoztatja (konszekrálja) a
kinyilatkoztatott isteni szó.
VASÁRNAP OLVASMÁNYAI
Isten könyörületessége mutatkozik meg a szegények iránt, amikor a gazdagokkal érezteti igazságosságát. Könyörületessége
mindenkire kiterjed, mert kegyelmi ajándékaiban
mindenkit akar részesíteni.
A lelkiismeret szava és az ítélet, amelyet majd Isten
hoz, a leghatékonyabb eszköz az önzés megfékezésére.
Ezek arra figyelmeztetnek minket, hogy a
gazdagsággal ne éljünk vissza, hanem Isten szándéka
szerint segítsünk vele a szegényeken. (Szám 11,25-29)
Isten kegyelme azokban is munkálkodik, akik még nem
tartoznak Krisztushoz. Ezekről mondotta Üdvözítőnk:
„Aki nincs ellenünk, velünk van.” — Az ökumenikus mozgalom pedig a
keresztényeket törekszik összefogni a katolikus egyházon belül. Az
ökumenizmussal az egyház megújulásán munkálkodunk. (Jak 5,1-5)
Ne tartsunk fenn kapcsolatot azokkal, akik megvetik és gyalázzák azt, ami
számunkra szent. Kísértést azonban nemcsak környezetünk okozhat, hanem

érzékeink is. Fékezzük meg azokat szent gondolatokkal és az erények
gyakorlásával. (Mk 9,37-42. 44-47)
IMÁDSÁG
Ha megszűntél adni, megszűntél Szeretni,
Ha megszűntél szeretni, megszűntél Növekedni,
Ha megszűntél növekedni, megszűntél Tökéletesedni,
Ha megszűntél tökéletesedni, megszűntél kibontakozni Istenben,
Mert Szeretni annyi, mint Isten útjára lépni, Vele kapcsolatot találni.
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9,38-43.45.47-48)
Abban az időben János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk
valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart
velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.”
Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a
nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni
engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.
Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért,
mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom
nélkül.
De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem,
jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák.
Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre,
mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad
megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal
a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd
ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a
kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.”
Ezek az evangélium igéi.
A SZÍV TITKA
A kis herceg történetében, amely a boldogságkereső emberről szól, a róka
mondja ki Antoine de Saint-Exupéry egyik leghíresebb és ma is sokak lelkét
megérintő gondolatát: „Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a
szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
A német nyelvben a „hit”, a „szeretet” és a „dicséret” szavaknak közös a
gyökere. Ez az ősi szó azt jelenti: „jó”. A hit jelentése így visszavezethető
arra, hogy „jónak lát”, „jóváhagy”. A szeretet „jól bánik” azzal a jóval, amit
a másikban talál. A dicséretben pedig szavakba öntjük a jót, jót mondunk a
másikról. A nyelvünkben, szavainkban rejlő bölcsesség hasonló ahhoz a

tapasztalathoz, amelyet a róka fogalmaz meg Saint-Exupéry művében. A
szív jól lát. És ha jól lát, meglátja a másikban a jót. Aki sötét szemüvegen
keresztül néz a másikra, az csak a sötétséget látja meg benne. Nem fogja
észrevenni a világosat, a tisztát, a jót és a kedveset. Csak akkor látom igazán
és valóságosan a másikat, ha a szívemmel nézem őt. Feltétel azonban, hogy
a szívem jó, vagyis nem őriz romboló gondolatokat. Aki véka alá rejti az
érzelmeit, és szíve közben zsiványtanya, „rablók barlangja”; az nem lesz
képes jól látni, és a másikban a jót meglátni.
„Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” A szem a felületet látja.
A másik ember arcvonásait. Észlel haragot, békétlenséget, zárkózottságot,
keménységet, bánatot, fájdalmat. A szív ennél mélyebbre lát. A másik
szemében olvas, tekintete a szívéig hatol. És minden ember szívében
felfedezi a mély vágyakat. Látja, hogy ő is szeretne jó lenni, békében,
harmóniában élni önmagával és a világgal; szeretné Isten elé vinni saját
magát, sebzett életét, és Istenben vágyik gyógyulásra. Ami az emberben
igazán lényeges, az láthatatlan. De az is láthatatlan, ami a világban igazán
lényeges. Az élet művészete abban rejlik, hogy a szívünkkel látunk. Csak a
szívemmel látom meg a virágban Alkotójának szépségét, és a fában saját
vágyódásomat éltető, erős gyökerekre és szilárd talajra. Csak a szívemmel
észlelem, hogyha rátekintek egy fára, akkor én is hozzá hasonlóan szeretnék
növekedni és kiteljesedni, hogy mások oltalmat találjanak az árnyékomban,
és vigaszra leljenek mellettem. Csak a szív látja meg mindenben annak a
végső valóságnak és bizonyosságnak a sugarait, amely minden ember
arcáról, sőt minden kőből és fűszálból is árad: „Szeretet vesz körül. Téged
minden szeret, amit magad körül látsz.”
IMÁDSÁG
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz
rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük
távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te
dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket
kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk
pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek
számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve
a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!
NEHÉZ ÚTON FELFELÉ
James Watt, a gőzgép feltalálója tíz éven át töprengett, míg találmányát

tökéletesíteni tudta.
Arkwright, a szövőgép feltalálója harminc éven át dolgozott és nélkülözött,
míg létrehozhatta alkotását.
William Lee, a harisnyakötőgép feltalálója háromévi szakadatlan kitartással
dolgozott, míg feltalálta a harisnyakötőgépet.
Vidács István, a magyar eke feltalálója hatvannégy éves korában kapott
aranyérmet munkája elismeréséül, addig szüntelenül dolgozott.
Igaza van egyik elfeledett magyar írónknak, amikor e szavakat mondja: „Ne
vádoljátok hát a sorsot, ha szegénnyé tett. Szorgalom, munka és ész
magasra emelhet. A feltalálók küzdelmei által hasított barázdákban vannak
elvetve a polgárosodásnak (gazdagodásnak, művelődésnek) drága
gyümölcsöket termő magvai.”
AMÍG NEM KÉSŐ
Idős, jól öltözött férfival utaztam a vonaton. Útitársam egész figyelmével
nézett ki az ablakon, és látszólag minden utunkba eső fát, bokrot és egyebet
alaposan szemügyre vett.
- Ugye, milyen szép a táj? - mondtam, hogy a csöndet megtörjem.
- Igen - szólt, és közben egy szénásszekér felé integetett. - Nézze, viszik a
szénát az állatok részére.
Látta, hogy nem értem lelkesedését, ezért így folytatta:
- Talán különösnek találja, hogy még egy szénásszekeret is megcsodálok.
Múlt héten az orvosom azt mondta, hogy három-négy hónapnál nincs több
időm hátra. Azóta mindent nagyon szépnek látok, úgy érzem, mintha eddig
aludtam volna és most ébredek rá, milyen gyönyörű a világ!...
Valóban, akkor jövünk rá, hogy milyen szép körülöttünk minden, amikor
tudjuk, hogy hamarosan elveszítjük. És boldogságunkra is csak akkor
döbbenünk rá, amikor vége. Miért nem inkább addig élvezünk mindent,
amíg időnk van rá?
ÁLDÁS
Külön-külön csak szavak vagyunk, / együtt azonban költemény / Kétségből
egységre úgy találunk, / ha egybegyűjt minket a Szeretet /Áldások vagyunk
egymásnak / s egymásért vagyunk áldás / Ez a Közösség egy „közös ég”
/Isten szeretetének oltalma alatt / Ha kinyitjuk magunkat egészen, /
egyszerre jutunk a Szeretetbe
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