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BÉKESSÉG NEKTEK!
B év – Évközi 30. vasárnap

Gondolatok vasárnapra
„Ledobta a köpenyét...” – ezt csak szemtanú írta-diktálta le: Bartimeus egész
múltja a bolhás köpeny. Mozdulatában benne van, hogy hiszi: erre ezután nem
lesz szüksége, ez volt a háza, takarója, öltözete.
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10,46-52)
Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak
és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak
koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy
a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: Jézus, Dávid
fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson,
de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság!
Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus
megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy
lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig
nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igéi.
VAKSÁG
A vakság bibliai fogalom is. Első hallásra testi fogyatékosság, de átvitt
értelemben lehet lelki vagy szellemi vakságról is beszélni:
jelentheti azt a tudati állapotot, amely képtelen felismerni
Jézusban Isten küldöttjét. A mai világ eszmei zűrzavarában is
gyakori a szellemi vakság: az ideológiák és a hamis propaganda eredményeként. Nagyon is végzetes lehet a hitetlenség
okozta vakság, mert miatta valaki nem ismeri fel Teremtőjét.
BIZTOSAN JÓ?
Sebestyén atya, az ismert remete, imáit sokszor egy domboldalon lévő
templomban végezte. Itt nagy tiszteletben tartottak egy feszületet, a megtörtént
csodák miatt. A „kegyelem Krisztusa” nevet kapta. Az idős atya egy szép napon
elhatározta, hogy ő is kér a keresztre feszített Krisztustól egy kegyelmet:
Engedd meg, hogy helyet cseréljek veled!
- Barátom, teljesítem kérésedet, de csak egy feltétellel: bármit látsz, bármi
történik, neked nem szabad egy szót sem szólnod, csak mindig hallgatnod kell.
Megígérte és helyet cseréltek. Szótlanul hallgatja az imádkozókat. Egy

dúsgazdag ember imája után a térdeplőn feledte táskáját és benne pénzét. Egy
óra múlva egy koldus jött imádkozni és nagyot nézett, amikor meglátta a
táskában a rengeteg pénzt. Akkor sem szólt semmit, amikor a koldus egyszerűen
elvitte. Jött egy legényke is, aki azért imádkozott, hogy sikeres legyen a közeli
tengeri útja. Azonban Sebestyén nem tudta betartani ígéretét, amikor látta, hogy
lihegve rohan vissza a dúsgazdag és keresi a táskáját. Már az őröket akarta
mozgósítani, amikor egy hangot hallott:
- Senki se mozduljon! Mindenki csodálkozott és felnézett a magasba a kereszt
felé, ahonnan a hang jött. Sebestyén elmagyarázta a történteket. A gazdag férfi
elrohant, hogy megkeresse a koldust. A fiatal legény is elsietett, nehogy lekésse
a hajót.
Amikor a templomban nem maradt már senki, Krisztus Sebestyént alaposan
kioktatta: - Szállj le a keresztről. Nem vagy méltó az én helyemre, mert nem
tudtál hallgatni.
- De Uram - tiltakozott Sebestyén -, hát nem kellett megakadályoznom az
igazságtalanságot közbeszólásommal?
- Te nem tudhattad - válaszolt az Úr -, hogy a gazdag férfinak el kellett
veszítenie a táskát, mert különben a sok pénzzel ostobaságot követ el. A
szegénynek pedig nagy szüksége volt a pénzre. Ami a legényt illeti, sokkal jobb
lett volna, ha az őrök lefogják, így megmenthette volna az életét. A hajó rövid
időn belül egy sziklának megy és el fog süllyedni.
MINDENSZENTEK
Két mennyország vonzásában élünk. Bármilyen mocskos, véres a
földi világ, nemcsak a költők látnak sok gyönyörűséget benne,
azért néha mi is jól érezzük magunkat benne. Nehéz reálisan leírni
a másik mennyországot ahhoz, hogy komolyan oda kívánkozzunk.
Ma is inkább halottainkat gyászoljuk, semhogy örvendezve
hinnénk az ő kimondhatatlan boldogságukat, és fellobbanna a
vágyakozásunk az ő világuk felé.
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5,1-12a)
Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai
pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek
országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy
lesz a ti jutalmatok az égben.” Ezek az evangélium igéi.
MILYEN A MENNYORSZÁG?
Egy rabbi a jó Istent egyszer arra kérte, hogy láthassa a mennyországot és a
kárhozat helyét. Isten megengedte neki, és kísérőjéül Illés prófétát adta melléje.
Először egy nagy terembe vezette őt, amelynek közepén a tűzön egy edényben
nagyszerű étel főtt. Emberek ültek körülötte nagy kanalakkal és mindnyájan
merítettek az edényből. A nagyszerű ételt nem tudták szájukba tenni. Amikor a
két látogató újra a termen kívül volt, a rabbi megkérdezte a prófétától, milyen
különleges hely volt ez. Ez a kárhozat volt, válaszolta. Ezután egy másik
terembe vezette őt, amely pontosan olyan, mint az első. Középen tűz égett, és
azon finom étel főtt. Emberek ültek itt is körülötte, hosszú nyelű kanalakkal a
kezükben. Ők azonban jól tápláltak, egészségesek és boldogok voltak. Arra
használták kanalukat, hogy egymást táplálják. A helyiség a mennyország volt.
IMÁDKOZZUNK!
Mindenható Istenünk! Gyújtsd fel szívünkben a szeretet tüzét, hogy szereteted
által szentté legyünk! Add nekünk az irántad való szeretetet és az
emberek felé forduló önfeláldozó szeretetet! Megdicsőült szentjeid
csodálatos élete adjon erőt, hogy felismerjük hivatásunkat és magunk
is jellé, szereteted, jóságod jelévé váljunk a világban! A szentek és boldogok
életpéldája újítson meg minket a vallásosságban, hitünk gyakorlásában és az
evangélium megélésében! Segíts minket, Istenünk, hogy úrrá tudjunk lenni
emberi gyengeségeinken, legyőzzük bűneinket és szentek legyünk!
HALOTTAK NAPJA
Pontosabb elnevezés lenne az élők napja. Gárdonyi telitalálata, hogy a „temető
az Isten szántóföldje…” A gondos gazda már elvetette a jövő évi kenyér
vetőmagját: A kopasznak tűnő szántóföld felszíne alatt azonban ott sarjad az
élet. Csak egy tavasz kell hozzá! A porladó vagy hamvasztott testek fölött
azonban él a test gazdája: A temetőbejáratok fölé írt „Feltámadunk” feliratot
bölcsen kiegészíti Gárdonyi sírjának igaza: „Csak a teste!” Olyan szép az, hogy
halottak napját megelőzi a mindenszentek…
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14,1-6)
Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól:

„Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek!
Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek
és helyet készítek nektek!?
Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök,
és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én
vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova
mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?”
Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az
Atyához, csak általam.” Ezek az evangélium igéi.
AZ EMLÉKNAP EREDETE
Sajátos jellegű emlékezési nap. Az első nyom, amikor
Sevilla-i Izidor püspök (+636) szerzeteseinek előírja, hogy
a pünkösd utáni napon a megholtakért misézzenek.
Halottak napjának tulajdonképpeni keletkezése, amikor
Odilo, Cluny apátja 998-ban, a minden megholtról való
ünnepélyes megemlékezést írja elő minden kolostorában
november 2-án. A XII. és XIII. században egész
Európában elterjedt. Ezért emlékezünk ma a szenvedő
Egyház tagjairól, akik már előttünk jártak a hit jelével, hogy mielőbb eljussanak
a megdicsőült Egyház üdvözült hívei közé.
IMÁDKOZZUNK A HALOTTAKÉRT!
Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt
hívő lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek. Engedd, hogy
kínjaiktól megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek.
Annak pótlása végett, amivel ezek igazságodnak még tartoznak,
felajánlom neked mindazt, amit szent Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd
el, legkegyelmesebb Atyám, azok mulasztásaiért és hanyagságaiért szent Fiad
jótetteinek és érdemeinek sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel
téged illettek, Fiadnak kínjait, fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket
azokért elviselt; és ama büntetésekért, melyeket még el kell viselniük, a keserű
halált, melyet szent Fiad érettük szenvedett. Engedd, hogy Fiadnak azokért is
kiontott drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra
szolgáljon. Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és
vedd fel őket magadhoz az örök boldogságba, hogy Téged a mennyben
szentjeiddel együtt szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak. Ámen
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