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B év – Húsvét 2. vasárnapja

Gondolatok vasárnapra
HÚSVÉTI ÁLDÁS
Hozzon a húsvét napfényt, áldást, meleget,
szívekbe jókedvet és sok-sok örömet,
teremtsen békét a háborgó világban,
lehessen mindenki boldog hazájában,
tanítsa szeretni a gyűlölködőket,
adjon kenyeret koldusnak, éhezőnek,
adjon egészséget betegnek, idősnek,
hozzon megváltást tengernyi szenvedőnek,
s éltesse a reményt, még nincs világvége,
van kivezető út sötétből a fényre.
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
A következő vasárnapokon, a mai vasárnappal együtt, tovább ünnepeljük a
húsvétot. Nem csodálkozhatunk ezen, hiszen a feltámadás hitünk alapja, amely erőt
és ösztönzést ad a keresztény életre. Állandóan benne élünk húsvét ünneplésében.
Az értünk adott Test és az értünk ontott Vér maga a meghalt és feltámadt Krisztus.
ApCsel 4,32-35: A hit emberhez méltó életet biztosít, és választ ad a legsúlyosabb
kérdésekre: olyan igazságok ismeretéhez vezet, amelyek birtokába különben nem
juthatnánk. Feltételezi a szabadságot, és megszerzi számunkra az örök üdvösséget.
1Jn 5,1-6: A szentlecke gondolatai: Aki hisz Jézus Krisztusban, az Isten gyermeke.
Isten gyermeke viszont nemcsak az Atyát, hanem övéit is szereti, parancsainak
készségesen engedelmeskedik. A hit győz a világon, és a megváltás gyümölcseiben
részesíti azt a keresztség szentsége által.
Jn 20,19-31: A vasárnapokon nemcsak ünnepeljük a feltámadt Krisztust, ő maga
jelenik meg, hogy békéjével eltöltse szívünket, összetartsa a hívők seregét. A
vasárnaphoz hozzátartozik a húsvéti lelki megújulás, megtérés, Jézus Krisztus
haláláról és feltámadásáról való megemlékezés.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20,19-31)
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva
tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”

Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte:
„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is
titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor
Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De
ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a
szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor
újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség
nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet!
Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!”
Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már
hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok
nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek:
Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az
evangélium igéi.
NAGY EMBEREK ÉS A HIT – Gyűrű Géza
Igaza van Napóleonnak, aki így nyilatkozott Antomarchi előtt: „Nem mindenki
istentagadó, aki szeretne az lenni.”
Pascal is nagy igazságot fejezett ki: „Szakíts szenvedélyeiddel, s másnap már hívő
leszel!”
Sir Alexander Fleming, a penicillin feltalálója 1950. októberében Rómában egy
kongresszuson vett részt. A nagy tudós, aki egyúttal a Pápai Tudományos
Akadémiának is tagja volt, végigjárta a nagy bazilikákat. Kísérői épültek
összeszedett imádságán és zarándoklatán.
Alessandro Volta, az elektromosság nagy tudósa naponta szentmisén vett részt,
mindennap elimádkozta a szentolvasót, ünnepeken szentáldozáshoz járult,
gyermekeit maga tanította hittanra!
Albert Einstein, a relativitás-elmélet atyját félreérthették, mert így védte meg hitét:
„Az a futó elképzelés, hogy ateista vagyok, nagy tévedésen nyugszik. Aki ezt
olvassa ki tudományos teóriáimból, az aligha értette meg azokat, az teljesen
félreértett engem... Hiszek a személyes Istenben, és nyugodt lelkiismerettel
mondhatom, hogy sohasem hódoltam életemben ateisztikus világnézetnek.”
Mi más ez, mint amit Szent Tamás mondott: „Én Uram, és Istenem!”?

ISTENI SZÍVMŰTÉT – Gyökössy Endre
„Akkor egyetlen szívet adok nekik és új lelket: kitépem testükből a kőszívet, és
hússzívet adok nekik.” Ez 11,19
Valóban így történt, egy szívet adott a népének és az egész világnak: a saját szívét
adta Jézus Krisztusban. Talán poétikusan hangzik, mégis igaz: Isten kivette a szívét,
és beletette egy betlehemi bölcsőbe.
Mert lehet-e többet mondani Jézusról, és szabad-e kevesebbet mondanunk, mint
azt, hogy Isten szíve volt ezen a bolygón? Mondhatok-e többet, s szabad-e
kevesebbet mondanom az Istent kereső lelkeknek Istenről:
- Úgy keres benneteket, ahogy Jézus kereste ezen a földön azt is, aki elveszett? Úgy
szeret benneteket, mint Jézus szerette Jeruzsálem szegényeit. Úgy fáj a szíve
értetek, ahogyan Jézus sírt a barátja, Lázár felett, és ahogy a városát, Jeruzsálemet
is siratta. Úgy bocsát meg, ahogy Jézus bocsátott meg egy házasságtörő
asszonynak, amikor azt mondta neki: „Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól
fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,11) Úgy lát meg benneteket, ahogy Jézus látta meg
Zákeust és Bartimeust, és úgy szakad meg a szíve miattatok is és érettetek is, ahogy
Jézus szíve szakadt meg a kereszten. Mert azon a kereszten tulajdonképpen Isten
szíve szakadt meg.
Mert a kés nélküli, de nem vér nélküli műtét első szakasza az volt, hogy Isten kivette
a szívét, és Jézusban nekünk adta, s aki találkozott vele, míg itt járt ezen a földön, s
aki találkozik Vele azóta is, mert szüntelen lehet Vele találkozni, az valamiképpen
megérezte, megérzi, hogy Isten Szívével találkozott, került kapcsolatba. És azt is
megérzi, mert egy ilyen találkozásban meg kell éreznie, hogy baj van a maga
szívével. Ki kellene cserélni.
A kés nélküli műtét második szakaszát Isten az első pünkösdkor végezte el: lélekátömlesztést hajtott végre. Igekincsünk erről így beszél: „És új lelket adok beléjük”.
Ezzel a lélek-átömlesztéssel tette igazán újjá őket. Nagypéntek után, sőt még húsvét
után is a tanítványokat két érzés jellemezte: a keserűség és a bizonytalanság. A
pünkösdi lélek-átömlesztés után két érzés áradt el rajtuk: az öröm és a biztonság
érzése. Valószínűleg ezt érzik azok a betegek, akik testileg kapnak új szívet:
„Dobog, él és éltet az új szívem, most már örülhetek, és biztonságban érezhetem az
életem.”
Milyen más a tanítványok élete pünkösd előtt és pünkösd után! Az a Jézus, aki
eddig velük járt, most már bennük jár, bennük él, bennük éltet. Életük is ezt mutatta.
Sikerült a második műtétszakasz. Sikerült a lélek-átömlesztés.
A második szakasznak volt az eredménye a műtét befejező mozzanata:
„Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik”.

A tanítványok riadt, értetlen, sokszor vitázó, tagadó, hitetlenkedő, még a kereszt
közelében is elsőbbségért könyöklő „kőszívük” helyébe egy melegen érző,
másokért dobogó, önfeláldozó, hitvalló hússzívet kaptak.
Csak egy példát: Lukács evangélista leírja, hogy amikor Jézust és a tanítványokat
egy samaritánus faluban nem akarják befogadni éjszakára, akkor Jakab és János igen, a szelíd János! - pusztító tüzet akarnak kérni rájuk. Jézus annyit mond nekik:
„Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek” (Lk 9,55). Még a maguk lelke volt
bennük, csak a maguké, és kőszívük volt. A nagy lélek-átömlesztés után ugyanők
más tüzet kérnek a samaritánusokra: a Lélek tüzét. Azt a Lelket segítik a
samaritánusokba is átömleszteni, ami, pontosabban Aki bennük is árad: Isten
Lelkét. Mert már nem a régi kőszívük van, hanem Istentől kapott hússzívük.
Igekincsünk szinte arra ösztökél bennünket, hogy fogjuk szaván Istent! Hiszen
megígérte! Megígérte a kés nélküli szívcserét. Valószínűleg testi betegség
következtében nem túl sok embernek van szüksége orvosi szívműtétre, de hogy
nagyon sokunknak életmentően szüksége volna Isten szívátültetésére, az egészen
biztos.
Egyszer valaki így vallott önmagáról: „Higgye el nekem, így nem élet az életem.
Nem az a baj, hogy csalódtam emberekben, az életben és a világban. Ha egészen
őszinte vagyok, az az én bajom, hogy önmagamban csalódtam. Belül kellene
engem kicserélni. Megmenteni önmagamtól…”
Nos, aki átélt már ehhez hasonlót, az hallja meg az igazi örömhírt: Isten állja a
szavát; Ő kész a műtétre!
Kedves Atyánk!
Annyi mindent kérünk, csak éppen Szentlelket nem. Add, hogy végre
felismerjük, mi az, amire igazán szükségünk van az életes, értelmes élethez!
Egyedül a Te áldott Lelkedre, Urunk, hogy bennünk éljen. De mi tele
vagyunk önmagunkkal, szüntelen magunkra figyelünk, és nem Terád. Vedd el önző
lelkünket, és add belénk azt az új Lelket, Urunk!
Cseréld ki a szívünket is, mert mi már vagy elhasználtuk a miénket, vagy elfelejtettük
használni, és ezért elmeszesedett, kővé vált. Távolítsd el belőlünk a kőszívet, és
hússzívet adj nekünk!
Áldunk Téged, hogy újra és újra új szövetségre léphetünk Veled, és új lélekkel és új
szívvel szerethetünk és szolgálhatunk Téged és embertársainkat. Ámen.
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Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül!
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