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B év – Húsvét 3. vasárnapja

Gondolatok vasárnapra
ÉRTED?
A második században élt egy pogány bölcselő, Celsus. Tagadta az
ószövetségi jövendöléseket, a csodákat, s különösen gúnyolta Krisztus
személyét és tanítását. Egyszer egy gyönyörű mozaik Golgotát látott, a
keresztre felfeszített Krisztust. Erre azt mondta: „Nagyon furcsa Isten az,
aki kínjában nyög és panaszkodik, ahelyett, hogy csodával nyilvánítaná ki
hatalmát ellenségei felett, s valóban leszállna a keresztről.” - Aztán később
hozzátette: „Úgy látszik, semmit sem értettem meg a kereszténységből.”
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ApCsel 3,13,15. 17-19: A keresztény ember feladata, hogy tanúskodjék a
feltámadt Krisztus mellett. Ehhez azonban kegyelemre van szüksége.
Tanúságtételével másokat győz meg, mikor Jézus Krisztus sorsában
osztozik.
1Jn 2,1-5: Szt. János első levelében evangéliumát magyarázza: mi minden
következik abból, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. A mai
ember szívesen elnéz saját bűne felett, a bűnnel járó
felelősséget pedig másra ruházza. A keresztény ember
bátran felveszi a harcot a bűnnel, mert tudja, hogy Jézus
Krisztus vele küzd.
Lk 24,35-48: Jézus legszentebb áldozatával és
feltámadásával biztosította az igazságosság és a szeretet
diadalát, amelyek együtt visznek életet egyénbe és
közösségbe.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24,35-48)
Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok
beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték
fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak
megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!”
Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt
hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben?
Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és

lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem
van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még
mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van
itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük
láttára evett belőle.
Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek
voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a
prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy
megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a
Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból.
Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve
minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám
ígéretét.”
Ezek az evangélium igéi.
EGY DARAB MENNYORSZÁG - Martos Levente
Lukács evangélista egyetlen hosszú napba sűríti a Feltámadottal való
találkozások történetét: reggel a sírnál „csak” egy angyal ad hírt az
asszonyoknak, viszont délután az emmauszi úton, majd este újra Jeruzsálemben maga a feltámadt Jézus jelenik meg a tanítványoknak. A jól
ismert emmauszi történet a tanítványok csalódottságától vezet hitre
ébredésükig és lángoló örömükig. Az esti jeruzsálemi találkozás története
is két részre osztható: az elsőben Jézus felismerése, a mester sajátos, jól
ismert és mégis egészen új valósága áll a középpontban. A második viszont
arra a kérdésre válaszol, milyen jelentősége van a történteknek az üdvösség
nagy drámáját tekintve, és milyen jövő bontakozik ki belőle ezután.
Mindkét részletre igaz, hogy értelmi erőfeszítést igényel. Jézus tapintatos,
érzékeny, szelíd, de kitart abban, hogy övéinek meg kell érteni az
eseményeket, s a megígért Lélek segítségével, akire az utolsó sor céloz, értő
tanúkká kell válniuk.
Az evangéliumok elbeszélései a feltámadás után történtekről teli vannak
mozgalmassággal, meglepetésekkel. Ilyen igéket találunk az első
események leírásában: „elindulnak”, „elmennek”, „sietnek”, „futnak”.
Jézus feltámadásával egészen új világ kezdődik el, nemcsak az ő életében,
hanem az emberiség történelmében is.
„TI TANÚI VAGYTOK” (Lk 24,35-48)
Az apostolok Krisztus feltámadásában eszméltek rá az igazságra: arra,
hogy Jézus a Krisztus, az Isten küldötte Messiás. Erről az igazságról tesznek

tanúságot azok előtt, akik „megtagadták a Szentet és az Igazat”. Isten
igazsága Jézus Krisztusban nyilvánult meg. Benne tudhatta meg a világ,
hogy igazsága szeretetében folytatódik.
Az első keresztények arra kaptak küldetést, hogy tegyenek tanúságot
Krisztusról. E feladat először a feltámadás tényének hirdetésére és
igazolására szólít. Az apostolok együtt voltak Jézussal már földi életében,
aztán tanúi lettek feltámadásának - így hirdethették hitelesen azt, hogy a
Názáreti: Isten Fia, akit az Atya feltámasztott a halálból.
IMÁDKOZZUNK! - Gyökössy Endre
Kedves Atyánk! Köszönjük, hogy olyan Szeretet vagy, Akiben élni lehet Akiben élni érdemes. Mi Benned szeretnénk egymást szeretni, azzal a
szeretettel, ami csak így és itt lehetséges.
Atyánk, add nekünk a kezdeményező szeretet bátorságát és örömét: soha
ne arra várjunk, hogy minket szeressenek, hanem merjük tenyerünkre tenni
a szívünket, és úgy nyújtani embertársunk felé. Hiszen Te is így tettél,
Atyánk, amikor a Te egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust adtad az egész
világért, mert így szeretsz bennünket. Áraszd ki ránk Szentlelkedet, Urunk,
hogy mindig tudjunk MÉGIS szeretni, MÉGIS megbocsátani, MÉGIS
békességben maradni MÉGIS újra kezdeni - mert mindez csak Veled
lehetséges, és azért lehetséges, mert fiad a testté lett Szeretet, Aki újra és
újra, bennünk és általunk akar testté lenni, hogy szebb legyen a föld. Ámen.
A KÉTKEDÉSTŐL A HITIG - Gyűrű Géza
Ha a Szentírás csupán emberi mű lenne, ez a mai evangéliumi részlet soha
nem került volna bele a Bibliába. Ahogyan az apostolok kételkedtek: nem
akartak hinni sem az asszonyoknak, sem az emmauszi tanítványoknak, sőt,
magának Jézusnak sem... Ez nem válik dicsőségükre! De a Szentírás éppen
nem a dicsőséget keresi, hanem azt, hogy az apostolok kételkedése,
bizonytalankodása okulásunkra legyen. Éppen ezért nyíltan, kertelés nélkül
mutatja be, hogy Krisztusnak hogyan kellett meggyőznie apostolait.
PASCAL HITVALLÁSA
1662-ben halt meg a híres matematikus és író, Blaise Pascal. A
„Memorial”-ban írja: „Az az örök élet, hogy Téged megismerjenek, az
egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Elszakadtam tőled,
menekültem előled, megtagadtam Őt, megfeszítettem Őt... Bárcsak
sohasem szakadnék el tőle! Őt csak azokon az utakon lehet megtartani,
amelyeket az evangélium tanít: teljes belső lemondás és teljes alávetés
Jézusnak és lelki vezetőmnek”.

ISTEN ARCKÉPE
Az angyalok festője, Michelangelo, egyik nap úgy döntött, hogy megfesti
Isten arcmását. Tudta, hogy ez lesz élete legbonyolultabb alkotása. Isten
hatalmas: hogyan is zárhatná be egy képkeretbe? Először csak vázlatokat
készített. Lelkesen dolgozott, és mindig felfedezett valami újat. Milliónyi
lapot telerajzolt. Egyszer, mikor megpróbált rendet tenni a műhelyében,
véletlenül nyitva felejtette az ablakot, és egy csintalan szélfuvallat felkapott
vagy ezer vázlatot, és mind kivitte magával.
- Jaj, nekem! A vázlataim!
Azok pedig szanaszét hullottak, és rengeteg szállt le a Földre is. Mikor az
emberek rájuk találtak, rendkívül megörültek, hogy végre megláthatják Isten valódi arcát.
- Isten olyan, mint a nap.
- Nem, Isten olyan erős, mint egy bika - mondta egy másik.
Mindenki meg volt győződve róla, hogy ő találta meg Isten valódi arcképét,
így hát nagy vita támadt közöttük.
Isten nagyon elszomorodott ennek láttán, ezért közbelépett.
- Én magam megyek el közéjük, így láthatnak, hallhatnak és
meg is érinthetnek! Így is tett.
Kisgyermekként jött a világra, és Jézus lett a neve.
Szeretett… szenvedett…
Ma tehát mindannyian könnyen megismerhetjük Istent. Elég
megismerni Jézust.
☺  NEVESSÜNK  ☺
A vasárnapi szentmisén a plébános arról prédikál, hogy az Úr mindenkinek azt
nyújtja, amire szüksége van. Például mivel a pálmafák kedvelik a fényt, azokat
sivatagi oázisokba teremtette, ellentétben az árnyékot kedvelő
könnyezőpálmával, amely a trópusi mocsárvidéken él.
A mise után egy asszony boldogan mosolyogva szólítja meg a papot a kijáratnál:
- Atyám, a mai beszéde nekem nagyon sokat jelentett!
- Ó, igen?
- Végre már tudom, mi baja a könnyező-pálmánknak.
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Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül!
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