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B év – Nagyböjt 2. vasárnapja

Gondolatok vasárnapra
SZABADALOM? AJÁNDÉK?
27 évvel ezelőtt halt meg egy orvos, aki úgy döntött, hogy nem
szabadalmaztatja az oltóanyagot, hogy az összes gyógyszergyártó cég
gyártani tudja és vakcináját felajánlja a világ minden gyermekének.
Albert Bruce Sabin 1906-ban született Białystokban. Egy zsidó orvos és
virológus, aki felfedezte a gyermekbénulás elleni oltást, lemondott a
szabadalmi pénzről, lehetővé téve, hogy mindenki számára elérhető legyen
és a szegények is megkapják.
1959 és 1961 között több millió gyermeket oltottak be a keleti országokban,
Ázsiában és Európában a gyermekbénulás elleni vakcinával, ami leállította
a járványt. Ő mondta: „Sokan ragaszkodtak az oltás szabadalmaztatásához,
én nem. Ez ajándékom a világ minden gyermekének”.
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Nagyböjt első vasárnapja arra a szövetségre emlékeztet, amelyet Isten Noé
által kötött velünk. A mai vasárnap viszont azt a szövetséget veszi alapul,
amelyet Isten Ábrahámmal kötött. S ez a szövetség nemcsak Ábrahámot
érinti, hanem utódait is.
Ter 22,1-2.9a. 10-13. 15-18: Ábrahám áldozatáról tekintetünk Üdvözítőnk
keresztáldozatára esik. A mennyei Atya megtette azt, amit Ábrahámtól csak
jelképesen kért, és saját Fiát adta áldozatul mindannyiunkért.
Jézus végtelen szeretetét éppen áldozatának nagysága és tökéletessége
mutatja. Mi is azzal bizonyíthatjuk szeretetünket, ha meghozzuk azt az
áldozatot, amelyet ő kíván tőlünk.
Róm 8,311,-34: A megdicsőülés beteljesítette Krisztusban a
szenvedést. Hasonlóképpen mi is azért az áldozatért
dicsőülünk majd meg, amelyet földi életünkben hoztunk
az Úrnak.
Mk 9,2-10: Megdicsőülésünk folyamata már a
keresztséggel megkezdődik, teljessé a feltámadással lesz.
Olyan mértékben részesülünk Krisztus dicsőségében,
amilyen mértékben egyek voltunk vele a szenvedésben.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9,2-10)
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és
Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott
elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a
földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre
megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk!
Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!”
Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én
szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak,
csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit
láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot
megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy
feltámad a holtak közül. - Ezek az evangélium igéi.
MEGDICSŐÜLÉS HEGYÉN - Lukács László
Az evangéliumban a színeváltozás hegyét beragyogja a tökéletes egymásnak adottság isteni boldogsága. Itt láthatóvá lesz, kit ad oda az Atya a
világnak és a világért, hogyan adja oda magát engedelmesen a Fiú az
Atyának, milyen isteni titkot takar be a „ragyogó felhő”. Az apostolok
álmélkodva, mégis félelemmel nézik a látványt. Jézus megtiltja nekik, hogy
elfecsegjék, amit látnak. Az Úr halála és feltámadása fogja beteljesíteni azt, ami itt feltárult.
Jézus isteni dicsőségét elrejtve, hozzánk hasonló
emberként élt a földön. Kétszer mutatkozik meg
isteni
fönsége:
a
Jordán
folyónál,
megkeresztelkedésekor, és itt, a hegyen. Kétszer
hangzik el Isten számunkra megragadhatatlan
misztériumából szinte ugyanaz a mondat: „Ez az én
szeretett Fiam.” Benne és általa mond el mindent az Atya; benne és általa,
az ő életével és halálával váltja meg a világot. Jézus pedig, mint új Izsák,
az Atya iránti halálos engedelmességével vállalja mindezt, hogy Isten
feláldozott bárányaként „elvegye a világ bűneit”.
HELYÉN VAN AZ ÉLETED? - Gyökössy Endre
Milyen csúnya szó is ez: piszok! Tulajdonképpen mit is jelent ez a kifejezés? - Két össze nem illő dolog keveréke, keveredése a piszok. A friss

zöld festék az ajtón: tisztaság. Az új hófehér ruha is: tisztaság. De ha a zöld
festékhez hozzáér a ruha s ráragad a festék: az piszok!
Ha bennünk, a Szentlélek templomában keverednek össze oda nem tartozó
és össze nem illő dolgok, akkor azt így nevezi az ember: belső piszok - azaz
bűn! Nos: mi van testünk templomában - a pult alatt? Meg merjem kérdezni
nagyon csendesen: - Tiszta vagy te belül? És még csendesebben kérdem: Nincs benned piszok?
Engedjétek meg, hogy ezt a csúnya szót használjam, mert ha azt mondom:
bűn, készek vagytok bólogatni: - Hogyne, persze, mindnyájan bűnösök vagyunk!... - Így kérdezem: Nem vagy piszkos belül? - Ha bántana ez a szó,
szebben kérdezem: - Tiszta vagy belül? Ha rám nézel most, akkor
nyugodtan mondhatod: - Hát persze, olyan tiszta vagyok, mint az, aki kérdi!
- De hát én kérdem? Mit válaszolunk mi mindnyájan, ha Jézusra tekintünk
föl, Aki ezt kérdi tőlünk? Akkor is így merünk válaszolni: - Hát persze,
olyan tiszta vagyok, mint Aki kérdi?...
És mi van még kis életünk kívülről gondozott és sikált pultja alatt?
(Szabad a nevedben is bevallanom): - Bizony, rendetlenség és fejetlenség
van ott, Uram!
De tulajdonképpen mi is az a rendetlenség? Gondolkodtál-e már ezen?
Legegyszerűbben így határozhatnám meg: az az állapot, amikor a dolgok
nincsenek a helyükön. Nos: minden a helyén van rajtunk és - bennünk?
Megkérdezhetném például: helyén van-e a fejünk? Mert fejünk a Jézus
Krisztus - így értsük a kérdést!
Megkérdezhetném a férfiakat: Hol van a szívetek? Nem hagytad el valahol?
A munkapad vagy az íróasztal mellett? Nem esett bele a pénztárcádba,
gondjaid közé?
Ifjú! Melyik futballistának adtad a szíved? Leány! Melyik popsztáré a
szíved? Hogyan is mondja kedves Gazdánk? - „Ahol van a kincsetek, ott
van a szívetek is!” (Mt 6,24) - Hol a kincsed? - Legalább tudod, hol van? - De inkább hadd kérdezzem:
helyén van-e az életed?
Egyszer Gazdánk három történetet mondott el: egy
bárányról beszélt, amelyik elkóborolt, egy elgurult
pénzdarabról, és egy fiúról, aki elment az apai
házból. Elvesztek? Tulajdonképpen nem! Megvolt
mindegyikük, csak egyik sem a rendes helyén. De
ami nincs ott, az voltaképpen elveszett, mert kiesett a rendből, a rendjéből.

És te? A te életed? Helyén van-e?
A pásztor mellett vagy-e? A Gazda kezében? Az Atyai házban?
Felelj: Helyén van-e az életed: igen vagy nem?
ESTI IMA - Istenem szerető karjaiba vetem magam
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
Mondja Izrael háza: Jó az Úr, mert örökké szeret minket.
Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.” (Zsolt
117,1-4)
„A tanítványok marasztalták:
- Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben
van.
Betért hát, és velük maradt.” (Lk 24,29)
Istenem, Te atyai és anyai szívvel szeretsz engem. Ma este
hálát adok Neked a nyugalom és az öröm napjáért, a szabadságért, amellyel
megajándékoztál. Hálát adok minden találkozásért, amelyet ma megengedtél, s mindazért az egyedüllétért, amelyben önmagammal
találkozhattam.
Köszönöm teremtésed minden szépségét, amelyet ma megcsodálhattam.
Hálát adok a sétáért, amikor fellélegezhettem; a könyvért, amit végre
nyugodtan olvashattam.
Hálát adok a szentmisén hallott igédért, s azért is, amit egyedül, magam
olvastam, hiszen életemnek új távlatot adott.
Küldd el szent angyalaidat, hogy őrizzenek s velem lakjanak! Szóljanak
hozzám álmomban is, és vezessenek minden utamon. Ők rejthetnek el
engem gyógyító és szerető közelségedben.
Így békében nyugszom el, és szerető, gyengéd karjaidba vetem magam.
Őrizz meg engem s mindazokat, akiket szeretek, hogy holnap új bátorsággal
kezdjem élni a hétköznapokat.
„Szárnyaival oltalmaz
tollai alatt menedéket találsz.” - Zsolt 90,4
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