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B év – Nagyböjt 3. vasárnapja

Gondolatok vasárnapra
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Az első vasárnap a kísértésekre készít elő, amelyeknek mi is, mint Krisztus
tagjai, alá vagyunk vetve. A második arra tanít, hogy Krisztussal mi is
megdicsőülünk. A harmadik pedig már bevezet húsvét titkába.
Kiv 20,1-17: A kiválasztott népnek adott törvény maga a tízparancsolat. Az
újszövetségben is kaptunk törvényt, hogy ne csak emberhez méltón éljünk,
hanem úgy, ahogy Isten gyermekeihez illik. Ez az új törvény a keresztre
feszített Krisztus, mert benne nyilvánul meg Isten ereje és bölcsessége.
1Kor 1,22-25: Az Úr törvénye ellen vét az, aki az Úr
templomát akár Krisztusban, akár önmagában
meggyalázza.
Jn 2,13-25: Amikor Jézus kijelenti, hogy a templomot
harmadnapra felépíti, közel hozza hozzánk a feltámadás
gondolatát, bár annak megértéséhez és elfogadásához
hitre van szükségünk.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 2,13-25)
Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus
fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik
ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek.
Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból,
ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta.
Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek
innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak
eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap
alatt fölépítem!”
A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te
három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból,
tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus

szavainak.
És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő
nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott
bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is
tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.
Ezek az evangélium igéi.
JÉZUS ÉS A KUFÁROK
Kodály Zoltán kórusműve, a „Jézus és a kufárok” drámai erővel idézi fel
azt a jelenetet, amelyet a mai evangélium beszél el: „Kötélből ostort fonván
kihajtá őket (= a kereskedőket) a templomból.” Mi, Krisztus hívei, sokat
panaszkodunk azokra, akik elmaradnak a miséről. Sokféle indulat csap
össze a templomok körül. Elárusított és profán célokra átalakított, lassan
kiüresedő vagy éppen turistacentrummá silányuló templomok jelzik
századunk szekularizálódását. De hogyan viselkednek azok, akik belül
vannak? Mit szól Jézus hozzánk, egyházának tagjaihoz, templomainak
rendszeres látogatóihoz?
REGGELI IMA – Anzelm Grün
óságos Istenem, az új hét kezdetén aggodalom és szorongás tölt el
mindazzal szemben, ami majd rám ömölhet.
Add, Uram, erődet, hogy megbirkózhassam mindazzal, amit Te vársz
tőlem.
Kérlek, adj nekem lelki nyugalmat, hogy semmiféle munka ne zökkentsen
ki a benső békéből!
Állj mellettem minden tevékenységemben!
Engedd, hogy Lelked forrásából merítve megtegyem mindazt, amit meg
kell tennem.
Engedd megéreznem: Szentlelked forrása kimeríthetetlen, s így anélkül
dolgozhatok, hogy teljesen kimerülnék, hiszen forrásod túlárad bennem.
ldd meg mindazokat, akiknek ma nehéz felkelniük, mert félnek a
munkától és a munkahelyükön rájuk váró konfliktusoktól.
Áldd meg azokat is, akik örülnek a munkájuknak, akik hálásak azért, hogy
képességeiket embertársaik szolgálatába állíthatják.
Áldd meg munkájukat, hogy valóban áldássá legyen mások számára is.
Emlékeztess engem napközben arra, hogy Te mindig velem vagy!
Ajándékozz meg azzal is, hogy időnként meg tudjak állni egy-egy
imádságos pillanatra, s így minden dolgomat Veled kezdjem el. Segíts,
hogy szabad maradjak az indulatoktól, amelyek újra és újra fellángolnak
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bennem, amikor konfliktushelyzetbe kerülök.
Áldd meg azokat az embereket, akikkel ma találkozom! Segíts, hogy
felfedezzem bennük Jézus arcát, óvatosan és figyelmesen közeledjek
hozzájuk, s így az a jó, amiről hiszem, hogy bennük él, énáltalam is
kibontakozhasson életükben.
A kimerültségbe, túlhajszoltsághoz, kiégéshez vezető cselekedeteink nem
szolgálnak Isten dicsőségére. Amit azonban valóban Isten bízott ránk, azt
mindig örömmel és jól tudjuk elvégezni. (Henry Nouwen)
PRÓBÁLJUNK JÉZUS SZEMÉVEL NÉZNI - Gyökössy Endre
Nézzük csak Jézust, milyen végtelenül tapintatos. Bemegy Jerikóba, nagy
sokaság ünnepli, körül-zajongják az emberek. Egyszerre csak valahonnan
nagy nevetés, röhögés, nyerítés: „Ni, ott gubbaszt a vén bűnös!” — És
Zákeusra, a fő vámszedőre mutogatnak, aki ott kuporog a fán, hogy láthassa
Jézust. Akkor Jézus elnémítja a sokaságot, s tudja, mit kell mondania annak
a vérig sértett embernek, akinek az érzékeny pontja éppen az, hogy őt
mindenki utálja, mindenki gyűlöli. Nem azt mondja: „Ne búsulj, Zákeus,
még van remény, hogy te is megjavulhass...” - Hanem: „Zákeus, gyere le!
Ma este veled fogok vacsorázni!” -Ahhoz az emberhez tér be Jézus, akinek
akkor a legnagyobb szüksége van Reá.
Vagy: ott ül Jézus a Jákob kutjánál, Sikár város határában a forró délben, s
akkor lopózkodik ki a kúthoz a szerencsétlen parázna asszony, akit az egész
város megvet és gyűlöl - nem mer ugyanis este vízért menni, amikor a
többiek a kúthoz járnak, mert megszólják és megszégyenítik őt az életmódja
miatt. Fél az emberektől és kerüli őket. Amikor ezen a napon, délben a
kúthoz ér ez az asszony, megrettenve látja, hogy ott ül egy férfi, méghozzá
zsidó ember. (Micsoda megszégyenítés következik ebből!) És akkor Jézus
ránéz, mindent tud, és azt is tudja, mit kell mondania: „Adj innom!” Mert
Jézus tapintatos.
És Péter - amikor feltámadása után találkozik vele Jézus - ott áll
csuromvizesen a Genezáret-tó partján, ahogy kiúszott a partra, és ott várja
Jézust. A háromszor megtagadott Mester szembefordul vele, megszólítja, és ő reszketve várja a fejleményeket. Mi lesz ebből? Jézus valóban meg
is szólítja, mert el kell rendezni ezt az ügyet, nem lehet elintézetlenül
hagyni, hogy a hűséges tanítvány háromszor is megtagadta Mesterét. De
Jézus így intézi el: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Ezzel a
tapintatával, szeretetével mindörökre magához láncolta azt a nagy darab
halászembert, aki nem tehet mást, mint hogy nagyon szereti a Mestert, aki

így intézte el ővele ezt a nagyon kényes ügyet. Mert Jézus maga volt a
figyelem és a tapintat.
És számunkra is ez a járható út, sőt, az egyetlen járható út, amelyen egyáltalán vinni lehet Jézust az emberekhez, s amelyen egyáltalán meg tudjuk
közelíteni Jézust a mi embertestvéreinkkel. Szeretetkapcsolatunk második
olajcseppje is ez!
Próbáljunk Jézus szemével nézni! Próbáljunk Jézus szemével figyelni. De
nagyon kérek mindenkit: ne gondoljunk az elszalajtott alkalmak hosszú
láncolatára, amelyek mögöttünk vannak! Ne az elmulasztott alkalmakra
tekintgessünk, hanem teljes erőnkkel koncentráljunk azokra az alkalmakra,
amik előttünk vannak, talán éppen most, amikor becsukjuk ezt a könyvet és
elmegyünk otthonról, s ott ballag valaki előttünk lehajtott fejjel és
szomorúan...
CSODÁKAT AKAROK LÁTNI - Faághy Richárd
Jézus bizonyító jelei, különösen a gyógyításai, sokkal nagyobbak voltak,
mint az ószövetségi prófétáké, mert Ő ezekkel Isten irgalmát nyilvánította
ki.
Nemcsak egyszer „térünk meg” életünkben, hanem sokszor, és a nagy és
apró „megtérések”, belső forradalmak e véget nem érő sorozata vezet végül
Krisztusba alakulásunkhoz. (Thomas Merton)
Jézust keresem, vagy csak az ajándékaira várok? Csodákat akarok látni,
vagy hálás szívvel fogadom a világ legnagyobb, de szemmel nem látható
csodáját, a szentmisét és az Eucharisztiát?
Uram, Jézusom! Még nagyon hasonlítok a kezdő sportolóhoz, aki
minden akadályt nehéznek, magasnak talál, s ha próbálkozik is
leküzdésükkel, nem sok sikert mondhat magáénak. Lelkiéletemben kisebb-nagyobb akadályok, korlátok magasodnak elém,
amelyek első próbálkozásra kifognak rajtam. Kérlek, segíts, hogy legyen
kitartás bennem, s a nehézségek láttán ne keseredjek el, hanem új
lendülettel törekedjem sikerre vinni javulási szándékomat. Ámen.
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