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B év – Nagyböjt 5. vasárnapja

Gondolatok vasárnapra
FEKETE VASÁRNAP
A szentélyt régen hétköznap nagy függönnyel takarták el, amit vasárnap
elhúztak (ezt a németek „éhségfüggönynek” nevezték). A képek, szobrok
eltakarása általánosan szokásban volt, és maradt is néhol (bár csak a
főoltárképet szokták lefedni a legtöbb helyen). Ez a dísztelenség miatt volt:
a befelé fordulás és bűnbánati időszak külső megnyilvánulása. A keresztet
feketevasárnapra (nagyböjt ötödik vasárnapja) takarjuk el, hogy aztán
nagypénteken még drámaibban, az újdonság erejével szembesüljünk vele.
Jelenleg nem kötelező, de ismert ez a szokás.
Liturgikus hagyomány, hogy nagyböjt ötödik vasárnapjától
(feketevasárnap) a feltámadási szertartásig a templomi feszületeket,
továbbá a főoltár képét violaszín (vagy fekete) böjti lepellel eltakarják.
Szemlélteti, hogy az Üdvözítő «elrejtőzött» (abscondit se) az őt
megkövezni akaró zsidók elől.
A nagyböjti időszakra eső vasárnapok nagyrészt introitus zsoltáruk első
soráról kapták latin nevüket:
1. Invocavit („Hozzám kiált…”)
2. Reminiscere („Emlékezzél…”)
3. Oculi („Szemeim…”)
4. Laetare („Örvendezz…”)
5. Judica („Ítélj meg…” - feketevasárnap)
6. Palmarum („Pálmák…” – virágvasárnap)
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Nagyböjt ötödik vasárnapján az egyház a keresztáldozatra irányítja
figyelmünket. Így készít elő bennünket a húsvét megünneplésére.
Jer 31,31-34: Az Úr szövetséget köt népével, az új törvényt pedig
szívünkbe írja. A régi szövetséget megszegi a választott nép. Az új
szövetség az irgalom szövetsége lesz. Ennek garanciája Jézus Krisztus.
Zsid 5,7-9: A szentlecke kifejti, hogy Jézus Krisztus kereszthalálával
hogyan köti meg az új szövetséget, amely legfényesebb bizonyíték Isten
szeretete mellett.

Jn 12,20-33: Szt. János az evangéliumban együtt
mutatja be Jézus magasba emelését a keresztfán és
megdicsőülését, vagyis a keresztáldozat Jézus
megdicsőüléséről beszél, a megdicsőülés pedig
emlékeztet a keresztáldozatra. A húsvéti titok
mozzanatai tehát egymásra utalnak, egymást
magyarázzák.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 12,20-33)
Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak,
hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is.
Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából
származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.”
Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és
megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy
megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a
búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban
elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli
életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál,
kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.
Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most
megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts
meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért
jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!”
Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét
megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára
azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek:
„Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem
miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van
most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a
fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről,
mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy
jelezze: milyen halállal fog meghalni.
Ezek az evangélium igéi.
HANG AZ ÉGBŐL – Lukács László
A mai evangélium által elbeszélt történetben Jézus váratlanul haláláról kezd
beszélni. Az antik világban ismert képet használja: „Ha a búzaszem nem

hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha
azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz.” Jézus tudatosan
készül halálára: tudja jól, hogy halála ellenére, sőt
éppen halála által fog beteljesülni Isten Országa. Az ő
személyében egy ember egészen, mindhalálig
engedelmesen befogadja Isten szeretetét, és - az egész
emberiség nevében - egészen odaadja magát Istennek.
Jézusnak emberként kell mindezt véghez vinnie: ő is
ki van téve mindazoknak az érzelmeknek,
félelmeknek, megrendüléseknek, amelyek minden
embert gyötörnek, amikor a szenvedéssel és a halállal találkozik. Jézus lelke
is megrendül a közelgő halál színe előtt. Benne is fölmerül egy pillanatra a
menekülés lehetősége. Küldetéstudata, az Atya iránti engedelmessége
azonban erősebb minden emberi szorongásnál: azért az óráért jött a világra,
amelyben utolsó cseppig odaadhatja életét, önkéntesen vállalt halálában
válva egészen odaadott áldozattá.
MIÉRT BÖJTÖLÜNK? - Gyökössy Endre
Mi lenne, ha egyszer fölfedeznénk az evangélium szerinti böjtöt? Kikerestem a Cselekedetek Könyvéből két Igét, hogy az ős-gyülekezetekben
hogyan is böjtöltek az első keresztyének, az első tanítványok, akik még nem
tették lomtárba ezt a szokást.
A böjt mellett mindig találunk valami magyarázó szót; azt hiszem ez igazolja azt, amit előbb megállapítottam, hogy nem önmagáért, hanem valamiért
böjtölünk. Azt mondja az Ige: „Az antióchiai egyházban volt több próféta
és tanító... Egy nap, amikor az istentiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt
hozzájuk a Szentlélek: »Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a
munkára, amelyet szántam nekik!” Először tehát azért böjtöltek, hogy
eredményesen imádkozhassanak. Addig hozzá se fogtak az imádsághoz,
míg az összes lelki energiájukat nem tudták egy irányba fordítani, de ehhez
előbb böjtölniük kellett! Aztán kezdtek el imádkozni - s ott az élet elkezdett
vibrálni.
Vagy: „Az egyházak élére (Pál és Barnabás) elöljárókat rendeltek, és
imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek.”
(ApCsel 14,23)
Sok Igét említhetnék, hogy hányszor böjtölt Pál apostol, leveleinek
tanúsága szerint.

Nem kérek senkit arra, hogy most tessék böjtölni, mert akit egyszer a
Szentlélek most, miután leteszi ezt a kis újságot - és azt mondja, hogy
próbálja ki, az majd meglátja, milyen más lesz az imádsága. Szabaduljunk
fel gyomrunk és ösztöneink lehúzó ereje alól, hogy repülni tudjunk, mert
teli hassal, ösztöneinkkel, így, ahogy vagyunk, megkötözve, nem lehet
repülni! Ha római katolikus vagy ha protestáns, de Jézus követője valaki:
próbálja ki!
Kedves Atyánk! Van, amikor böjtölünk, de imádság nélkül és
ezért ez csak fogyókúra vagy diétázás. Tanítgass bennünket az
imádságra késztető böjtre, amikor mindent magunk mögött
hagyunk, csak Rád figyelünk, hogy Tőled jelek és üzenetek
érkezzenek.
Istennek Szentlelke, juttasd eszünkbe, ha elakadunk valahol és nagyon húz
lefelé testünk és minden, aki mi vagyunk, hogy vannak még szárnyaink,
amiket már régen nem tártunk szét, pedig tudnánk mi repülni, ha egyszer
megpróbálnánk. Tanítgass bennünket, nevelj, emelj s ölelj magadhoz
bennünket, most is és majd egykor halálunk óráján. Ámen.
TÓTH TIHAMÉR GONDOLATAI
Szent Kereszt, keresztények reménysége!
Szent Kereszt, szomorúak vigasztalója,
kísértések elűzője!
Szent Kereszt, szegények segítője,
gazdagok figyelmeztetője!
Szent Kereszt, alázatosak felemelője,
elbizakodottak megalázója!
Szent Kereszt, éhezők kenyere,
szomjúhozók üdítő forrása.
Szent Kereszt, ifjak nevelője, felnőttek koronája,
elaggottak vágyó reménykedése.
Szent Kereszt, légy küzdelmünk erősítője, amikor a bűn ellen küzdünk!
Légy küzdelmeink végtelen jutalmának tanúja,
amikor az ítéletkor feltűnsz az égen! Amen
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