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C év – Évközi 6. vasárnap
Gondolatok vasárnapra

BÁTOR VAGY? - Paulo Coelho
Jött valaki Marokkóból és elmesélt egy furcsa történetet arról, hogy miként látják
egyes sivatagi népek az eredendő bűnt.
Éva az Édenkertben sétált, amikor odament hozzá a kígyó.
- Edd meg ezt az almát! - mondta a kígyó.
Éva Isten tiltásának meghajolva visszautasította.
- Edd meg ezt az almát - erősködött a kígyó -, hogy szépnek találjon az embered!
- Nincs nekem arra szükségem - felelte Éva, - hiszen nincs rajtam kívül más nője.
A kígyó nevetett és azt mondta: Dehogy nincs!
Mivel Éva nem hitt neki, fölvitte egy dombra, ahol egy kút állt.
- Itt van, ebben a barlangban. Ádám itt bújtatta el.
Éva a kút fölé hajolt és a víz tükrében megpillantott egy szép nőt. Azonnal megette
az almát, amit a kígyó felkínált neki.
Ez a marokkói törzs úgy tartja, hogy mindenki visszatérhet a Paradicsomba, aki
fölismeri a saját tükörképét a kútban, és aki nem fél önmagától.
A VASÁRNAP OLVASMÁNYAI ELÉ – Csertő János György
Az első boldogság a többinek foglalata. Sőt, forrása, mint a nélkülözés, a sírás, a
közömbösség és megvetés igen gyakran a szegénység velejárója.
A szegénység a hívő számára nem rossz, hanem segít, mert arra készteti, hogy
Istenbe vesse minden bizalmát, Isten legyen számára a minden. Így az első parancs
legtökéletesebb megtartását biztosítja. (Jer 17, 5-8)
Jézus megkülönböztetett szeretetet mutat a szegények
iránt, mert alkalmasabbak az isteni ige befogadására.
Jézus nem ellenségeskedéssel és háborúskodással akar
rajtuk segíteni, hanem lelkiismeretük felébresztésével
és lelkületük megváltoztatásával. (1Kor 15,12, 16-20)
Jézus jajt mond a gazdagoknak, nem a gazdagság,
hanem a vele járó veszélyek miatt. Hasonlóképpen jajt
mond azokra, akik azzal hallgattatják el lelki igényüket,
hogy a világi örömöknek adják át magukat. (Lk 6,17, 2026)

A mai szentmise a látszat és valóság józan megítélésére tanít. A látszat az, hogy
Isten nélkül könnyebb, vidámabb, szórakoztatóbb az élet. A valóság a felszín alatt
van. Belső béke, derű és biztonság csak Isten gondoskodó szeretetéből fakad.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 6,17, 20-26)
Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt.
Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg
vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a
tiruszi és szidoni tengermellékről.
Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt:
„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az
Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy
jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis
prófétákkal.”
Ezek az evangélium igéi.
ÁLLJ MEG… GONDOLKOZZ!
✓ Felfedezted-e már Isten akarta hivatásodat?
✓ Hogyan teljesíted állapotbeli kötelességeidet?
✓ Munkádat valóban Isten dicsőségére és embertársaid javára igyekszel végezni?
✓ Miben kell növekedned ahhoz, hogy kész legyél „minden jótettre”?
✓ Kérd Isten segítségét azon a területen, ahol a leggyengébb vagy!
LELKI VÁGYAINKAT NE A TEST URALJA!
„Jaj nektek, akik jóllaktatok!” Üdvözítőnk itt azokra céloz, akik testi kívánságaikat
iparkodnak kielégíteni, a lelki vágyakat pedig elnémítják. Ezt csak ideig-óráig érik
el, később azonban annál nagyobb erővel törnek elő. Halál után még
követelődzőbbekké válnak, de örökre kielégítetlenek maradnak.

Matt Talbot (1856-1925), szegény munkás, aki Dublin
leghírhedtebb részén élt, korán részegeskedésre adta
magát. Szenvedélye még arra is rávitte, hogy cipőjét
odaadja egy pohár borért. Huszonöt éves korában
azonban az isteni kegyelem megérintette szívét.
Elhatározta, hogy többé nem iszik bort. 43 éven át,
egészen haláláig, egy csepp alkoholt sem fogyasztott.
Ez gyökeres belső megtéréssel is járt. Nap, nap után
ott térdelt a ferencesek templomában. Már a
templomnyitás előtt térden imádkozott az ajtónál.
Mindenkit meghatott összeszedettsége. Talbotból
nagy vezeklő lett. Ő is elmondhatja Szt. Pállal (Tit 3,
3): „Egykor mi magunk is... mindenféle vágynak és gyönyörnek éltünk... Mikor
azonban megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, megmentett
minket.”
A „BOLDOGOK” IMÁJA – Benyik György
Dicsőség neked, imádott Jézusunk, akit azért kent föl az Atya, és azért küldött el,
hogy Örömhírt vigyél a szegényeknek, szabadulást hirdess a foglyoknak, látást a
vakoknak, és szabadon bocsásd a megtörteket!
Boldogok vagyunk mi, szegények, mert bár télen fázunk, és
nem tudjuk fizetni a fűtést, nélkülözünk minden kényelmet,
vagy sokszor hajléktalanul koldulunk az esőben, hóban, és
elfagynak végtagjaink az utcán, vagy sokan alszunk
összezsúfolva a hajléktalanok szállójában, szakadt és
piszkos a ruhánk; mégis örülünk, mert te, imádott Jézusunk,
nekünk ígérted az Isten országát.
Boldogok vagyunk mi, éhezők, mert bár a szemetesben turkálunk mások által nem
kívánt vagy nem becsült falatok után, vagy a kutyákkal együtt fölszedjük az
útszélről az eldobott kenyérdarabot, vagy naphosszat állunk sorban a tűző napon
egy marék rizsért, vagy épp egész nap nem eszünk semmit, és már betegek
vagyunk az éhségtől, vagy csonttá és bőrré soványodott gyermekeink halnak meg
betegségben és éhínségben, mégis örülünk, mert te, imádott Jézusunk, kielégítést
ígértél nekünk.
Boldogok vagyunk mi, akik most sírunk, mert bár igazak voltunk, de a hamis világ
kitaszított, meggyalázott, elítélt, megvert, kisemmizett, kigúnyolt, letaposott és
elátkozott minket, vagy sírunk, mert elvesztettük szeretteinket, vagy azt, amit
szerettünk, és sírunk, mert a bánat mardossa a lelkünket, mégis örülünk, mert te,

imádott Jézusunk, nevetést ígértél nekünk.
Boldogok vagyunk, mert gyűlölnek, mert kirekesztenek, szidalmaznak és kivetik
nevünket, mint a gonoszt érted, az Emberfiáért. Örülünk és vigadunk, mert nagy
a mi jutalmunk a mennyben!
Dicsőség neked, imádott Jézusunk, akit azért kent föl az Atya és azért küldött el,
hogy Örömhírt vigyél a szegényeknek, hogy szabadulást hirdess a foglyoknak, és
látást a vakoknak, és szabadon bocsásd a megtörteket! Ámen!
PIO ATYA GAZDAGSÁGA - Zeitung der Katholiken Glaube und Kirche 1993
A Le Monde szerint százezer ember kísérte utolsó útjára San Giovanni
Rotondóban 1968. szeptember 26-án Pietrelcinai Pio atyát, aki három nappal
előtte halt meg, rózsafüzérrel a kezében.
1998, szeptemberében, Pio atya halálának 25.
évfordulóján ötvenezer ember zarándokolt el
sírjához s egykori kolostorába. A róla szóló könyvek
54 kötetet tesznek ki, II. János Pál pápa 1947
tavaszán találkozott Pio atyával, aki megjövendölte
neki, hogy őt pápává választják, jelezte az ellene
elkövetett merényletet is.
Mi lehetett a titka, mondhatnánk ma
népszerűségnek titka? Nemcsak az, hogy 1918.
szeptember 20-tól Krisztus sebeit hordozta, hanem
az, hogy a lehető legszerényebb és legszegényebb
szerzetes volt, aki nem önmagáért, hanem másokért élt.
„Ha én tudom, hogy valaki lélekben vagy testben beteg, mit meg nem teszek azért,
hogy őt a szenvedéseitől megszabadítsam, Szívesen magamra veszek mindenféle
szenvedést; s e szenvedések érdemét, ha Istennek is úgy tetszik, felajánlom!”
Kórházat építtetett, majd az engesztelés templomát, óvodát, a papi hivatások
számára egy központot; egy ferences kultúrközpontot.
S mi maradt neki?
Ez: „Szeressétek az Istenanyát, és törekedjetek, hogy mások is szeressék Őt.
Mindig imádkozzátok a szentolvasót. Olyan sokat és sokszor imádkozzatok,
amennyit csak tudtok”. ➔ Életének titka ez volt: „Boldogok vagytok ti, szegények,
mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul
bőségben lesz részetek.” (Lk 6,20-21).
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