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MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.
(ZSOLT 87,7)

C év – Évközi 7. vasárnap
Gondolatok vasárnapra

EGY MESE A MAI EVANGÉLIUM ELÉ, AVAGY ÉLJÜK AZ IGÉT!
Egy nap egy szegény ember felesége, akinek nagyon hosszú haja volt,
megkérte férjét, hogy vegyen neki egy új fésűt, hogy szépen ápolhassa a
haját. A férfi nagyon sajnálta, de nemet kellett mondania. Elmagyarázta,
hogy arra sincs elég pénze, hogy megjavíttassa az óraszíját. A feleség nem
erőszakoskodott. A férj elment dolgozni és egy órás bolt előtt haladt el. Bement és nagyon olcsón eladta az óráját, majd vett egy fésűt a feleségének.
Este hazatért a fésűvel a kezében, amit a feleségének szánt. Meglepődött,
mikor meglátta a feleségét rövid hajjal. Az asszony eladta a haját és a kezében tartott egy új óraszíjat. Mindkettőjük szeméből folytak a könnyek, nem
a cselekedeteik miatt, hanem a kölcsönös szeretet miatt, amit egymás iránt
éreztek. Fontos, hogy minden cselekedetünket a szeretet motiválja.
A SZENTÍRÁSI OLVASMÁNYOK ELÉ – Csertő János György
Előző vasárnap isteni Üdvözítőnk a boldogság útját tárta elénk. Most, mikor
az ellenség szeretetére buzdít, ezen az úton akar bennünket tovább vezetni.
A lelki szegények értik meg igazán az Úr parancsát: „Szeressétek ellenségeiteket!” Ehhez természetfeletti szeretetre van szükségünk. Az tesz képessé bennünket arra, hogy az ellenség üdvéért a legnagyobb áldozatot is
meghozzuk. Ezt a lelkületet részben feltételezi,
részben megerősíti az imádság. (1 Sám 26,2. 7-9.
12-13. 22-23)
Az ellenség szeretete együtt jár az igazságosság
erényével, egyik a másik nélkül nem érvényesül.
A lelki erősség az ellenség szeretetében elsősorban úgy mutatkozik meg, hogy mások
igazságtalanságát türelemmel viseljük. (1
Kor15,45-49)
Az ellenség szeretetében nem gyengeség, hanem
lelki erő mutatkozik meg. Ez sokszor hősiességet
kíván tőlünk, az Úr azonban megadja hozzá a
kegyelmet, ha alázatosan kérjük tőle. Jézus annál is inkább megadja, mert

azt akarja, hogy a Szentháromság példájára mi is a szeretet közösségében
éljünk. (Lk 6,27-38)
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 6,27-38)
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom:
Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket,
mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.
Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi
köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki
elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy
szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat
várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.
Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat
érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés
reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is
kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi
viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a
Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt.
Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok
ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit,
s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is
megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és
túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek,
olyannal mérnek majd nektek is.”
Ezek az evangélium igéi.
SZÜKSÉGEM VAN MEGÉRTŐ BARÁTRA
Minden embernek szüksége van a
másik ember segítségére. De joga is
van erre a segítségre. Ha megtagadják
tőle, az embertelenség. De gyötrelmes
az élet akkor is, ha csak „az előírások
szerint” segítünk a másikon. A
legdrágábbat - az életet magát és a
szeretetet is - ajándékozni kell!

Sokszor nehezünkre esik segítséget kérni. De talán még nehezebb azt
megköszönni. Mindkettőt meg kell tanulnunk. Az „emberséges” és szerető
emberek nem várják meg, hogy kérjék őket. Megelőzik a kérést. Ebben
magát Istent utánozzák. Isten ad annak is, aki nem kér. Mert jó… De ha
valaki nem hálás, nem tud ajándékot elfogadni.
AZ ELLENSÉG IMÁJA – (Benyik György)
Uram! Azt mondod nekünk, hogyha követni szeretnénk téged,
akkor szeretnünk kell azt, aki keresztbe tett nekünk, aki
megalázott, aki semmibe vett minket, és adnunk kell neki, ha kér,
vissza nem várva semmit. Amikor erre gondolok, nem vagyok
benne biztos, hogy a te kereszted könnyű, és a te terhed édes. Próbálok
ugyan szavaidnak megfelelően élni, de ez
magamtól nem megy. Gyarló emberi
természetem erősen tiltakozik ez ellen,
büszkeségem szemet szemért követel.
Szükségem van rád, Istenem! Kérlek,
Szentlelked által formálj engem! A görcsös jót
tenni akarás helyett adj a szívembe őszinte,
önátadó szeretetet! Ugyanakkor segíts nekem
megőriznem a méltóságomat is az erőszakkal
szemben! Hiszem, hogy ha átalakítasz, és velem
leszel, valóban könnyű lesz a nyomodban járni. Amen.
BORISZ PASZTERNAK - gondolata
Csak annyira vagyunk
hiteles emberek,
amennyire szerettünk.
EZ ÉN VAGYOK VALÓBAN?... (Gyökössy Endre)
Nagy kísértés a másik „laodiceai nyavalya" (Jel 3,14-18) is: összetévesztjük
önmagunkat — az életben eljátszott szerepünkkel. Így látszat-életet élünk a
valóságos élet helyett.
Mint az a valaki, aki már diákkorában megszokta, hogy ő az osztály vidám
fickója, a minden viccre, tréfára kész bohóc. Úgy beleélte magát ebbe a
szerepbe, hogy ezt játszotta az egyetemen, a társaságban, a házasságában, a
munkahelyén is, egyre görcsösebben, ezt a lénye alaphangjától idegen
szerepet. Végül idegösszeroppanással idegosztályra szállították, ahol
hónapokig mély depresszióban feküdt. Nem tudta feldolgozni, hogy egész
életében mást mutatott kifelé, mint amit belül érzett. És miért? Mert így

akart szeretetet „koldulni” magának. Aztán egy hívő, keresztyén barátja
segített: elmondta neki, hogy egyszer
mindenkinek el kell fogadnia önmagát olyannak,
amilyennek Isten teremtette. Annak, aki valójában. Hogy nem lehet büntetlenül egy életen át:
hegedűn — dobolni.
Igen: neked is el kell fogadnod magadat annak,
aki valójában vagy! Kicsinek vagy nagynak,
szépnek vagy csúnyának, hallgatagnak vagy beszédesnek, egytalentumosnak, magányosnak. De nem lecsüggesztett fővel kell mondanod:
Hát ilyen vagyok. Hanem állj meg emelt fővel Isten előtt:
- Ez vagyok, Uram! Így, ahogy vagyok, jelentkezem, és ezt ajánlom fel
Neked! Hűen önmagamhoz, mert csak így tudok hű lenni: Hozzád. És hű
maradni embertársaimhoz is - szereptelenül: önmagam.
Így mondja ezt el, sokkal szebben és tömörebben egy modern magyar költő,
Benjamin László:
„Bátran légy tenmagad,
akárhogy ráncigálnak,
vezérnek lássanak bár,
vagy muzsikus cigánynak,
fölemel tisztelettel a világ, vagy legyűr,
a páholyban, a porban az vagy:
ami belül”.
De az vagy-e? Az vagyok-e? Mert különben összetévesztettem a látszatot a valósággal. Önmagamat - egy szereppel, s laodiceai nyavalyám van.
☺ ☺ LÉGY VIDÁM ☺ ☺ (Nagy Alexandra)
A plébános úgy döntött, hogy az ifjúsági hittanon két nagy témakörrel
fognak foglalkozni: az Ószövetséggel az első félévben, az Újszövetséggel
a másodikban. Miután befejezték az elsőt, és már egy-két órán túl voltak a
következő részből, az atya megkérdezte a csoportot:
- Meg tudná valaki fogalmazni, mi a legnagyobb különbség a mi kis
stúdiumunk mostani meg a három héttel ezelőtti része között? Az egyik
lány gyorsan megadta a választ:
- Plébános atya közben levágatta a haját!
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