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MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.
(ZSOLT 87,7)

C év – Húsvét 2. vasárnapja
Gondolatok vasárnapra

BÁRHONNAN FÚJ A SZÉL
Amikor egyszer vidéken jártam, egy tanyán, a csűrön nem mindennapi
szélkakast pillantottam meg. A nyílhegyen ezek a szavak álltak: Isten a szeretet! Kíváncsian léptem be a kapun, és megkérdeztem a gazdát.
- Mit jelentsen ez a felirat? Azt hiszi, hogy Isten szeretete olyan változékony, mint a szél járása? Talán úgy ingadozik, ahogy a szélkakast forgatja
a szél?
- Nem, természetesen nem - válaszolta a gazda. Azt szeretném általa
minden szemlélővel megértetni, hogy Isten mindig szeret, bárhonnan fúj is
a szél.
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – Cserő János
A dicsőséges Úr megjelent a tanítványoknak, hogy küldetést adjon nekik az
üdvösség szolgálatára. A küldetéshez szükséges segítséget megadja a
Szentlélekben.
Jézus feltámadása nem egyszerű visszatérés volt, hogy
folytassa földi életét, hanem test szerint is megkezdte
halhatatlan életét. Megdicsőült az egész Istenember.
Lelkéből minden szomorúság eltűnt. Öröm és
boldogság töltötte el. Embersége gyakorolta isteni
hatalmát a gonoszság és a halál felett. (Apcsel 5,12-16)
Kérjük a feltámadt Krisztustól azokat a kegyelmeket, amelyekkel a tanítványokat elhalmozta. Úgy akarjuk szeretni, hogy emberi félelem ne férkőzzön szívünkhöz. Egyesítse egyházát úgy, amint
egyesítette tanítványait. Adjon kegyelmet ahhoz, hogy az
egyház és annak minden tagja teljesítse tőle kapott
küldetését. (Jel 1,9-11a 12-13.17-19)
Úgy álljon előttünk a feltámadt Krisztus, ahogy Szt. János
a Jelenések Könyvében leírja: királyi és papi
méltóságban. Legyen számunkra az Élet Ura egyetlen,
legfőbb célunk. A sebek pedig, amelyek testéről felénk ragyognak,
teremtsék meg bennünk is az iránta való szeretet sebeit. (Jn 20,19-31)

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20,19-31)
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a
zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót.
Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”
Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az
oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta:
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük,
amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki:
„Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek
nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg
kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük.
Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte
őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az
ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat!
Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én
Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok
nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy
higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen
benne.
Ezek az evangélium igéi.
EGYÉNI MEGFONTOLÁSRA - Gyűrű Géza
- Megtérésem ünnep. Tudom-e ünnepelni a bűnbánat szentségének vételét?
- Életem melyik területén van leginkább szükségem megtérésre,
megújulásra? - Életemmel tanúságot teszek-e Krisztusról, vagy csak beszélek Róla? - Van-e környezetemben, aki halogatja a kibékülést Istennel és az
Egyházzal? Imádkozzam érte!
MISSZIÓS AJÁNLÁS - Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi egyszer a köréje gyűlt keresztény misszionáriusoknak azt
mondta: „Krisztus evangéliumát akkor hirdetitek a legjobban, ha élitek

azt...” - Ezt a következő példával világította meg: „A rózsának nincs szüksége arra, hogy beszédeket mondjon, csupán illatát árasztja és ez a
prédikációja. A ti életetek is úgy szóljon hozzánk, mint a rózsa illata, amely
még a vakot is vonzza, aki pedig magát a rózsát nem is látja.”
Lényeges, hogy a keresztény ember valóban tanúságot tegyen a bűnbánat,
a megtérés fontosságáról. „Hadd tanítsam útaidra a bűnösöket, hogy hozzád
térjenek az istentelenek" (Zsolt 51.15)
FEHÉR VASÁRNAP - Várnai Péter
A mai napnak, közismert nevén fehérvasárnapnak, ókeresztény liturgikus
gyökerei vannak. Fehér ruhát viseltek - a feltámadást
megjelenítve - azok a hitjelöltek (katekumenek), akik
húsvét vigíliáján részesültek a beavató szentségekben. A
diakónus által behozott húsvéti gyertya lobogása, a hívek
kezében felgyulladó gyertyák fénykupolája és a keleti
egyházban a Krisztus sírjából kijövő főpap kezében égő
fáklya mind-mind a tisztaságot és a fényt ünneplik.
Hozzánk elérő üzenete: óvjuk a fehér ruhát, és vigyázunk, hogy lelkünk
tisztasága mindvégig megmaradjon!
JÉZUS „MÁSODIK” FELTÁMADÁSA
Jézus „kétszer" támadt fel: először a valóságban, másodszor pedig Tamás
hitében. Nagy baj lenne, ha ezt a második feltámasztást mi
kényelemszeretetből elmulasztanánk.
AZ ÖRÖMMEL ELTELT APOSTOLOK IMÁJA - Benyik György
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Leborulunk előtted, Mester, Jézus, drága
Urunk! Fölfoghatatlan a jelenléted, a föltámadásod, a dicsőséged.
Könyörögve kérünk, bocsáss meg, hogy eddig, amíg nem jelentél meg
közöttünk, nem értettünk semmit abból, amit három éven keresztül
tanítottál nekünk. Bocsásd meg, hogy egész eddig a pillanatig nem
érintettük sebeidet, nem hittük, hogy feltámadsz, pedig előre megmondtad
nekünk.
Ahogy a zsidóktól való félelem miatt bezártuk az ajtót, úgy a szemünk is
zárva maradt, és most, amikor a zárt ajtón át eljöttél közénk, megnyílt a
szemünk és az elménk, hogy befogadjunk, és végre megértsük mindazt,
amit tanítottál.
Igen, most már értjük, és mindnyájan megvalljuk: te vagy a Krisztus, a
Messiás, az élő Isten fia, Izrael Szentje, az Üdvözítő Király, akit az Atya
küldött el üdvösségünkért.

Ó, drága Urunk, Jézus, a te békességed szálljon ránk! Adj erőt nekünk, adj
bátorságot, küldj el minket, hogy minden ember előtt felmagasztaljuk
Neved, hirdessük az Örömhírt, és dicséretedet zengjük egész életünkben,
teljes szívünkből, teljes erőnkből, örökké! Amen.
KÉT ÚT - AZ 1. ZSOLTÁR MAI NYELVEN - Martin Polster
Amikor Isten mutatja, merre menjek,
olyan jó nekem!
Nem is vágyom ennél többre.
Ezért minden lépésnél figyelek:
„Mit szól ehhez Isten?
Ez a jó út? Vagy mégsem?”
Ha Istenemhez egészen közel vagyok,
akkor olyan erősen és biztosan állok,
mint egy fa,
amelynek mélyre nyúlik a gyökere,
mindig friss vízhez jut,
a lombja zöld,
és finom gyümölcsöt terem.
Aki nem kérdezi a Jóistent,
olyan, mint a hulló őszi falevél.
Elsodorja erre-arra,
felkapja és elfújja
legszebb terveit a szél.
Isten nem hagy el senkit,
aki bízik benne.
De aki nem keresi őt,
az gyökértelen marad a világban.
☺ ☺ A VIDÁM EMBER ÉRTI ☺ ☺
- Mit szólt az apád, amikor börtönbe kerültél?
Azt mondta, hogy Isten hozott, fiam!


Nászutasok:
- Drágám, nem tehetnénk úgy, mintha már régi házasok lennénk?
- Dehogynem, kedvesem. De bírni fogod egyedül a bőröndöket?
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