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MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.
(ZSOLT 87,7)

C év – Húsvét 5. vasárnapja
Gondolatok vasárnapra

A HARMADIK – Túrmezei Erzsébet
Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!
Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.

Valóban esztelenség volna.
De
a szíved békességről dalolna,
s
míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.
A SZENTÍRÁS OLVASMÁNYI ELÉ
A mai igehirdetés megadja az ünneplésre megfelelő lelkületet: a megtisztulási folyamatot fejezzük be azzal az
elhatározással, hogy többé nem vétkezünk.
A megtért lélek hátat fordít a múltnak és a mulandónak
egyaránt. Krisztus felé irányítja lépteit. Krisztussal éli a
Húsvétot azáltal, hogy szenvedésében és örömében vele
tart. Tudja, ahhoz, hogy előre jusson lelkiekben, alázatosságra van
szüksége. (ApCsel 14,21b-27)
Az irgalmas szívű Jézus a házasságtörő asszonyt sem ítéli el, hanem segíti,
hogy új, Istennek tetsző életet kezdjen. Jézust ebben is követi az egyház,
amikor intézményeivel gondoskodik az elbukottak felemeléséről és a
társadalom kitaszítottjainak rehabilitálásáról. Mi sem mondhatunk mások
erkölcsi botlásai felett elmarasztaló ítéletet. (Jel 21,1-5a)
Természetfeletti elindulásunk és előrejutásunk a legszorosabban kapcsolódik Jézus feltámadásához. Egész lelkiéletünk a húsvéti titokból táplálkozik, él. Jézus szava: „Többé ne vétkezz!”, mindnyájunknak szól. Ezzel barátságába hív bennünket. Azt akarja, hogy belőle merítsünk életet. (Jn
13,31-33a.34-35)
EVANGÉLIUMRA HANGOLÓ
Tinédzserek pólóján olvastam az angol mondást: „Akit szeretsz, engedd el.
Ha visszajön, örökre a tied. Ha nem jön vissza, sose volt a tied!” Szellemes
megfogalmazása a szeretet és szabadság titkának. Jézus nem kényszerítette
senkire a szeretetét. Ő előbb szeretett, nem kiabált a gazdag ifjú után. Júdást
is elengedte az utolsó vacsoráról, de barátjának szólította akkor is, amikor
hazug csókkal árulta el őt. A szeretet másik titka: Nem mindegy, hogyan
szeretünk! Meg kéne tanulniuk az angol mondást a szabadságról!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13,31-33a.34-35)
Abban az időben amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni
kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.

Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt
hamarosan megdicsőíti.
Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot
adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek
titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd
meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
Ezek az evangélium igéi.
AZ EVANGÉLIUM „FELDOLGOZÁSA”
Lelkiismeretvizsgálat: Nézzünk magunkba! – Elmondhatom-e, hogy nem
önző magamért, hanem másokért élek? – Nem keserítem-e környezetem
életét kicsinyes, durva, vagy közönyös magatartásommal? – Nem élek-e
vissza szüleim, házastársam, barátaim szeretetével?
Bánjuk meg bűneinket!
- Ha mindenről az jut eszembe, hogyan húzhatnék ebből hasznot: Uram,
irgalmazz! - Ha csak reklamálom mások megértését, de én nem értek meg
másokat: Krisztus, kegyelmezz! - Ha szüleim, szeretteim jóindulatával
önzően visszaélek: Uram, irgalmazz!
„A SZERETET NEM SZŰNIK MEG”
Az egyik olasz költőnek (Maria Brunamonti Bonaci, +1903) van egy szép
szonettje, amelyben elmondja a tiszta vízcsepp történetét. Ragyogóan tiszta,
átlátszó. Ott fénylik a galagonyabokor egyik kis ágán. Egy
kismadár rászáll az ágra s a vízcsepp lehull a földre, sár
lesz belőle. Várja, hogy a nap sugara segítségére jöjjön. —
A lélek olyan, mint a vízcsepp. Ártatlanságában csupa
mosoly és boldogság. Isten szépsége tündöklik rajta.
Mikor a földön beszennyeződik, elveszíti minden varázsát. S
várja az isteni napot, hogy visszaadja eredeti szépségét. A nap a mi
Üdvözítőnk.
IMA A TÁVOZÓ MESTERHEZ
Mester!
Ne menj! Gyermekek vagyunk még. Gyengék és elhagyottak
nélküled.
Hogy tudnánk szeretni egymást? Hogy kérheted pont ezt? Hogy
tudnánk úgy szeretni, ahogy te szeretsz?
Erre senki sem képes! Hisz ismersz bennünket. Júdás most futott el.
Mester, maradj még! Nélküled semmik vagyunk. Ne hagyj minket
magunkra!

HA A BIBLIA LENNE A MOBILOM…
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai
modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel,
ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül
is válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert
soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus
Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész
Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja
minden számlánkat, így ingyenesen hívható…
NINCS AZ A NEHÉZSÉG
Nincs az a nehézség, amelyet a szeretet ne győzne le.
Nincs az a betegség, amelyet a szeretet meg ne gyógyítana.
Nincs azaz ajtó, amelyet a szeretet fel ne nyitna.
Nincs az a szakadék, melyet a szeretet át ne hidalna.
Sem bűn, amelyet elég szeretettel ne lehetne jóvátenni.
Nem számít, milyen mélyen gyökerezik a gond.
Milyen reménytelenek a kilátások.
Milyen kusza a zűrzavar.
Milyen nagy a hiba.
A helyesen értelmezett szeretet mindent megold.
S ha elég erős benned a szeretet, te leszel a világ legboldogabb és legerősebb embere.
☺ ☺ MOSOLYOGJ! ☺ ☺
Két csiga beszélget az autópálya mellett:
- Átmegyünk?
- Á, oda születni kell!
☺ Kétféle ember létezik: az egyik mindig megmondja, amit gondol, a
másiknak vannak barátai.
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