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MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.
(ZSOLT 87,7)

C év – Húsvét 6. vasárnapja
Gondolatok vasárnapra

Egy szegény asszony talált egy tojást. Boldog volt, hívta férjét, gyerekeit:
Megszűnt a nyomor – mondta nekik. Nézzétek, egy tojást találtam. Nem
esszük meg, majd a szomszédasszony kotlósa kikelti. Hamarosan lesz egy
csibénk, amiből tyúk lesz. Természetesen nem esszük meg, hanem, tojatjuk,
hogy legyen csirkénk, tyúkunk és sok tojásunk. Nem eszünk húslevest és
tojásrántottát, hanem mindent eladunk és árán veszünk egy borjút. Neveljük
a borjút, amíg tehén nem lesz belőle. A tehénnek majd lesz sok borja,
nekünk meg lassan nagy csordánk. Eladjuk a csordát
és veszünk az árán telket, a telekre építünk, az egyik
részt eladjuk és veszünk rajta… Lelkesen beszél,
amikor leejti a tojást és nem marad belőle más, csak
álom.
Lelkiismeretvizsgálat:  Elhatározásaink nem
hasonlítanak az előbbi fecsegéshez: Majd
megcsinálom… Majd megmondom… El fogom
érni… Aztán telnek a napok, hónapok, évek és nem
teszünk semmit.
VASÁRNAP OLVASMÁNYAI ELÉ - Csertő János
A mai vasárnapon is a húsvéti titok magyaráz meg mindent. A feltámadt
Krisztus forrása annak a szeretetnek, amely nem hiányozhat a megváltottak
lelkéből.
A templom, amelyben Jézus a legszentebb áldozatot
bemutatta, saját teste volt. Mi ezt az áldozatot már abban
a templomban mutatjuk be, amely Krisztus egyháza és
amelyet a húsvéti titok tesz oly fenségessé. Míg az
olvasmány az egyház egységével és egyetemességével
foglalkozik, addig a szentlecke az egyháznak, az új Jeruzsálemnek
gazdagságáról beszél. (ApCsel 15,1-2,22-29)
Jézus szereti mindazokat, akik tanítását befogadják. Tanítását pedig a
mennyei Atyáénak vallja. Ezért ahhoz úgy kell ragaszkodnunk, mint hozzá

és a mennyei Atyához. Akik az ő szeretetében maradnak, azoknál az Atyával vesz lakóhelyet, vagyis kegyelmi közösségben él velük. A legnagyobb
méltóság és gazdagság osztályrészeseivé teszi őket. (Jel 21,10-14, 22-23)
Krisztus a béke fejedelme, mert Ő békít ki minket Istennel és egymással.
Földi életének célja az volt, hogy megteremtse a békét,
amelynek gyümölcse a lelkierő és szabadság. Jézus ezt a
békét úgy biztosította, hogy közöttünk marad. Mi pedig azt
addig élvezzük, míg a húsvét titkában élünk. (Jn 14,23-29)
A SZERETET RENDJÉT ÉPÍTED?
A búcsúzó Jézus második ránk hagyott öröksége, a külső-belső béke, a mai
szentmise mottója. „Nincs békéje az istenteleneknek!” - mondja a Biblia,
és bizonyítja a mi korunk. Feladatunk, hogy kicsiben, környezetünkben
próbáljuk megvalósítani a szeretet rendjét és nyugalmát.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14,23-29)
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is
szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk
nála.
Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás
pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a
Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre,
és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom,
ahogy a világ adja nektek.
Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy
azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek,
örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.
Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek.”
Ezek az evangélium igéi.
SEGÍTŐ KÉRDÉSEK AZ EVANGÉLIUM UTÁN - Gyűrű Géza
Van-e harag, békétlenség az életemben? Kinek kell megbocsátanom? Kitől
kell bocsánatot kérnem? - Mit jelent számomra Krisztus békéje?
Nyugalmat, derűt, mások elfogadását? - Békében élek-e önmagammal? Idézzek fel olyan helyzetet, amikor átéltem a békeszerzés vagy kibékülés
örömét!

AZ EVANGÉLIUM IRÁNYA
A mai evangéliummal határozott fordulatot vesz a húsvét utáni vasárnapok
sorozata. Eleinte a feltámadt Krisztus megjelenéseinek történetét olvastuk.
A mai vasárnap pedig már a Szentlélekről szól, előkészítve a
mennybemenetelt és a pünkösdöt. Eddig hátrafelé, a feltámadásra pillantottunk, most előretekintünk, a küszöbön álló eseményekre.
„AZ ÉN BÉKÉMET ADOM NEKTEK”
Az Andok hegygerincének egyik ormán Krisztus Király hatalmas szobra
áll, amelyet az előtte elterülő tenger vize szépen tükröz vissza. Chile és
Argentína polgárai készítették azokból az ágyúkból, amelyekkel határaikat
védték egymással szemben. Annak emlékére emelték, hogy 1900-ban, sok
háborúskodás után végre sikerült kibékülniük. A szobron ez a felírás olvasható: „Ő a mi békénk, aki kettőnket egyesített. Ezek a hegyek omoljanak
össze és váljanak porrá, mielőtt Chile és Argentína népe az ünnepi fogadalmát elfelejtené, amelyet Krisztus lábánál tett."
SZOMORÚ IMÁDSÁG – Benyik György
Urunk!
Nyugtalan a szívünk, ha elmeneteledről beszélsz, s te azt mondod:
„Ne nyugtalankodjék szívetek!”
Tele vagyunk félelemmel, ha arra gondolunk, mi lesz, ha már nem
leszel velünk,
s te azt mondod: „Ne féljetek!”
Szomorúság és fájdalom van bennünk, s te azt mondod: az Atya Vigasztalót
küld nekünk.
Zavartak és zaklatottak vagyunk, és te azt mondod: „Békét hagyok rátok,
az én békémet adom nektek!”
Köszönjük, Urunk!
Szükségünk van rá! Amen.
IMÁDKOZZUNK! - Thomas Merton
Uram!
Vedd életemet a Kezedbe,
és tedd vele azt, ami Neked tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól
sem az örömöket, sem a nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe.
Elég, ha azt tudom,
hogy minden dicsőségedre szolgál.

Minden terved jó. Mert minden szeretet.
Csak önmagamtól szabadíts meg!
Add, hogy hallgatagon,
csöndesen belenyugodjak szent akaratodba.
Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye.
Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon.
Csak azért éljek,
és töltsd be egész életemet
a szeretet egyetlen gondolatával,
és egyetlen kívánságával,
hogy szerethessek,
nem az érdemért, nem is kötelességből,
nem az erény szentségéért,
hanem egyedül Érted, Istenem!
GONDOLATOK
„Soha ne ígérj többet, mint amennyit képes vagy teljesíteni, de mindig
nyújts többet, mint amennyit ígértél.”
„Nem számít a vihar. Ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.”
NAPFÉNY ÉS ÁRNYÉK
Ha hátat fordítasz a napnak, akkor szüntelenül árnyékot látsz magad előtt
és eredménytelen minden fáradozásod, hogy átlépj rajta. Ha azonban a nap
felé fordulsz, akkor az árnyék azonnal eltűnik.
Az Úr Jézustól elfordulva mindenütt árnyék jár előttünk. Feléje fordulva
azonban Ő lesz a világosságunk.
☺ ☺ NEVESSÜNK! ☺ ☺
- Mit szólt az apád, amikor börtönbe kerültél?
- Azt mondta, hogy Isten hozott, fiam!
☺ Két szőlőszem megy az utcán.
- Vigyázz, mert jön az úthenger.
- Mikor?
- Must.
☺ Kovács dicsekszik:
- Egy rongyos nadrágban érkeztem Amerikába, és most tízmillióm van!
- És mondd öregem, mit kezdesz most tízmillió rongyos nadrággal?
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