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C év – Urunk mennybemenetele
Gondolatok vasárnapra

BILLY GRAHAM IMÁJA
Oly kapkodva imádkozunk. Reggel sietve elhadarunk néhány kívülről
megtanult igevers-töredéket. Aztán elköszönünk Istentől a nap további
részére, míg álmosan el nem mondunk néhány záró kérést este, ami éppen
olyan, mintha egy ébresztést kérő üzenetet hagynánk a hotel
kapcsolótábláján.
Jézus nem ilyen példát hagyott ránk az imádsággal kapcsolatosan. Ő
hosszan és sokat imádkozott. Legalább egy éjszakát biztosan imában töltött
(Lk 6,12).
Röviden imádkozott, amikor sok hallgatója volt, kicsit hosszabban, amikor
tanítványai körében tartózkodott; és egész éjjel, amikor egyedül volt. Ma,
akik Isten ügyében szolgálnak, sokan hajlamosak arra, hogy fordítva
gyakorolják mindezt.
URUNK MENNYBEMENETELE
Most vasárnap, június 2-án ünnepli Jézus Krisztus mennybemenetelét a
magyar katolikus egyház. Arra emlékezünk, hogy
Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomásaként
fölment az Atyához a mennybe. A világegyházban a
húsvétot
követő
negyvenedik
napon,
áldozócsütörtökön
megült
ünnepet
Magyarországon a pünkösdöt megelőző
vasárnapon tartjuk.
A mennybemenetel jelzi, hogy Jézus győzedelmeskedett a démoni erők
fölött, és betölti a mindenséget mint az Egyháznak és a teremtésnek a feje.
A megváltás szempontjából is van jelentősége az eseménynek, hiszen a
Szentlélek csak így tudott kiáradni az Egyházra, s az Egyház csak ezt
követően indulhatott el történelmi útjára. Krisztus mennybemenetelével
igazolta az emberiség előtt, hogy a földi élet a mennyei dicsőségbe vezet.
A megdicsőült Jézus „magával vitte” a mennyországba az emberi
természetet, és Egyháza tagjainak elnyerte az örök életet.

Feltámadása után Jézus negyven napon keresztül tanítványaival időzött, de
aztán elhagyta őket, az Olajfák hegyéről a szemük láttára az égbe
emelkedett. Az apostoloknak azonban épp erre a fizikai eltávolodásra, Jézus
mennybemenetelére volt szükségük ahhoz, hogy igazán a föltámadás
tanúivá váljanak. Jézus a mennybe menve megáldotta tanítványait, akik
leborulva imádták őt. Krisztus mennybemenetele az ember felemelkedése:
ahová ugyanis Jézus, a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az
egyház is.
Jézus mennybemenetele még Jézus feltámadásához tartozik, amit így érzékeltet Szt. Pál: a mennyei Atya „nagyszerű erejének hatását Krisztuson
mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta és a mennyben jobbjára
ültette.” A mennybemenetelhez pedig hozzátartozik az apostolok küldetése
és a Szentlélek eljövetele.
VASÁRNAP OLVASMÁNYAI
Jézus emberségével is részese lett Isten dicsőségének. - A
húsvéti titok nemcsak Urunk Jézus szenvedését, halálát,
feltámadását és megdicsőülését foglalja magában, hanem
mindazoknak szenvedését, halálát és feltámadását, vagyis
sorsát is, akik a hit által Krisztushoz tartoznak. (ApCsel) 1,111)
A húsvéti titok állandó erőt ad hivatásunk betöltéséhez.
Erényeket ébreszt, amelyek Krisztus legszentebb áldozatához fűznek
bennünket. Azt a lelkületet teremtik meg bennünk, amellyel Jézus
ünnepelte húsvétját. Így a legegyszerűbb keretben is magasztos lesz
életünk. (Zsid 9,24-28.10,19-23)
A húsvéti titok ma tökéletes szeretetre tanít. A mennybe felment Üdvözítőnk, a hátrahagyott tanítványok és a boldogságos Szűzanya példája lelkesít erre bennünket. A tiszta szeretet elnyeréséhez át kell éreznünk: minden, amink van, Isten ajándéka. Azért semmit és senkit nem tekinthetünk
magunkénak. (Lk 24,46-53)
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24,46-53)
Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így
búcsúzott el tőlük:
„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és
harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében
Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell
hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám

megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket
a magasságból.”
Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta
őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva
imádták.
Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a
templomban, dicsérték és magasztalták Istent.
Ezek az evangélium igéi.
EGYÉNI MEGFONTOLÁSRA
Hogyan tapasztalom, hogy Krisztus velünk van mindennap a világ végéig?
- Mit jelent számomra, hogy Krisztus jelen van az Oltáriszentségben és
tovább él Egyházában? - Hogyan készülök a szentmisékre, szentáldozásra?
- Mennyire tevékeny az életem Krisztus szeretetében? (Ha napi, heti
„mérleget" készítek, kiderül!)
A JÉZUSTÓL BÚCSÚZÓ APOSTOLOK IMÁJA
Jézusunk!
Áldott légy azért, hogy velünk voltál!
Áldott légy azért, hogy tanítottál minket!
Áldott légy azért, hogy szenvedtél értünk!
Áldott légy azért; hogy legyőzted a halált!
Áldott légy azért, hogy megáldasz minket!
Áldott légy azért, hogy örömet adsz nekünk!
Áldunk és hirdetünk, mindenkinek, szüntelen, örökké!
Amen.
SZERETNI MÁST ANNYI, MINT ÉLETRE KELTENI – Michel Quoist
A modern lélektan elismeri, hogy az erkölcsi perverzitások legmélyebb
gyökerei majdnem mindig a szeretethiányban keresendők.
A szociológusok a világ jövőjéről, az azt fenyegető veszélyekről
gondolkozva ezt kérdik: vajon az emberek tudják-e majd szeretni
testvéreiket? Valóban úgy tűnik, hogy a lényeges probléma így fejezhető
ki: vajon az életadó szeretet vagy a halált hozó önzés jut-e túlsúlyra a
világban? Hogy az emberiséget megmentsük, olyan emberekre van
szükség, akik életüket a szeretetnek szentelik.
IMÁDKOZVA VÁRJUK A PÜNKÖSDI LELKET! - Gyökössy Endre
A Lélek megtanít bennünket megöregedni jajgatás nélkül. Úgy, hogy mire
az arcunk megráncosodik, a lelkünk kisimul. A gerontológia, az öregedés
lélektana azt mondja, hogy nem csak az arcunkon sokasodnak, sűrűsödnek

a ráncok, hanem a jellemünkön is. Aki egész életében kuporgató volt, az
zsugori lesz öregkorában; aki mindig szerette maga körül a rendet, az őrjítően tisztaságmániássá válik - és így tovább. Egyedül a Szentlélek az, aki
megtanít ennek a fordítottjára. „Ha a külső emberünk
megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról
napra” - mondja Pál apostol (2Kor 4,16).
És arra is csak a Szentlélek tanít, hogy földi utunk végén nem
végállomásra érkezünk, hanem csak átszálló határállomásra,
ahol Valaki vár! Nem magára hagyottan nézek majd szét a
nagy peronon, árván didergő lélekként. Tudom és hiszem az
Ő ígéretét: „Eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok,
ott legyetek ti is.”
JÖJJ BÖLCSESSÉG LELKE!
A bölcsesség a dolgok helyes értékelését jelenti, amelyet nem zavar meg a
földi dolgok vonzása, és így az ember a bölcsesség lelke által a múló dolgokat
nem helyezi Isten és a lelki dolgok elé. A bölcsesség lelke nyíltságra képesít
Istennel és az emberekkel szemben. Készséget ad az igazság elfogadására,
életünk megalapozására.
Jöjj el, Bölcsesség Lelke, taníts meg, arra, hogy a múló dolgokat ne
helyezzem Isten és a lelki dolgok elé. Segíts, hogy nyitott szívvel figyeljem
és fogadjam el, amit kínálsz nekem. Segíts életemet a Te akaratod szerint
alakítani, hiszen Te tudod, mi szolgálja az én javamat.
JÖJJ ERŐSSÉG LELKE!
Az erősség lelkére a kísértések legyőzésében, a hit bátor megvallásában, és
bizonyos helyzetek túlélésében van nagy szükségünk. Saját tapasztalatainkból
ismerjük a kísértések erejét. Az erősség lelke segít a restség legyőzésében,
valamint a kitartásban is.
Jöjj el, Erősségnek Lelke, hogy szerencsétlenségben és bajban mindenkor
Hozzád ragaszkodjam. Segíts a kísértések legyőzésében, adj erőt, ha hitemet
meg kell vallanom. Adj erőt, hogy elhatározásaimban, feladataimban ki
tudjak tartani.
Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész  20/ 77-386-55; 30/ 849-8280
http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
A kórházba került beteg gyógyulását várja. „Beteg valaki köztetek? Hívassa el az
egyház elöljáróit (papját), azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az
Úr nevében!” (Jak 5,14) Ne hagyja utolsónak a legértékesebbet.

H ívj on bet egéh ez id őbe n papot, am int kór há zba k er ül!

