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MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.
(ZSOLT 87,7)

C év – Nagyböjt 1. vasárnap
Gondolatok vasárnapra

HALOTTNAK HITT MISSZIONÁRIUS
Egy misszionárius hajótörést szenvedett és már azt gondolták róla, hogy
meghalt. A valóság az volt, hogy a víz valahogy mégis partra vetette.
Tényleg, már majdnem meghalt, de a bennszülöttek megtalálták, ápolták és
végül felgyógyult.
Ezután ez az ember húsz éven keresztül a bennszülöttekkel élt. Mindez idő
alatt ez a misszionárius nem beszélt a hitéről, nem prédikált, nem dicsőítette
Istent, nem idézet sosem a Bibliából.
Amikor viszont a bennszülöttek voltak betegek, akkor meglátogatta és
ápolta őket.
Amikor éhesek voltak, adott nekik enni, segítette őket.
Amikor magányosak voltak, meglátogatta őket, ott volt
mellettük. Aztán tanította őket, ő volt a világosság
azok számára, akik hajlandóak voltak tanulni.
Mindig azok mellé állt, akik hibáztak, elrontottak
valamit és együtt érzett velük minden helyzetben.
Így telt el húsz év, és húsz év múlva misszionáriusok érkeztek ebbe a faluba és elkezdtek
beszélni egy emberről, akit Jézusnak hívnak.
Miután hallották a bennszülöttek a misszionáriusok elbeszélését Jézusról,
azt mondták, hogy ez a Jézus már 20 éve itt él közöttünk. Aztán elvitték a
misszionáriusokat ehhez a halottnak hitt misszionáriushoz, aki már 20 éve
ott élt közöttük.
A VASÁRNAP OLVASMÁNYAI ELÉ
Szt. Lukács az evangéliumban meg akarja értetni velünk, hogy Jézus a sátán
támadásai között is mennyire hű küldetéséhez. Ezzel bennünket is óvni akar
minden hűtlenségtől, amely veszélyezteti üdvösségünket. - Jézus a
Szentlélekkel együtt vívja meg a harcot. Mi is csak a Szentlélek segítségével tudjuk a kísértést legyőzni.
Jézus a mi megváltásunkért engedte, hogy a sátán megkísértse. A sátánt
emberségével győzte le. Küzdelmével az igazságosságot vitte diadalra. - A

sátán továbbra is mindent elkövet, hogy Isten
országának eljöttét megakadályozza bennünk és
közöttünk. Isten ügyének azonban nem árthat, mert
kísértéseivel - akarata ellenére - közelebb viszi a lelket
Istenhez. (MTörv 26,4-10)
Jézus akarta, hogy a sátán megkísértse. Mi azonban
nem kereshetjük a kísértést, de kötelességünk az
életszentség útját járni akkor is, ha az ellenségünk
zaklatásával jár. Isten megadja a hitet ahhoz, hogy a
kísértéseknek ellenálljunk. (Róm 10,8-13)
A sátán más és más erényét támadta három kísértésével. Először hamis
magatartásra akarta kényszeríteni a földi javakkal szemben. Másodszor Istennel való belső kapcsolatát akarta megrontani. Harmadszor Istenbe vetett
bizalmát akarta megtörni. A három kísértés felöleli az összes támadást,
amivel a sátán ellenünk ronthat. (Lk 4,1-13)
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 4,1-13)
Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek
ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt
megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett
semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor
megszólította a sátán: „Ha Isten Fia vagy, mondd
ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.” De Jézus ezt
felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre a sátán fölvezette
egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a
földkerekség minden országát. „Minden hatalmat és dicsőséget neked adok
– mondta –, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha
leborulva hódolsz előttem, az mind a tied
lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat,
Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor
a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom
párkányára állította, és így szólt: „Ha Isten
Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van:
angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy
kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd
Uradat, Istenedet!”

Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre
elhagyta Jézust.
Ezek az evangélium igéi.
MEGKÍSÉRTÉS
Nagyböjt első vasárnapján első pillanatra váratlan jelenetet idéz elénk az
Evangélium. Időben visszaugrunk Jézus nyilvános működése elé, és
magának Jézusnak a megkísértéséről olvasunk. Joggal meglephet bennünket ez a fordulat. Jézus, aki hatalmas szóval és csodajelekkel hirdeti
Isten Országát - Ő is megkísérthető? (Lukács L.)
MEGFONTOLÁSRA:
- Hogyan tudnám egy mondatban megfogalmazni Istennel
való kapcsolatom lényegét?
- Mit jelent számomra a hamvazószerdai hamu-kereszt?
Mire hív fel, mire figyelmeztet?
- Tudatos-e bennem, hogy a bűn embertársaimtól is
elválaszt? Tudok-e felebarátaimtól is bocsánatot kérni?
- Isten a szív megtérésére szólít fel. Számomra mit jelent
ma az olvasmány? Milyen nagyböjti jó elhatározásom van?
A KÍSÉRTÉSSEL KÜZDŐ TANÍTVÁNY IMÁJA
Uram, Istenem, pusztába vezettél. Sötétségbe, fagyba, hőségbe, magányba.
Uram, Istenem, kísértésbe vezettél. Egybe, kettőbe, százba, számtalanba.
Uram, Istenem, elbuktam volna. Egyszer, kétszer, százszor, számtalanszor.
Uram, Istenem, te velem voltál. Sötétségben, fagyban, hőségben,
magányban.
Uram, Istenem, gyengévé tettél, hogy erősséged megmutasd.
Uram, Istenem, erőssé tettél, hogy gyengédséged megmutasd.
Köszönöm.
FERENC PÁPA NAGYBÖJTI ÜZENETÉBŐL
„Böjtölni annyit tesz, mint megváltoztatni magatartásunkat
embertársainkkal és a teremtményekkel
szemben: attól a kísértéstől, hogy mindent
»elnyeljünk«, eljutunk az arra való
alkalmasságig, hogy szeretetből szenvedjünk,
ami szívünk ürességét tudja betölteni.
Imádkozni nem más, mint megtanulni lemondani a bálványimádásról és az
egónk önelégültségéről, és beismerni, hogy szükségünk van az Úrra és az ő
irgalmára. Az alamizsnálkodás annyit tesz, mint hogy túllépünk azon a

balgaságon, hogy csak magunknak élünk, csak magunknak halmozunk fel
abban a téveszmében élve, hogy így biztosíthatjuk a jövőt, ami nem is a
miénk. Ezekkel az eszközökkel ismét meglelhetjük
az örömet abban a tervben, amelyet a teremtés
Istene a szívünkbe vésett: testvéreinket és az egész
világot szeretni és ebben a szeretetben megtalálni
a valódi boldogságot.”
EGYSÉGBEN A SZENVEDŐ JÉZUSSAL
Urunk Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember
egy személyben, – Isten öröktől fogva, emberré testesült emberi
időnkben, amelyben velünk vagy mindennap az idők végéig:
imádunk Téged. Mindent megosztottál velünk. Te, az Atya
dicsőséges fénye és lényegének képmása, a mi életünket élted.
Ismered ezt az életet, megtapasztaltad, kiürítetted poharát. Tudod, milyen.
Nem mondhatjuk, hogy nem tudnád, mi az: embernek lenni, hogy nem
érezted át, mit jelent a földnek való kiszolgáltatottság. Magadon
tapasztaltad, mi nekünk a test, a bűn és a halál húsa; mit tesz véges
voltunkban a világ hatalmai közé zárva lenni: éhség, halál, politika,
tudatlanság, nyomorúság, származás, sorsunkat intéző törvények, a
megélhetés kényszere, olyan környezet és életkörülmények rabsága,
amelyeket nem magunk választunk magunknak. Ember voltál. Így hát
bizonyosan értelmes, szép és boldogító embernek lenni. Neked és a te
életednek elhisszük ezt. (Karl Rahner)
MI A LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁG?
Egyik perzsa királyról mesélik, hogy egyszer
magához hívatott három bölcs embert, és
megkérdezte tőlük, mi a legnagyobb
nyomorúság a földön. Az első azt felelte: „A
legnagyobb nyomorúság a betegség”. A
második így szólt: „A legnagyobb
nyomorúság a megöregedés”. De a harmadik
válaszolt a legtalálóbban: „A legnagyobb
nyomorúság látni a közeledő halált, és visszatekinteni az eltékozolt,
elveszített életre.”
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