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C év – Nagyböjt 3. vasárnap
Gondolatok vasárnapra

MIK TÖRTÉNNEK?
Volt egy idős hölgy, aki igen buzgó volt. Minden nap kiment a verandára,
kezeit az ég felé emelte és azt kiáltotta:
- Dicsérjétek az Urat!
Egy nap egy ateista költözött a szomszédságába, akit nagyon bosszantott a
hölgy buzgalma.
Egy hónap elteltével, mikor az idős hölgy ismét a
verandán állva azt kiáltotta „Dicsérjétek az Urat!”,
az ateista is kiment és visszakiabálta, hogy:
Nincs is Isten!
A hölgy ennek ellenére folytatta a szokását.
Egy hideg, téli napon, mikor az idős hölgy nem
tudott boltba menni, kiment a verandára, felemelte
a kezeit és így szólt:
- Segíts, Uram, nincs pénzem, nincs ennivalóm és
nagyon hideg van. Másnap reggel mikor kiment a
verandára, ott volt három kosár élelem, ami egy
hétre elegendő neki.
- Dicsérjétek az Urat! - kiáltotta.
Ekkor az ateista megszólalt a kerítés mögött:
- Nincs is Isten. Hahaha, azokat én vettem. Erre az
idős hölgy:
- Köszönöm Uram, hogy küldtél nekem élelmet, és hogy ezt az ördöggel
fizettetted ki.
A VASÁRNAP OLVASMÁNYAI ELÉ – Csertő János
Nagyböjt első vasárnapjának evangéliumában Urunk megkísértése világosan jelzi, hogy egész életünkön át küzdenünk kell
a sátán ellen. A második vasárnap Urunk
színeváltozása
azt
mutatja,
hova
kell
mindnyájunknak eljutnia. A harmadik vasárnap már
az Úr figyelmeztetését halljuk: „Ha nem tértek meg, éppen úgy elvesztek ti

is mindnyájan.” A mi egyetlen válaszunk csak az lehet: „Megfeszített
Istenfia, add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek.”
Az Úr Jézus oltalmába vesz bennünket, időt kér Istentől, hogy
kegyelmeinek hatására megtérhessünk. Nincs már várni való idő! Helytelen
lenne azt hinnünk, hogy nekünk személy szerint nincs szükségünk a
megtérésre. Ahol nincs nekifeszülés, törekvés az előrejutáshoz, ott a
lelkiélet fokozatosan veszít értékéből. (Kiv 3,1-8a, 13-15)
Mindnyájan bűnösök vagyunk. Isten csapásokon keresztül figyelmeztet
bennünket, hogy térjünk meg. Üdvözítőnk pedig már örök kárhozattal fenyegeti azokat, akik ezt nem teszik. A megtérés önmegtagadást, bűnbánatot
és imádságot követel. Ezért azok, akik meg akarnak térni, örülnek a
nagyböjti időnek. (1 Kor10,1-6, 10-12)
Az Úr nemcsak akarja megtérésünket, hanem azt lehetővé teszi és meg is
könnyíti. Erőd ad, hogy a bűntől elszakadjunk és az erényeket megszerezzük. - Megtérés nincs komoly belső harc nélkül. A hittel kezdődik. Annak világosságában látjuk meg saját bűnösségünket. Azután elítélve előző
életünket, azt Isten akarata szerint igyekszünk berendezni. A megtérés a
földi életben sohasem befejezett tény. (Lk 13,1-9)
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 13,1-9)
Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról
hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.
Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy
ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a
többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom
nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot,
épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt
gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire
rádőlt Siloámban a torony és megölte őket,
bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi
embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem
tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is
mindnyájan.”
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy
embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment,
gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez:
Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem
találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram,

hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd
jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.”
Ezek az evangélium igéi. Istennek legyen hála!
A REMÉNY FÁJA VAGYOK – Lukács László
Jézus szívesen utalt példabeszédeiben a természet
tárgyaira,
jelenségeire.
A
fügefa
a
legigénytelenebb, legegyszerűbb fák közé
tartozik Palesztinában. Évente kétszer terem
gyümölcsöt: a nedvdús nyári és az édes téli fügék
a környéken a legközönségesebb táplálékok közé
tartoztak. Jézus egy terméketlen fügefa képével
gondolkodtatja el hallgatóit. Szavai minket is lelkiismeretvizsgálatra
késztethetnek.
SEGÍTŐ KÉRDÉSEK AZ EVANGÉLIUMHOZ
Mit jelent számomra az, hogy Isten neve: „Vagyok, aki van”?
Milyen Isten-tapasztalatot éltem át?
Növekedett-e a hitem, reményem, szeretetem az elmúlt időben?
Milyen gyümölcsöt vár tőlem Isten?
Hogyan éledhet fel szívemben az első szeretet? Kérjem ezt az Úrtól!
A BŰNBÁNÓ TANÍTVÁNY IMÁJA – Benyik György
Körülnéztem…
Miért az áldozatok? Miért a szenvedés?
Miért a katasztrófák? Miért a halál?
Irgalmazz nekünk, Urunk!
Magamba néztem...
Miért a bűn? Miért az üresség?
Miért a szárazság? Miért a terméketlenség?
Irgalmazz nekem, Uram!
AZ ÚR ÉLETEM RENDEZŐJE LEHET
Julien Green, francia író, 30 éves korában tért vissza a katolikus vallásra.
Hat kötetben írja le tévedéseit, súlyos botlásait, a kegyelmek érintését,
végül azok győzelmét. Az utolsó kötetben ezt írja: „Ha csak egyedül lettem
volna a világon, Isten akkor is elküldte volna egyszülött Fiát. De akkor ki
ítélte volna halálra, ki ostorozta volna meg és ki feszítette volna a
keresztfára? Kétségtelenül én. Mindent én cselekedtem volna. S ha
tanítványra lett volna szükség, aki elárulja, megint csak én lettem volna az.
S ha tanítványra lett volna szükség, aki őt szeresse? Íme, ennek a

történetnek legfájdalmasabb és titokzatos szempontja: akkor is, te tudod,
hogy én lettem volna.”
IMÁDKOZZUNK - Hálaadó ima
Uram, Istenem!
Minden jótettedért, amit egész életemben bőkezűen kaptam
tőled,
hálát adok neked.
Hálát adok azért, hogy életbe szólítottál.
Hálát adok azért, hogy képmásodra teremtettél.
Hálát adok azért, hogy a keresztségben gyermekeddé fogadtál, és a szent
hitben a mai napig megtartottál.
Hálát adok azért, hogy a bérmálásban megerősítettél és lelkileg nagykorúvá
tettél.
Hálát adok azért, hogy szent Fiad a mi Megváltónk és útmutatónk lett.
Hálát adok betegségemért, mert tudom, hogy azt is szereteted küldte, hogy
komolyabbá tégy és növeld érdemeimet.
Hálát adok azért, hogy szent Fiad értem vérét ontotta, és szent testét a
betegeknek útravalóul adta.
Hálát adok azért, hogy a betegek szentségében maga Jézus, a legfőbb Orvos
jön el a betegek ágyához.
Hálát adok orvosaimért, ápolóimért, látogatóimért, mindazokért, akik
munkájukkal, szeretetükkel enyhítik betegségem súlyát.
Hálát adok azért, hogy a fájdalmas Szűzanya, az összes szentek és angyalok
közbenjárnak értem, hogy betegségem testemnek javára, lelkemnek üdvére
szolgáljon, s ha akaratod úgy rendeli, segítenek abban, hogy közéjük jussak.
Mindezekért és minden el nem mondott testi-lelki javaimért hálát adok
isteni Felségednek, a te szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
XXIII. JÁNOS PÁPA
„Készen kell lennem életem utolsó szakaszára, amelyben a testi élet
feláldozásáig és az örök élet nyitányáig áldozatok várnak rám. Ó, Jézusom, íme
kész vagyok kitárni már remegő és gyenge kezeimet, hogy más vezessen az
úton. Annyi kegyelem után, amellyel hosszú életemben elhalmoztál, nincs
olyan, amire ne vállalkoznám. Jézus, te mutattad meg nekem az utat, követlek
téged, bárhová mégy az áldozatba, a lemondásba, a halálba.”
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