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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Virágvasárnap

A föld megmozdult,
a sziklák megrepedtek
Isten válasza

E

mberi értelmünk a döntő, az igazán lényeges kérdésekben, például
az élet, a halál és a szenvedés kérdéseiben csődöt mond. Olyan határhoz érkezünk, amelyet nem vagyunk képesek
átlépni. Tehetünk-e mást, mint hogy elfogadjuk Isten válaszát?
A szenvedés értelmét firtató kérdéseinkre Isten a kereszttel válaszol. Jézus
nem kezd el beszélni a szenvedésről, hanem vállalja a szenvedést. A
kereszt a szenvedés forrása. A kereszt
a szeretet forrása. És a kereszt a feltámadás forrása. Ez Isten válasza kérdéseinkre.
Egyesek mindent csak önmagukból

A készület napjai

N

agyböjt utolsó napjaiban az idő
rövidsége miatt különösen is oda
kell figyelnünk készületünkre.
Szívünk és lelkünk erősödése érdekében ezen a héten gondoljuk végig a keresztutat, Jézus szenvedésének útját!
Honnan indult ez az út és hová vezetett? Hogyan haladok én ezen az úton?
Hogyan tekintek Jézus szenvedésére, s
engedem-e, hogy a puszta szemlélőből
Isten olyan emberré alakítson, aki részesévé válok az Úr szenvedésének?
Ne maradjak csak külső szemlélője az
eseményeknek, hanem személyes kapcsolatba kell kerülnöm Jézussal! Oda
kell állnom mellé, s vinnem kell nekem

kiindulva tudnak szemlélni, és továbbra
is ezt ismételgetik: „De hát én miért
szenvedek?”
Az ilyen embereknek a következőt
tudom mondani: Az egész világ megdöbbent azon, amikor Kopernikusz kijelentette, hogy nem a föld a világ
közepe. Nem ők és nem az ő szenvedésük a világ közepe. Lehet, hogy megdöbbennek ezen, és talán helyénvaló is,
hogy megdöbbenjenek, de nem az ő
szenvedésük a világ közepe. A világ
középpontjában ugyanis Jézus keresztje, az ő szenvedés és halála áll.
A szenvedés titkának megértéshez nem
a magunk bajából kell kiindulnunk,
hanem Krisztus szenvedéséből. Térdeljünk le a kereszt elé és emeljük
fel tekintetünket!
is a szenvedés keresztjét. S végül vállalnom kell akár a halált is Jézusért!
Krisztus követéséhez nem elég a pillanatnyi lelkesedés! Mert amikor jönnek
a próbatételek, és jön a szenvedés vagy
az üldözés, az ember könnyen meginog. Aki csak felszínesen ismeri Jézust,
az nem fog mellette kitartani. Ha hűségesen ki akarunk tartani mellette, akkor
el kell mélyítenünk hitünket, fel kell
vennünk és hordoznunk kell mindennapi keresztünket.
Krisztus szenvedése, kereszthordozása és halála az ő irántam való végtelen
szeretetét bizonyítja. Az üdvösség
szentségének, a szeretet szentségének,
az Oltáriszentségnek a vétele erősítsen
minket hitünkben, hogy mindvégig hűségesek maradjunk a mi Urunkhoz!

Ima Szent Annához

F

ogadd a keresztény családokat
különleges oltalmadba
és pártfogásodba! Segíts, hogy keresztünket zúgolódás nélkül hordozzuk,
szenvedéseinkben türelmesek legyünk,
az élet ezernyi bajában pedig gyermeki
engedelmességgel kitartsunk.
Anyai oltalmadba ajánljuk a szülőket,
apákat és anyákat gyermekeikkel
együtt. vezesd őket az üdvösség útján!
Ha pedig erről az útról gyarlóságukban
letérnek, térítsd vissza őket anyai jóságoddal az Istennek tetsző élet útjára,
hogy egyedül az ő akaratát teljesítsék.
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