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

E

gy leprás betegről és az ő gyógyításáról olvasunk a mai napon.
A gyógyulás jelentőségének megértéséhez tudnunk kell, hogy a társadalom,
a közösség kizárta a leprásokat, azaz a
betegség további terjedésének megakadályozása érdekében elkülönülten kellett
élniük, nem érintkezhettek az egészségesekkel. E kitaszítottsághoz járult az
emberek megvetése. Azt vélték ugyanis,
hogy valamilyen súlyos bűnük miatt
kapták a leprát Isten büntetéseként.
Harmadszorra pedig az is súlyosbította
helyzetüket, hogy abban a korban az orvosok nem tudták kezelni a leprát, azaz
a betegségben szenvedőknek semmi reményük nem volt arra, hogy valaha is
meggyógyulnak.
Abban az időben nem álltak rendelkezésre egészségügyi védőfelszerelések,
azért a távolságtartás, az egészségesekkel
való érintkezés tilalma volt az egyetlen
eszköz a további megbetegedések megelőzésére.

A történetben szereplő leprás ember
Jézusban látja azt a személyt, aki változtatni tud élethelyzetén. Így kéri az Úr segítségét: „Ha akarod, te meg tudsz
tisztítani engem” (Lk 5,12). Mintha csak
ezt mondaná: te meg tudsz gyógyítani
engem, csak akarnod kell. Te képes vagy
arra, hogy meggyógyíts engem, ha ez a
szándékod. Neked hatalmad van arra,
hogy meggyógyíts, ha irgalmas vagy
hozzám. A leprás kérése tehát magában

foglalja azt is, hogy Jézus akaratától teszi
függővé saját gyógyulását, teljesen átadja magát Istennek.
Ezt fejezi ki egyébként az is, hogy kérését Jézus előtt térdre borulva adja elő.
Így fejezi ki alázatát és annak elismerését, hogy hisz gyógyítója istenségében,
hisz Jézus isteni erejében. Tudok-e Isten
előtt „arcra borulva,” alázattal kérni?
Kész vagyok-e elfogadni mindenben
Isten akaratát?

Bátorítás, buzdítás

Test és lélek gyógyítója

A

U

nagyböjti idő és a böjtölés egyik célja, hogy Istennel
való kapcsolatunk megújuljon. A böjt másik célja az,
hogy embertársainkkal való kapcsolatunkat is megújítsuk,
új alapokra helyezzük.
A végső számonkéréskor Isten azokat, akik irgalmasok
voltak embertársaikkal bevezeti az üdvösségre, miközben
az irgalmasság cselekedeteit elmulasztók a kárhozatra kerülnek. Az üdvösség, az örök élet végső szempontja vezet
tehát minket a szegények támogatásában, akiknek a személyében magának Jézusnak segítünk. Jézus szavai nem fenyegetést jelentenek, hanem inkább bátorítást: vegyük
észre az éhezőket és osszuk meg velük ennivalónkat! Vegyük észre mindenkiben Krisztust!
Évközi 6.
vasárnap
Lev 13,1-2.44-46
1Kor 10,31-11,1
Mk 1,40-45

runk, Jézus, te vagy a test és a lélek gyógyítója. Betegségeinkben, bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben hozzád fordulunk.
Hisszük, hogy te tudsz és akarsz is segíteni rajtunk. Szavaidnak és cselekedeteidnek olyan ereje van, amely képes
megváltoztatni életünket, megszüntetni mindazt, ami veszélyezteti azt vagy ami akadályozza lelki fejlődésünket. Segíts, hogy a betegség, amely próbatétel számunkra, ne
gyengítse meg hitünket, hanem közelebb vigyen hozzád,
aki vállaltad a szenvedéseket. Uram, mindent elfogadok
tőled!
Ma különösen is figyeljünk arra, hogy mindenkiből, akivel csak találkozunk, Jézus néz ránk.
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Csütörtök

Péntek

Szombat

Ter 4,1-15.25
Mk 8,11-13

Ter 6,5-8; 7,1-5.10
Mk 8,14-21

Joel 2,12-18
2Kor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18

MTörv 30,15-20
Lk 9,22-25

Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15

Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32
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Nagyböjt 1.
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Ter 9,8-15
1Pét 3,18-22
Mk 1,12-15

