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

Jézus áldozata

J

ézus szavait olvassuk a mai evangéliumban: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy aki benne hisz, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).
Nem csak szavak ezek, hanem olyan
kijelentés ez az Úr Jézustól, ami kereszthalálakor meg is valósult. Ő nem csak
beszélt az önfeláldozásról, az isteni szeretetről, hanem a szenvedés és a halál
vállalásával megmutatta azt. A nagyböjti
időszakban erre a szeretetre gondolunk,
erre fogunk emlékezni nagypénteken.
Egyesek talán azt gondolják, hogy
Jézus áldozata felesleges és hiábavaló
cselekedet. Ezzel szemben a keresztény
emberi hiszi, hogy a kereszthalál a bűnökért engesztelő áldozat. Isten ilyen
módon akar minket megváltani, megszabadítani a bűn hatalmától.
A kulcskérdés az számunkra, hogy hiszünk-e ebben? Hisszük-e, hogy Isten
nem elítélni akar bennünket bűneink
miatt, hanem meg akar bocsátani? Hi-

szünk-e abban, hogy Isten nem a kárhozatra akar minket taszítani, hanem az
üdvösségre hív minket? Kijelentései és
szavai miatt sokan ellenséges érzülettel
tekintettek egykor Jézusra. Gyilkos
harag ébredt bennük, s azon gondolkodtak, hogyan szabadulhatnának meg
tőle. De ezt a tettüket nem tudták
csendben, észrevétlenül tenni. Jézus elítélése és keresztre feszítése a nagy nyilvánosság
előtt
történt.
Isten
gondoskodott róla, hogy Fiának meg-

váltó halála ne maradjon rejtve. Az Úr
ezt mondja a mai evangéliumi részlet
végén: „Aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki
tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat” (Jn 3,21). Jézus önfeláldozása olyan
tett volt, amelyet Isten akarata szerint
cselekedett. Nem volt ebben semmi titkolni való az emberek előtt, mert a szeretetnek és a szeretetből fakadó
cselekedeteknek mindenki előtt meg kell
nyilvánulnia.

Önfeláldozó szeretet

Köszönjük irgalmadat!

A

I

z isteni szeretetre gondoljunk nagyböjtben! Az önfeláldozó isteni szeretetre. A mennyei Atya szeretetére,
aki saját Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus szeretetére,
aki feláldozta magát értünk. Üdvösségünk és megváltásunk
ennyire fontos Isten számára. Mi a válaszunk erre a szeretetre?
A nagyböjti időszak mindannyiunk számára egy éjszakai
beszélgetés Istennel. E beszélgetés minden bizonnyal legsötétebb pontja az, amikor Krisztus halálakor elsötétedik
az ég és megértjük, hogy az Úr halála minden emberért,
értünk, értem történt, és csak ezután juthatunk el húsvét
hajnalára a megvilágosodáshoz, a feltámadáshoz. Legyünk
a világosság gyermekei!
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rgalmas Istenünk! Te kész vagy megbocsátani nekünk,
bármilyen nagy bűnt követtünk is el.
Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és eltörlöd
vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget
adsz nekünk a bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok
irgalmadért, amely lelki újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért. A mennyei Atya szeretetéért, aki saját
Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus szeretetéért, aki a kereszten feláldozta magát értem és minden emberért.
Istenünk! Lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor
megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres
megújulást vársz tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül neked éljünk.
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