Nagyböjt 5. Vasárnapja
Bevezető
A mai, nagyböjt 5. vasárnapjának evangéliumi szakaszában Jézus, Lázár feltámasztásával, megmutatja isteni hatalmát.
Vannak olyan pillanatok életünkben, amikor különös módon átéljük végességünket. A szülő, a testvér, a rokon, a jó barát, a munkatárs,
a fiatal halálakor megdöbbenve kerülünk szembe ezzel az igazsággal:
egyszer az én életem is véget ér.
A halál közeli élmény különféle reakciót válthat ki az emberekből: Azokban, akik hisznek, békés
elfogadottságot, mert hiszik, amit
Jézus mondott Mártának Lázár feltámasztása előtt: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem,
még ha meghal is, élni fog. Mindaz,
aki úgy él, hogy hisz bennem, nem
hal meg örökre.”
De Jézus Krisztusban való hittel éljük-e mi életünket? Vizsgáljuk
meg lelkiismeretünket.
Kirie litánia
Urunk, Jézus Krisztus, Te győztes
vagy a bűn és a halál fölött. Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus, Te minden
embert üdvözíteni akarsz. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus, Te az örök
élet forrása vagy. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Lázár Jézus barátja volt, akinek halál hírére Jézus teljesen megrendült, mint minden ember, aki átéli
ezt, amikor meghal egy barátja.
Jézus, amikor a sírhoz könynyekre fakad. Sír. Férfi létére.

Más alkalommal is sírt, Jeruzsálem elpusztulásának előrejelzésekor is. A sírás nem szégyen, hanem a
legmélyebb fájdalomnak legtermészetesebb megnyilvánulása. A tömeg
egy része megérti Jézus megindultságát, együtt érez vele, és csak anynyit állapít meg: „Mennyire szerette!” (36.v.)
De a tömeg egy része kritikus
an nézi Jézust, és azt mondja: „Ő,
aki visszaadta a vak látását, nem
akadályozhatta volna meg, hogy
meghalljon?” (37.v.)
Az evangélium késői olvasói
tudják, ez a kérdés készíti elő a feltámasztás csodáját. De ez a történet
kiemelkedik a többi csodaelbeszélés
közül. Problematikája az óta is, foglalkoztatja a híveket és a magyarázókat, mert először találkozik a Bibliát olvasó a feltámadás elbeszélésének történetével.
Mit akart Jézus elérni ezzel a
csodával? Lázár feltámasztásával?
Minden bizonnyal, megmutatni a
halálon is uralkodó isteni erejét, hitet
ébreszteni az eseményt látókban. Az
evangélista megjegyzi: Sokan hittek
Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
Ugyanakkor Lázár feltámasztásával előkészíti, megkönnyíti a saját feltámadásában való hitüket az
erre való visszaemlékezéssel.
A feltámadás, a kereszténység
leghihetetlenebb tanításai közé tartozik. Mindig is nehéz volt erről beszélni, de most, amikor minden jelenséget természettudományos szempontból vizsgálunk meg, még nehezebb.

Ebben az esetben van egy másik fontos kérdés is. Vajon Jézus föltámasztása és Lázár föltámasztása
ugyanolyan esemény, vagy másféle?
Nyilvánvaló, hogy Jézus Lázárt a halálból, idézőjelben a hoszszantartó tetszhalál állapotból, ebbe
a földi életbe hívta vissza (44.v.) S
később, mint a többi ember, ismét
meghalt.
Az Atya feltámasztotta Jézust
a halálból, s bár tapasztalták a feltámadott megjelenését, nyilvánvaló,
hogy a feltámadott Jézus nem ebbe a
négydimenziós világba tért vissza.
Sokan megbotránkoznak, amikor azt szoktam mondani, hogy a
Feltámadt Jézusnak nem volt állandó
tartózkodási helye. Csak időnként és
helyenként megjelent e négydimenziós világban.
A matematika, foglalkozik
több a dimenziós terekkel is. Ha a
matematika megteheti ezt, a hívők,
miért ne tehetnénk meg ugyanezt a
hitvilágában? Miért nem tételezhetnénk fel, hogy létezhet, a Biblia által
sejtetett, négydimenzióstól különböző biblikus másvilág is.
Annak ellenére, hogy a feltámadás tényének örömteli hirdetése
volt a világ evangelizációjának az
alapja, kiindulópontja és a kereszténység gyors elterjedésének az oka.
Mára mégis a feltámadás kérdése lett
a kereszténység legproblematikusabb tanítása. Sokan egyszerűen legendaképződés termékének tartják.
Megtehetik ezt, már csak azért
is, mert a mai embernek a halál egy
távoli játszótárs, akit a városok peremére és a kórházak intenzív osztályaira száműzött az élők félelme.

De lassan szeretteink nagyon
is valóságos halála kapcsán egyre
közelebb jön hozzánk, és ekkor már
csak az lesz az érdekes, tud-e valaki
választ adni a halálra, a halál utáni
életre, mert múló éveink kapcsán
egyre inkább érintettek leszünk,
személyesen is érdekel bennünket.
Éppen Jézus Krisztus az!
S éppen a Lázárt sirató Mártának, s általa valamennyiünknek
mondott eme szavaival: „Én vagyok
a feltámadás és az élet. Aki hisz
bennem, még ha meghal is, élni fog.
Mindaz, aki bennem hisz, nem hal
meg örökre.
Amen.
(F. F.)

Mind: Amen
Pap:

A megkenés szertartása:

Megkérem a betegek szentségét felvevő testvéreket, akik Jézus
Krisztusban való hittel élik életüket,
hogy szíveskedjenek idejönni az oltár elé, miként áldozáskor szokásos.
Kedves Testvéreim!
Az evangéliumokban olvassuk, hogy földi életében sok beteg
kereste fel az Úr Jézust, hogy nála
testi-lelki gyógyulást találjon. Ő szívesen fogadta őket, és segítségükre
sietett. Sőt, nem feledkezett meg a
későbbi korok betegeiről sem. Külön
szentséget rendelt számukra: a betegek kenetét. Szent Jakab apostol által az üzeni nekünk: „Beteg valaki
köztetek? Hívassa az Egyház papjait,
hogy imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A
hitből fakadó imádság üdvére lesz a
betegnek, és az Úr megkönnyebbíti
őt: ha pedig bűnben van, bocsánatot
nyer”. Köszönjük meg az Úr Jézusnak ezt a gondoskodást, beteg testvéreinket pedig ajánljuk az ő hathatós
kegyelmébe. Kérjük, hogy a bűnbocsánat szentsége, a szentkenet és a
szentáldozás váljék üdvösségükre:
testüknek és lelküknek javára.
Pap:
Urunk, Istenünk! Mélységes
hittel megkenjük testvéreinket a
szent olajjal. Nyerjen szenvedésében
enyhülést és gyengeségében erőt!
Krisztus, a mi Urunk által.

E szent kenet által
És nagy irgalmassága szerint
Segítsen meg Téged az Úr
A Szentlélek kegyelmével;
Mind: Ámen

Szabadítson meg bűneidtől,
Üdvözítsen Téged,
És erősítsen meg jóságosan!
Mind: Ámen
Könyörgés:
Megváltó Jézusunk!
Gyógyítsd meg beteg testvéreinket a Szentlélek kegyelmével! Orvosold sebeiket, bocsásd meg bűneiket! Szüntesd meg minden testi-lelki
fájdalmukat! Add vissza teljes
egészségüket, hogy irgalmad által
felépüljenek, és munkájukhoz viszszatérhessenek!
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Mind: Ámen

