Hirdetések

(folytatás a belső oldalról)

v Április 9-én, virágvasárnap az
esti szentmise keretében lesz a
betegek kenetének közös kiszolgáltatása templomunkban.

Feltételek: betöltött 60. év, vagy
rendszeres gyógyszerszedés, komoly fizikai, vagy lelki szenvedés
hordozása. Jelentkezni a plébánián, vagy a sekrestyében lehet, feliratkozással.

2017. április 2.

v Nagyböjtben minden pénteken
este fél 6-kor a templomban keresztúti ájtatosságot végzünk.

v Április 7-én, pénteken délután 5 órától rózsafüzéres találkozó lesz az iroda melletti
közösségi teremben. minden
tag megjelenésére számítunk.
(folytatás a hátoldalon)

Lázár feltámasztása

XV. évfolyam v 13. (628.) szám

Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel
elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek
el a követ!” márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki:
„mondtam már neked, hogy ha hiszel,
meglátod isten dicsőségét!” elvették tehát a
követ. Jézus az égre emelte szemét, és így
szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor
meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt
mondom, hogy higgyék: te küldöttét engem!”
e szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött,
kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán
pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak.
Jézus megparancsolta: „oldjátok fel, hogy
járni tudjon!”
A zsidók közül, akik máriához jöttek,
sokan hittek Jézusban, miután látták, amit
cselekedett.

Lehet-e a legendaképződésnek egyik terméke
Lázár feltámasztása? A kérdést nem tudjuk kikerülni, ha azt mondjuk, Lázárt csak a történet
szerint támasztották fel s nem a valóságban,
akkor egy ilyen mese nem nagyon érdekelte
volna a zsidókat, nem akarták volna ezután
megölni. Jézus csodái is keltettek furcsa mendemondát, amely nem tetszett a farizeusoknak,
de mégsem fogalmazódott meg Jézus megölésének gondolata. Jézus tehát valami többet tett
ez esetben, mint amit eddig már megszoktak
tőle. A feltámadás kérdése megmaradt a kereszténység legproblematikusabb tanítása. Ma
is vannak akik racionalizálni akarják ezt a
történetet, és a feltámadás kérdését is, azt állítva Jézus és Lázár is csak a hitben támadt fel.
Sokan összemossák a két feltámasztás között a
különbséget, mások egyszerűen botránynak
tartják, vagy egyszerűen ósdi mesének. A halál
egy távoli játszótárs, akit a városok peremére
és a kórházak intenzív osztályaira száműzött a
félelem. De lassan egyre közelebb jön hozzánk,
és akkor már csak az lesz az érdekes tud-e valaki választ adni a halálra. A legjobb válasz ez
a legnehezebb maradt: a feltámadás.
Dr. beNyik GyÖrGy

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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olvasmány

ez 37,12b-14

Így szólt az Úr ezekiel prófétához:
„Jövendölj és így beszélj népemhez:
ezt mondja az Úr, az isten: »Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek izrael
földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy
én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. belétek oltom lelkemet és életre keltek. letelepítelek titeket
földeteken, és megtudjátok, hogy én, az
Úr mondtam ezt, és végbe is vittem« –
mondja az Úr.”

válASzoS zSolTár
zsolt 129

Az Úrnál az irgalom,
és bőséges a megváltás nála.
Szentlecke

róm 8,8-11

testvéreim!
Aki test szerint él, nem lehet kedves
isten előtt. ti azonban nem test, hanem
lélek szerint éltek, ha valóban isten
lelke lakik bennetek. De akiben nem
lakik krisztus lelke, az nem krisztusé.
Ha krisztus bennetek lakik, jóllehet
a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig
bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki krisztust feltámasztotta a halottak közül,
halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által.

evAnGélium
előTTi verS

Jézus mondja:
„én vagyok a feltámadás
és az élet:
aki bennem hisz,
nem hal meg örökre.”
(Jn 11,25a és 26)

evangélium

Jn 11,1-45

Abban az időben:
lázár beteg volt betániában, máriának és
nővérének, mártának a falujában. ez a mária
kente meg az Urat mirhával, és törölte meg
lábait a hajával. A beteg lázár, az ő
testvérük volt.
A két leánytestvér megüzente Jézusnak:
„Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor
Jézus meghallotta ezt, így szólt: „ez a
betegség nem halálos, hanem isten
dicsőségére fog szolgálni, hogy az isten Fia
megdicsőüljön.”
Jézus szerette őket: mártát, máriát és
lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy
lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol
volt, azután így szólt a tanítványokhoz:
„menjünk el ismét Judeába?”
A tanítványok ezt mondták neki:
„mester, most akartak megkövezni a zsidók,
és te megint odamégy?” Jézus ezt felelte:
„Nem tizenkét órája van a nappalnak? Aki
nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ
világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik,
mert hiányzik belőle a világosság.” ezt
mondta, azután hozzátette: „lázár, a mi
barátunk elaludt. De én megyek és fölkeltem.” A tanítványok így szóltak: „Uram, ha
elaludt, akkor meggyógyul.”
Jézus lázár haláláról beszélt, ők azonban
azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. erre Jézus nyíltan megmondta nekik:
„lázár meghalt. És hogy nem voltam ott,
örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. most azonban induljunk hozzá!”

tamás, akinek iker volt a mellékneve,
így szólt tanítványtársaihoz: „menjünk, és
haljunk meg mi is vele együtt!”
Amikor Jézus megérkezett, lázár már
négy napja a sírban feküdt. betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira). Így sok zsidó jött
máriához és mártához, hogy vigasztalják
őket testvérük miatt.
Amint márta meghallotta, hogy Jézus
jön, eléje sietett, míg mária otthon maradt.
márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél
volna, nem halt volna meg a testvérem! De
tudom, hogy most is, bármit kérsz istentől,
megadja neked.” Jézus ezt felelte neki:
„testvéred fel fog támadni!” erre márta így
szólt: „tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”
Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is
hal, élni fog. mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed
ezt?” márta ezt válaszolta neki: „igen,
Uram! Hiszem, hogy te vagy a messiás, az
isten Fia, aki a világba jön!”
e szavak után elment és hívta a testvérét,
máriát. Halkan odaszólt neki: „megjött a
mester, és hív téged!” ennek hallatára ő
rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus
ugyanis még nem ért be a faluba, hanem
azon a helyen volt, ahol mártával találkozott.
A zsidók pedig, akik máriával együtt a
házban voltak és vigasztalták őt, amikor
látták, hogy mária gyorsan fölkel és kimegy,
utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz
megy, hogy ott kisírja magát.
Amikor mária odaért, ahol Jézus volt, és
meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz:
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna
meg a testvérem!”
mikor Jézus látta, hogy mária sír, és
hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke
mélyéig megrendült és megindult. megkérdezte: „Hova temettétek?” Azok így szóltak:
„Jöjj, Uram, és lásd!” ekkor Jézus könnyekre
fakadt. erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!” Némelyek
azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadta a
vak látását, nem akadályozhatta volna meg,
hogy meghaljon?”

