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Nagyböjt
MARIE FEESCHE: Kő az úton
MARIE FEESCHE: A különös ruha
Szenvedésed Isten-adta ruhád.
Először sehogyan se illik rád.
Úgy találod, hogy nagy neked.
Belenőhetsz, ha békén viseled.
S ha Isten ráteszi áldó kezét,
erőt arra is ád,
hogy úgy viseld végül a
szenvedést,
mint drága ünneplőruhát.
(Túrmezei Erzsébet fordításai)

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson
téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.

Ne fáradjunk bele, hogy imádkozzunk. Jézus azt tanította nekünk,
hogy „szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni” (Lk 18,1).
Szükségünk van az imára, mert szükségünk van Istenre. Veszélyes
illúzió azt gondolni, hogy nincs szükségünk semmi másra, csak saját
magunkra. Ha a világjárvány megerősítette személyes és társadalmi
törékenységünk tudatát, akkor ez a nagyböjt segítse megtapasztalnunk
az Istenbe vetett hit vigaszát, aki nélkül nem maradunk meg (vö. Iz 7,9).
Senki sem menekülhet meg önmagában, hiszen mindannyian egy
hajóban evezünk a történelem viharai közepette; és különösen senki sem
menekül meg Isten nélkül, hiszen csak Jézus Krisztus húsvéti
misztériuma győzedelmeskedik a halál sötét vizei felett. A hit nem kímél
meg bennünket az élet terheitől és megpróbáltatásaitól, de lehetővé
teszi, hogy Krisztusban Istennel egyesülve szembenézzünk velük, azzal
a nagy reménységgel, amely nem csal meg, és amelynek záloga a
szeretet, amelyet Isten a Szentlélek által a szívünkbe árasztott (vö. Róm
5,1–5).
Ne fáradjunk bele, hogy a gonoszt száműzzük életünkből. A testi böjt,
melyre a nagyböjt hív bennünket, erősítse meg lelkünket a bűn elleni
harcban. Ne fáradjunk bele, hogy bocsánatot kérjünk a bűnbocsánat és
kiengesztelődés szentségében, tudva, hogy Isten soha nem fárad bele a
megbocsátásba. Ne fáradjunk bele, hogy küzdjünk a bűnös kívánság
ellen, az önzésre és mindenféle rosszra indító gyarlóság ellen, mely a
történelem folyamán sokféle módot talált arra, hogy bűnbe taszítsa az
embert (vö. Fratelli tutti, 166). Az egyik ilyen mód a digitális médiától való
függőség, mely elszegényíti az emberi kapcsolatokat. A nagyböjt
alkalmas időszak arra, hogy kikerüljük ezeket a buktatókat, és helyette
az emberi kommunikáció integráltabb formáját gyakoroljuk (vö. uo. 43),
mely „szemtől szembeni, valós találkozásokból” (uo. 50) születik.
Ne fáradjunk bele, hogy felebarátainkkal szeretetben jót tegyünk. Az
idei nagyböjt-ben örömmel adakozva gyakoroljuk azzal az
alamizsnálkodást (vö. 2Kor 9,7). Isten, aki „magot ad a magvetőnek és
kenyeret táplálékul” (2Kor 9,10), nemcsak azért gondoskodik
mindannyiunkról, hogy legyen mit ennünk, hanem azért is, hogy
nagylelkűek lehessünk és másokkal jót tegyünk. Ha igaz az, hogy egész
életünk arra van rendelve, hogy a jóság magvait elvessük, akkor ezt a
böjti időszakot használjuk ki különösen arra, hogy gondoskodunk a
hozzánk közel állókról és oda-lépünk azokhoz a testvéreinkhez, akik
sebesülten fekszenek az élet útjának szélén (vö. Lk 10,25–37). A
nagyböjt kedvező időszak arra, hogy felkeressük – és ne elkerüljük – a
rászorulókat; hogy megszólítsuk – és ne levegőnek nézzük – azokat,

akiknek értő meghallgatásra és jó szóra van szükségük; hogy
meglátogassuk – és ne magukra hagyjuk – azokat, akik magányosak.
Váltsuk tettekre a meghívást, hogy tegyünk jót mindenkivel, szánjunk időt
a szegények és rászorulók, az elhagyatottak és elutasítottak, a
diszkriminációval sújtottak és a hátrányos helyzetűek szeretetére (vö.
Fratelli tutti, 193).
(Ferenc pápa 2022-es, nagyböjti üzenetéből)

SZIGETHY GÁBOR: Keresztút
„...hányszor »ítél halálra és feszít keresztre az élet«, hányszor esünk el
egyszer, kétszer, sokszor keresztünk súlya alatt. Hányszor
kényszerítenek minket, hogy ugyanennyiszer felálljunk, és tovább
folytassuk utunkat, és ugyanakkor hányszor és hányszor sietnek
segítségünkre a nagylelkű Simonok és Veronikák egy-egy gesztussal,
jó szóval, mosollyal. Egyszóval talán a mindennapok keresztútjainak
tudatosabb rálátására szólít bennünket a diákkápolna képsora.”
PIERRE JEAN JOUVE:
Ma meghal Krisztus
Ma meghal Krisztus szűntelen-örökkön
Ma gyalázatban a hármas Lélek megéli
A végtusa halálos gyötrelmét és sokáig
Visszhangzanak a földön a könnyek gömbjei
Valóban szennyünk könnyei, kettéhasad
Ma a fekete ég, hogy vad fénye kitörjön
S ő függ a fán, a holt vér súlyával halált
Ostromló halott Isten, az élet itt a földön.
(Fordította: Rónay György)

Jézus, az Atya irgalmassága
Az Atya betegek iránti irgalmas szeretetének legfőbb tanúja az ő
egyszülött Fia. Az evangéliumok számos alkalommal beszámolnak
Jézus és a legkülönbözőbb betegségekben szenvedő emberek
találkozásáról! „Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban,
hirdette országának evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és
fogyatékosságot a nép közt” (Mt 4,23). Feltehetjük a kérdést, hogy
Jézus miért tanúsított ilyen különleges figyelmet a betegek felé,
olyannyira, hogy ez az apostolok küldetésében is elsődleges

fontosságúvá vált, akiket a Mester azért küldött, hogy hirdessék az
evangéliumot és gyógyítsák a betegeket (vö. Lk 9,2).
Egy huszadik századi filozófus ennek okát így fogalmazza meg: „A
fájdalom abszolút módon elszigetel, és az abszolút elszigeteltség
szükségessé teszi, hogy a másikhoz forduljunk, hogy a másikhoz
kiáltsunk”. Amikor az ember a betegség következtében saját testében
tapasztalja meg a gyengeséget és a szenvedést, a szíve elnehezül, a
félelem nő, a kérdések sokasodnak, és az élet értelmére vonatkozó
kérdés még sürgetőbbé válik. Hogyan is feledkezhetnénk meg ma
azokról a betegekről, akik a világjárvány idején földi életük utolsó
szakaszát magányosan, intenzív osztályon töltötték, bizonyosan
nagylelkű egészségügyi dolgozók gondoskodása mellett, de mégis távol
szeretteiktől és életük legfontosabb embereitől? Ez segít felismernünk,
mennyire fontos az, hogy Isten szeretetének legyenek tanúi, akik a
betegek sebeire a vigasztalás olaját és a remény borát öntik, Jézus
példáját, az Atya irgalmát követve.
Krisztus szenvedő testének megérintése
Jézus felhívása, hogy legyünk irgalmasok, mint az Atya, az
egészségügyi dolgozók számára különös jelentőséggel bír. Gondolok
az orvosokra, az ápolókra, a laboránsokra, a segítő személyzetre és a
beteggondozókra, valamint a számos önkéntesre, akik értékes idejüket
áldozzák a szenvedőkre. Kedves egészségügyi dolgozók, a ti szeretettel
és hozzáértéssel végzett szolgálatotok a betegek mellett túllépi a
szakma határait, és küldetéssé válik. Kezetek, mely Krisztus szenvedő
testét érinti, az Atya irgalmas kezének jelévé válhat. Legyetek
tudatában hivatásotok nagy méltóságának és a vele járó felelősségnek.
Áldjuk az Urat az orvostudomány fejlődéséért, különösen az utóbbi
időkben végbe ment fejlődésért; az új technológiák lehetővé tették,
hogy olyan terápiák jelenjenek meg, amelyek nagy hasznára vannak a
betegeknek; a kutatás továbbra is értékes hozzájárulást nyújt a régi és
új betegségek felszámolásában; a rehabilitációs orvoslás
nagymértékben bővítette ismereteit és képességeit. Mindemellett
azonban nem szabad megfeledkezzünk minden beteg egyediségéről,
méltóságáról és törékenységérl. A beteg mindig fontosabb, mint a
betegsége, és éppen ezért semmiféle terápia sem tekinthet el a beteg

meghallgatásától, történetétől, szorongásaitól és félelmeitől. Ha
gyógyítani nem is lehetséges, az ápolás mindig lehetséges. Mindig lehet
vigasztalni, mindig lehet éreztetni a közelséget, amely elsőként az
emberrel és nem a patológiával törődik. Ezért remélem, hogy a
szakképzés lehetővé teszi majd az egészségügyi dolgozók számára azt,
hogy képesek legyenek a betegeket meghallgatni és velük személyes
kapcsolatot teremteni. (Ferenc pápának a betegek 30. világnapjára írt üzenetéből)

Úr Jézus Krisztus Istenünk,

a föld összes határain és messze tengeren levők reménysége, ki a
bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk példát mutattál,
eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a próféták által.
Ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel
böjtölve azt törvényerőre emelted, és megszentelted, kegyesen és
irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszinte
alázatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és éhezéssel, gyakori
térdhajtással és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok
tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet
megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk.
Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink
incselkedései és akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől,
megbotlástól járás-kelésünket, az összes erények követőjévé emeljen, hogy
a böjt küzdelmében a szenvedélyek megfékezésére, lelkünk és testünk
megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg.
Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki
mindnyájunkat üdvözíteni akarsz, azért Neked, a te kezdetnélküli
Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt dicsőséget
zengünk most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.
Egy vén indián és az unokája
"Bennünk, mindannyiunkban nagy csata folyik," magyarázta a
fiúnak. "Rémületes csata ez, két farkas küszködik bennünk. Közülük az
egyik gonosz. A neve harag, irigység, szomorkodás, kapzsiság, gőg,
önsajnálat, bűn, bosszankodás, gyarlóság, alsóbbrendűség, hazugság,
pökhendiség, félelem, felsőbbrendűség és önteltség.

A másik farkas jó. Neve öröm, béke, szeretet, remény, szerénység,
alázat, kedvesség, jóság, együttérzés, bőkezűség, igazság, irgalom,
önbizalom, erő és hit. Bárhol, mindenkiben veszekszik ez a két farkas.”
Az unoka néhány pillanatig elgondolkozott, majd megkérdezte a
papától: "Nagyapó, melyik farkas lesz a győztes?"
Bölcs nagyapónak nem kellett gondolkoznia: "Fiam, az, amelyiket
etetjük."
(forrás: ismeretlen)
Paradicsompalánta
Virágedényben nevelkedett, és nagyon jól érezte magát. Aztán egyszer
csak jött egy KÉZ, és kivette onnan.
„Miért veszel ki innen? Olyan jól éreztem magam!” - kérdezte.
„Azért, mert itt nem lenne számodra elég hely növekedni.” - jött a válasz.
A KÉZ nem sokkal később kiültette a szabad ég alá.
„Miért teszel engem ide? Úgy tűz a nap, és úgy fúj szél!” - mondta.
„Azért, mert így tudsz növekedni és erősödni!” – jött a válasz.
Aztán jött a zivatar, dörgött az ég, csapkodtak a villámok.
„Félek!!! Elázok! Vigyél el innen te KÉZ!” - kiáltotta.
„Nyugodj meg! A villám nem bánt téged, víz nélkül pedig legyengülnél és
elszáradnának értékes leveleid!” - jött a válasz.
Most már szépen nőtt, és örült a kis növény.
De jött a KÉZ, hozott egy karót, és odakötözte.
„Miért kötözöl meg? Én szabad akarok lenni!” - mondta.
„Azért, hogy a karó mellett maradj, és ne törjön el értékes szárad, ami
összeköt a gyökérrel.” - jött a válasz.
Aztán újra jött a KÉZ, és ridegen leszakított róla néhány hajtást.
„Mit csinálsz?! Leszaggatod értékes hajtásaimat?” - kérdezte ingerülten.
„Nem,” - felelte a KÉZ - „csak elveszem tőled azt, ami akadályozna a
bőséges gyümölcstermésben!”
Ezután a KÉZ beszórta a növényt valami szerrel.
„Mit csinálsz velem, ez büdös, alig kapok levegőt!” - kiáltotta.
„Ne ijedj meg” – mondta a KÉZ – „ez véd meg majd a kártevőktől”.
És a növény csak nőtt tovább… és végül termett sok-sok gyümölcsöt…
és boldog volt!
Ne félj! Téged is Annak a KEZE formál, aki alkotott!
Azt akarja, hogy gyümölcsözz! Hogy fényesen ragyogj! Hogy örömöd
teljes legyen!
(forrás: ismeretlen)

MÁRAI SÁNDOR: A boldogságról
Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható,
csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb
ember elképzeli. Mintha csak be kellene menni egy
gyógyszertárba, ahol adnak, három hatvanért, egy gyógyszert,
s aztán nem fáj többé semmi. Mintha élne valahol egy nő
számára egy férfi, vagy egy férfi számára egy nő, s ha egyszer
találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem harag,
csak örök derű, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha
a boldogság más is lenne, mint vágy az elérhetetlen után!
Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen,
izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra.
Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és
munkálkodnak e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit – a
hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S
mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a
boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni, közben. S
erről megfeledkeztek.
(Márai Sándor: Füveskönyv)

A feltámadás
„Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl, Dicstelenül
vetik el, dicsőségben támad föl, Erőtlenségben vetik el, erőben
támad föl, Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl.” (1Kor
15,42-44) „Akkor Isten lesz minden mindenben.” (1Kor 15,28)
Isten dicsősége Krisztus feltámadásában nyilvánul meg. Az
Atyaisten felfoghatatlan és kimondhatatlan lényegének
Világossága, a Szentlélek isteni Energiája és a megtestesült Ige
Szeretete misztikus módon tárják elénk a Szentháromságot a
Feltámadásban. Krisztus istensége ebben az abszolút egységben
és különbözőségben ragyogja be Emberségét.
Jézus a szabad és megtisztult szívek számára láthatóvá teszi
magát. A hitben és a hálaadásban átalakult embert felemeli az
isteni Fény örök magasságába.
Egyetlen és ugyanazon misztérium rejlik a Tábor hegyi
Megdicsőülésben, a golgotai Szenvedésben és a sírt üresen hagyó
Feltámadásban. Minden összetartozik. Emberi és isteni

egyesülnek az örök folytonosságban. Krisztus feltámadt. Ettől
kezdve itt a földön az ember igazsága nem más, mint a
feltámadás.
(Maria de Faykod szobrászművész elmélkedése)

(Raffaello: Krisztus feltámadása)

A betegeknek jobbulást, mindenkinek
Istentől áldott napokat kívánunk!
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