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II. JÁNOS PÁL PÁPA
Imádság a békéért
Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed és nem a szenvedését,
gyűlölöd a háborút és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust,
hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen,
és minden fajú és származású embert
egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását,
az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője;
Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk Téged:
Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez,
tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra,
nagylelkű és tisztességes gesztusokra,
a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek
gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek.
Add meg korunknak a béke napjait.
Soha többé háborút!
Ámen.
(1991. január 16.)

TOKI MIJASINA
A 23. zsoltár modern változata
A munkám ritmusát az Úr szabja meg.
Nem szükséges hajszolnom magam.
Újra és újra találok egy csendes percet,
Egy lélegzetvételi szünetet, melyben magamhoz térek.
Olyan látomásokat ad, amelyek láttán összeszedem erőmet
és derűs nyugalom tölt el
Olykor nagyobb erőfeszítés nélkül is sikerül valami.
Ezáltal ráeszméltet, hogy bizakodónak kell lennem.
Sokszor észreveszem,
hogyha az Úrban bízom, nyugodt marad a szívem.
Jóllehet nagyon sok a munkám, nem kell elvesztenem nyugalmamat!
Ő jelen van minden órámban és minden dolgomban.
Ezért az események elvesztik fenyegető arcukat.
Gyakran a zűrzavar közepette is olyan élményben van részem,
amely bátorságot ad.
Úgy érzem, mintha valaki frissítőt nyújtana,
amelyben békesség és védelem van.
Ilyenkor érzem, hogy növekszik az erőm,
kiegyensúlyozott leszek és sikerül a munka.
Mindezeken túl, egyszerűen jó tudnom,
hogy az én Uramnak nyomdokaiban járok
és hogy most és mindenkor otthon vagyok Nála.
(hajszolt tempójú korunk embereinek szánva)

Hindu tanmese a családról
Van két testvér. Mindkettő friss, életerős, bátor harcos. Az egyik
testvér fogadást ajánl a másiknak:
– Tartsunk versenyt, melyikünk tudja hamarabb háromszor
körülrepülni a világot.
A másik elfogadta, mire a kihívó testvér azonnal felpattant
csodálatos pávájára és repült, repült, repült és nagyon hamar meg
volt a világ háromszori körberepülése. Amikor visszatért, testvére
már várta.
– Hát te? Hogyhogy már itt vagy? Háromszor körüljártad a világot?
De hát hogyan csináltad?
A testvér így válaszolt:
– Egymás mellé állítottam apánkat, anyánkat, testvéreinket és
háromszor megkerültem őket… Hiszen ők az én világom!

Mi a szeretet?
Egy tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek néhány
4 és 8 év közti gyermeket arról, hogy szerintük mi a szeretet.
„Amikor nagyinak begyulladtak az izületei, nem tudott már
előrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit. Most mindig a
nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki is izületgyulladása van. Ez
a szeretet.” (Rebeka – 8 éves)
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahogy
érzed, hogy az ő szájában biztonságban van a neved.” (Zsolti – 4 éves)
„Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy
szeretlek. De ha komolyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki kell
mondani. Az emberek hamar elfelejtik.” (Júlia – 8 éves)
„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst odaadja
apunak.” (Eszter – 5 éves)
„A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi öreg
bácsi még mindig barátok, még azután is, miután jól megismerték
egymást.” (Tomi – 6 éves)
„A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon és nagyon féltem.
Odanéztem a közönségre, és apu ott mosolygott és integetett. Csak ő
mosolygott. Ezután már nem féltem.” (Csilla – 8 éves)
„A mamim jobban szeret engem mindenkinél. Senki más nem ad nekem
esti puszit, mielőtt elalszom.” (Klári – 6 éves)
„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezdd, akit
utálsz.” (Nikolett – 6 éves)
„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra
abbahagyod
az
ajándékok
kicsomagolását,
akkor
lehet
meghallani.” (Robi – 7 éves)
(KOINÓNIA 2007. január)

GYÖKÖSSY ENDRE: A pesti samaritánus históriája
Botránkozás ne essék, de majdnem imígyen történt. A hithű pesti
ember, aki segítvén segített, ahol tudott, egy szombati napon beült az ő
Trabantjába, hogy az Pestről Gödre vezető úton, kertecskéjébe menjen.
Elindult, hogy megkapálgassa azt és fáiban, bokraiban gyönyörködjék,
amelyek gyümölcsöket teremnek majdan neki. Elhagyván a Megyeri

Csárda házat, az út kanyarulatában, a nagy fa tövében, egy ifjút látott, aki
arcán feküdött, rojtos farmer mezében, tépett trikójában. Olybá tűnt neki,
mint akit elütöttek és sorsára hagytak. Az volt ama kanyar, ahol autósok
gyakran emberek életét vették, vagy megsebesítvén vérükben hagyták őket.
A pesti samaritánus leállítván Trabantja motorját mentőládikájával az
ifjúhoz lépett, hogy sebeit megtisztítsa s azokat bekötözvén kórházba vigye
őt. Ám nagy csodálkozással látta, hogy nincsenek vérző sebei. Megérintette
annak homlokát, s az ifjú imígyen szóla hozzá: - Hagyj aludnom - majd
ismét behunyta szemeit. De ama samaritánus unszolására újból kinyitá
azokat és elmondá, hogy járt arra már egy pap, kinézett autója ablakán;
részegnek gondolván őt - tovább hajtott útján. Így tettek utána sokan mások.
Mind békében hagyták őt feküdni a földön. Ám a pesti samaritánus letérdele
mellé, azzal biztatta az ifjút, haza vinné szülői házába. Amikor az hallgatott,
tovább kérdezgette sok jó szavakkal bajáról. Mire az megunván annak
zaklatását, azt válaszolta neki: - Minek állanék fel, ha feküdhetek? Minek
nyissam ki a szemeimet, amikor a semmit látom velük? Minek mennék
haza, amikor észre sem vennék? Minek tegyek valamit, amikor nincs miért?
Majd arra kérte a samaritánust, hagyja őt békén. Ne vegye fel a Trabantjába,
hanem menjen az útjára. Ám az leült mellé és megfogván annak kezét,
imígyen beszélt hozzá: - Kelj fel, mert minden emberből csak egyetlenegy
él a Nap alatt. Nem tehetem meg azt, amit neked kell megtenned. Nem
szólhatom azt, amit neked kell szólanod. Nem kereshetem meg azt, akihez
te küldettél, hogy megbátorítsd őt és elmondd neki, amit én szóltam
teneked. Mire az ifjú ezt kérdezte: - Hogyan tehetném mindezt, amikor
erőtelen vagyok? A samaritánus pedig azt mondotta neki: - Ha
megmozdulsz, már fel tudsz ülni. Ha felülsz, már fel tudsz állni; ha felállsz,
már el tudsz indulni; ha elindulsz és megkeresed, akihez küldettél és át
tudod adni az üzenetet, akkor meggyógyul a te lelked és meggyógyul annak
a lelke is, míg mindezt megcselekszed. Ezért kelj fel és eképpen cselekedjél.
Az felkelvén felkelt és aképpen cselekedett, amiként megmondatott
neki.

NIKOSZ KAZANTZAKISZ
Három lélek, három imádság
1. Íj vagyok a kezedben, Uram;
feszíts meg, mert elkorhadok.
2. Ne feszíts túl, Uram, mert eltörök.
3. Feszíts túl, Uram, ha belétörök is.

Keresztény orvosok imája
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad, Megváltónk által új
életet és reményt nyertünk! Szentlelked vezessen ma
munkánkban! Segíts, hogy orvosi hivatásunkat szeretetben,
bölcsességben és tisztességben teljesítsük!
Adj nekünk tudást és szorgalmat a betegségek
megelőzéséhez, felismeréséhez és kezeléséhez! Te segíts
vigasztalást nyújtani félelemben és szomorúságban! Tégy
szabaddá önző törekvéseinktől! Legyünk őszinték mindabban,
amit mondunk és teszünk! Ha elfáradunk, segíts a helytállásban!
Őrizd meg bennünk a megváltásba vetett hitünket s
bizalmunkat, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk, végleg legyőzte a
halált. Ámen.

Ima a Szentlélekhez
Ó, Vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus
által megkezdett művet, tégy minket erőssé, imádkozz velünk az
egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a belső élet
elmélyítésére, adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd
érjünk el vele minden, Krisztus vére által megváltott népet és
embert, az Ő örökségét. Törd le bennünk a természetes
nagyravágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket
az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi
kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző
érdekek vagy lomhaság ne hallgattassák el bennünk az igazság
követelményeit, semmiféle számítgatás, apró önzés ne
csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk
minden nagy: az igazság keresése és tisztelet, az
áldozatkészség egészen a kereszt és a halál vállalásáig és végül
legyen bennünk minden úgy, amint azt a Fiú Atyjához intézett
utolsó imájában kérte, és úgy áradjon ki ránk, az Egyházra,
intézményeire, minden egyes hívőre és népre a Szeretet Lelke,
amint azt az Atya és a Fiú akarták.
(XXIII. János)



Szeretet, ha meghallgatod a másik embert, és nem
ítéled el tetteiért.
Szeretet, ha meg tudsz bocsátani, és akkor is szereted,
ha vétkezett.
Szeretet, ha nem láncolod magadhoz, ha úgy dönt,
elengeded és azt kívánod, boldog legyen mással.
Szeretet, ha egy ismeretlent átölelsz, és segítesz, ha
rászorul.
Szeretet, ha békén hagyod, és nem tukmálod rá
magad, sem az elveid. Ha magányt akar, békén hagyod.
Szeretet, ha nem segítesz, ha nem erre vágyik. Csak
felajánlod.
Szeretet, ha engeded, hogy szeressenek, és szeretsz,
ha engedik.
(Kalkuttai Szt. Teréz)


A szikla
Egyszer egy ember a házában aludt, amikor valami hirtelen
felébresztette. Jézus jelent meg a szobájában, és mindent betöltött a
fény. Az Úr így szólt: „Volna egy feladatom számodra.” Mutatott neki
egy nagy sziklát, és azt mondta neki, próbálja eltolni minden erejével.
Az ember megpróbálta, és több napig reggeltől estig dolgozott; válla
szögletessé vált az állandó nyomástól, és minden erejével próbálta
eltolni a sziklát. Minden este kimerülten tért vissza a házába, és azon
gondolkozott, hogy hiába dolgozott egész nap.
Ekkor jött be a képbe a Sátán, mivel látta, hogy az ember kezd
elcsüggedni. Néhány gondolatot ültetett az ember fejébe, mint például:
„Minek gyilkolod magad ezzel a feladattal, a szikla sose fog
elmozdulni.” Vagy: „Már ezer éve ezzel szenvedsz, de még csak egy
karcolást sem ejtettél a kövön.” Az embernek kezdett úgy tűnni, hogy
lehetetlen a feladata és haszontalan szolgának tartotta magát, amiért
nem bírta megmozdítani a hatalmas követ.
Ezek a gondolatok elcsüggesztették az embert, és elvették a
lelkesedését. Ezért egyre kevesebb erőfeszítést tett a feladat

teljesítésére. „Minek kínozzam magam?” – gondolta. „Ezen túl csak
rászánom az időmet, de minimális energiát fektetek bele, és az is elég
lesz.” És így is tett, vagy legalábbis elhatározta, hogy így fog tenni,
mígnem egy nap úgy döntött, az Úr elé viszi a gondjait. „Uram”, –
mondta – „keményen dolgoztam a szolgálatodban és elég sokáig is,
minden erőmmel próbálkoztam, hogy elvégezzem, amit rám bíztál.
Mégis, ennyi idő után sem tudtam elmozdítani a követ egy milliméterrel
sem! Mi a baj velem? Csalódást okoztam neked?”
„Fiam, annak idején arra kértelek, szolgálj engem, és te
beleegyeztél. Arra kértelek, told a sziklát minden erőddel. Megtetted.
De egyszer sem említettem, hogy elvárnám, hogy megmozdítsd a
sziklát, legalábbis nem a magad erejéből. A te feladatod az volt, hogy
toljad. Most meg idejössz kiábrándultan, mert azt gondolod, csalódást
okoztál nekem, és fel akarod adni. De tényleg így van? Nézz magadra!
A karjaid erősek és izmosak; megerősödtél. A kezed kemény, a lábad
vastag és erős. Megnőttél és sokkal többre vagy képes, mint annak
idején. De még mindig nem sikerült elmozdítanod a sziklát, és jössz
hozzám nehéz szívvel, erőtlenül. Fiam, én fogom elmozdítani a sziklát.
Az elhívásod arra szólt, hogy engedelmes legyél, és told a sziklát,
eddzed a hited és bízz a bölcsességemben, és ezt megtetted.”

ÖLBEY IRÉN
Pünkösdi lélek
Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.
S a célom itt a földön
az Isten felé törjön.
Mértéken túli mérték,
szépségen túli szépség:

a szeretet csodája
üssön át, mint a dárda
s hevítsen, lelkesítsen.
Éljek reményben s hitben,
s a fénylő igazságnak
igaz ösvényén járjak
s mindig ihletben égjek.
Jöjj el, jöjj el, Szentlélek!

Jézus tanítványait a világba küldi
„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek
meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Íme én veletek vagyok
mindennap a világ végéig.” (Mt 28,19-20) A galileai hegyen a feltámadás
dicsőséges Krisztusa köszönti tanítványait. Jelenléte örökre élő, hatékony
és állandó lesz. Támogatja az Egyház apostoli tevékenységét, amely
hirdeti az Evangéliumot, és új életet ad a Szentlélekben az üdvözítő
keresztség által.
Küldetés. Hivatás. Életmód. Krisztus tanítványai ezentúl nemcsak
rejtekben élő hívők, hanem könyvek, melyet az emberek bárhol, bármikor
olvashatnak. Ha szép, amit belőled olvasnak, Istent teszed nyilvánvalóvá
életeddel, ha felelőtlenül élsz, téves képet mutatsz az Istenről, Isten
követéséről. Tudta Jézus, hogy akiket a világba küld, azokra nagy
próbatételek várnak, botrányt okoznak majd, meg nem értést szülnek,
haragvás, kiközösítés lesz osztályrészük. Éppen ezért is mondja: „Veletek
vagyok minden nap a világ végezetéig”! Talán nem is kell több bátorítás,
hiszen: Ha Isten velünk, ki ellenünk!?
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