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Nagyböjti napokon
Túrmezei Erzsébet: Kórházban böjt idején
Fehér kórházi ágyamon
gyötör a kínzó fájdalom,...
De itt orvos és ápoló
fájdalmunkat enyhitni siet...
s Ki itt vagy láthatatlanul,
Megváltó Jézusom,
amikor értem és helyettem
Te szenvedtél átszegezetten,
ki enyhítette a Tied?!
Gúnyolódók vettek körül:
"Szállj le, ha Isten Fia vagy!"

De Téged nem a szegek
tartottak véres keresztfádon,
hanem a mentő szeretet...
s azt meghálálni soha nem lehet!
"Soha... soha..., " ismételgetem
legkedvesebb böjti énekem.
Kínzó fájdalmak között is
hála, hogy itt vagy, Uram!
Velem fényben és velem borúban,
mint erőforrás, biztos menedék...
és ez elég!

Pilinszky János: Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés
Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet, ami
sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy halandók
vagyunk. Mivel csak így, ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg
azt a másik „gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán
fölkészülünk: Krisztus halálát. A nagyböjt első napja nem véletlenül a

halandó emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett Istené.
Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan
találkozót, ahogy ezt a József Attila-sorok szándékuk ellenére is
megfogalmazzák: „Aki halandó, csak halandót / szerethet halhatatlanul”.
Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, mely épp veszendőségünket
választotta örök találkozóhelyül. A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig
egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás
veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és
ember közt – halálban és halhatatlanságban. Ezt az utat a szeretet írta
elénk, végigjárni is egyedül a szeretet képes hát. A kölcsönös szeretet
és a kölcsönös szenvedés: Isten és ember kölcsönös szeretete és
kölcsönös szenvedése. Mivel ahogy Istennek szenvedés volt halálunk és
bűneink vállalása, nekünk se lehet eljutnunk Isten tökéletes
halhatatlanságába és tökéletes ártatlanságába, egyedül szenvedések
árán, s egyedül a szeretet erejével. A nagyböjt tehát lényege szerint a
szeretet legmélyebb titkaiba való beavatás. A halál burka alatt itt érik a
legvakítóbb fény, Isten és ember közös hajnala.

Így kell a szenvedést megbékélten fogadni:
Úgy szenvedj, hogy a szenvedésről alkotott elméletedet ne erőszakold
rá másokra, testi szenvedésedből ne teremts életfilozófiát, ne nevezd ki
magad vértanúnak, ne számítsd ki bátorságod árát, ne vesd meg az
együttérzést, de ne is keresd túlságosan!
Mint mindenben, a szenvedésben is őszintének kell lennünk. El kell
ismernünk, hogy fáj a szenvedés, de azt nem szükséges kimondanunk.
Jó, ha észrevesszük, hogy nem tudunk nagyvonalúan szenvedni,
gyöngeségünket azonban bizonyos hősiességgel kell elfogadnunk.
Mindig nehéz jól szenvedni, és úgy, hogy értékes legyen. Még
nehezebb, ha emberi segítségre nem számíthatunk. Jó, ha
szenvedéseinkben nem kísértjük Istent, és kevélységből nem öltünk
magunkra olyan magatartást, amelyhez nem tudunk hűek maradni.
El kell fogadnunk azt a tényt, hogy sokkal nehezebb huzamosabb
ideig tűrni a könnyű szenvedés egyhangúságát, mint a heves fájdalom
gyorsan enyhülő rohamát. Mindkét esetben saját egyéniségünk az, amit
nehéz elviselni, hogy mindinkább semminek látszunk, hogy
önmagunknak, barátainknak nagyrabecsülését elveszítjük.

Készségesen kell elfogadni azt a keserű igazságot, hogy végül terhére
lehetünk azoknak, akik szeretnek bennünket. De azt is vállalnunk kell.
Elvetettségünk, és hasznavehetetlenségünk tökéletes elfogadása Isten
kegyelmében gazdaggá tesz minket is, másokat is. Hősies szeretet kell
ahhoz, hogy elfogadjuk mások gondoskodását akkor, amikor teljesen
képtelenek vagyunk önmagunkat eltartani. Addig nem tudunk jól
szenvedni, amíg nem Krisztust látjuk mindenben: a szenvedésben is, és
azok szeretetében is, akik segítenek rajtunk.
A keresztény ember nem ismeri a szenvedés megkerülésének
útját, de ismeri a szenvedésen átvezető utat! A hitet és bizalmat abban,
aki a szenvedésben is, sőt éppen a szenvedésben, rejtetten is mellette
áll, és azon átsegíti. (Hans Küng)
Wass Albert - Intelem
Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erő.
Más ember földjén nincs számodra hely.
Félvilágot is befuthatod,
más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot,
ha nemzetedről megfeledkezel!
Te bús magyar, kit száműzött hazád,
s idegen zsarnok lakja otthonod:
bús sorsodért ne vádold nemzeted,
kit úgy tűnik, Isten is elhagyott.
A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:
magyar földön nem lesz új Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!

Kivel hordozzuk gyöngeségeinket?
Vannak gyöngeségeink? Igen, vannak. Gyönge vagyok én is, és
talán te is, testvérem. Nagyböjt idején szeretnénk szembenézni ezekkel.
Melyek ezek? Sok félelmünk van. Félünk a mindennapoktól,
megélhetésünktől, hogy mennyire biztosított az, lesz-e mindig
munkahelyünk; napi teendőinktől, hogy el tudjuk-e végezni azokat.
Krisztus-követőként megpróbálnak minket a kísértések, félünk az
elbukástól, hiszen ebben is gyöngék vagyunk. A szenvedéseket,
betegségeinket is sokszor nehéz hordoznunk.
Szégyen gyöngének lennünk? Úgy gondolom, nem. Jézus mert
gyönge lenni. Elég, ha csak a Getszemáni kertre emlékezünk, ahol
vérrel verejtékezett, ahol Atyjához kiáltotta miértjeit. Az Isten Fia nem
kergette ki életéből a szenvedést. A miénkből sem zárja ki.
Ahogyan járom a kórházi osztályokat, nagyon örülök annak,
amikor olyan emberrel találkozom, aki szemmel láthatóan hitéből,
Istenéből meríti az erőt. Nekem is jó egy-egy ilyen találkozás, hiszen
megerősít, hogy van értelme a munkámnak köztük.
Előttem van az a néni, aki a rózsafüzérét szorongatta, és úgy
mondta: „Csak azért bírom ki, mert mondhatom az imádságomat.”
Vagy másikuk, aki úgy tett tanúságot, hogy „az Istentől kapok erőt!”
Többen fogalmazták meg már nekem a velük folytatott beszélgetés
során, hogy nem panaszkodhatnak, nem perelhetnek az Istennel, „mert
hát a Krisztus is szenvedett értünk.”
Egyik alkalommal, mikor egy kardiológiai osztályon egy katolikus
férfit részesítettem a szentségekben, imádságaink, szolgálatom után
magához intett betegtársa, akinek takaróján Biblia volt, kezében
imádságos könyve, szemén a szemüveg: „Atya, én református vagyok,
amíg ott volt nála, imádkoztam magukért. Azért, hogy ő
meggyógyuljon, meg azért, hogy maga jól el tudja látni a szolgálatát.”
Egyenes beszédén, tiszta szavain éreztem, erős Isten-kapcsolatába
helyezett minket.
Korunk szent embere, II. János Pál nem egyszerű püspökbotot
hordott kezében, hanem egy meghosszabbított szárú feszületet. Sokszor
láthattuk, ahogyan gyöngeségében belekapaszkodik ebbe a kezében
hordott Krisztus-keresztbe.

Belekapaszkodunk Krisztus keresztjébe. Ő azzal, hogy nem
kerülte el a szenvedést, adta meg számunkra ezt a kapaszkodási
lehetőséget. Mindig kéznél van keresztje, akár hordanunk kell, akár
megfogódznunk benne.
Jézus nem engedte el keresztjét, hagyta, hogy igazán jól
rárögzítsék. Rögzülnie kell a mi lelkünkben is szenvedésének,
áldozatának, hogyha magunkba tekintünk, lássuk a példát.
Bízom abban, hogyha elég erős kapcsolatunk, nemcsak
keresztjében kapaszkodhatunk meg, nemcsak a szenvedésben foghatjuk
kezét, hanem dicsőséges örök életében is mellé állhatunk a föltámadott
Megfeszítettnek.
(Dr. Faragó Artúr)
Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék
Akaratomból is kihullassz
Én akart, vágyott Istenem,
Már magamat sem ismerem
S Hozzád beszélni rontás fullaszt.

Szent Képzelés, örök hit-balzsam,
Ki létlenül is leglevőbb,
Meghalok szent Szined előtt
S akarom, hogy hited akarjam.

Üldöztetésimben kellettél
S kerestelek bús-szilajon
S már-már jajomból kihagyom
Neved, mely szebb minden
neveknél.

Megűzeték s nem nyugszom
addig,
Míg hitedet meg nem nyerem.
Mert kockán van az életem,
Mint árnyék, mikor elhanyatlik.

S hányattatom, miként a sáska,
Mert csak Tenéked van erőd
S mert nem láttam régen előbb:
Nem szabad hinni senki másba.

Jézus szent Anyjával találkozik
A keresztet cipelő és viselő ember egyedül érzi magát. Úgy
gondolja, hogy mindenki el van foglalva a maga dolgával, mindenkinek
megvan a maga baja, őt senki sem veszi észre, vele senki sem törődik.
Neked elég Édesanyád biztató és együttérző tekintete, hogy érezd: nem
vagy egyedül. Sok mindent Mária sem ért még a kereszt titkából, de nem
ez a legfontosabb, hanem az, hogy érezd: ha nem is foghatja meg
keresztedet, ha nem is veheti le rólad, szíve szeretete Téged akar
biztatni, vigasztalni. Van valaki, aki nem azon töpreng, hogy mi értelme

a keresztnek, miért kell cipelned, hanem Rád figyel, a lelkedet akarja
erősíteni. Miért felejtem el oly gyakran, hogy Mária mellettem van
betegségeimben, erőtlenségeimben? Betegágyam mellett ott ül égi
édesanyám, erőtlenségeimben, kudarcaimban mellettem áll, és
biztatóan mosolyog rám. Bocsásd meg, Édesanyám, hogy sokszor
konokul csak magam elé nézek, nem emelem föl tekintetemet, hogy
találkozzon a tiéddel, és erőt, kitartást adj nekem!
(Sebők Sándor)

„Isten nem közvetlenül jön el, hogy szóljon hozzánk: Ő
mások által beszél, akik eszközök az Ő kezében.” (Teréz anya)

Imádság Nagyböjtre
Úr Jézus, Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a
nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy
megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet
imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.
Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el és Veled végződjék. Erősíts minket jó
szándékunkban, hogy a nagyböjti gyakorlatok által mindennap
egyre jobbak legyünk. Ámen.
(Theodor Burzer nyomán)

A vödör
Volt egyszer egy kiváló, vitéz katona. Becsülettel helytállt
minden fronton. Szerencsétlenségére egyik lába megsérült és félt,
hogy elbocsátják.
Kórházi ágyán látomása volt. A Mennyországot látta, nagyon
távolról. A pokol ellenben egészen a közelében volt. Eszébe jutott,
hogy a múltban nem volt mindig becsületes, többször
fegyelmezetlen volt, sértegette, ütlegelte, sokszor még bajtársait is.
A lelkiismerete nem hagyta nyugodtan. Felszerelését otthonában
hagyta és felkereste a közelben lakó szentéletű remetét.
– Atyám, szívből bánom minden bűnömet, mert félek a
kárhozattól. Minden elégtételt hajlandó vagyok elvégezni, ha
nehéz, akkor is.

– Jól van fiam! – szólt a remete. Itt egy vödör és töltsd meg
vízzel.
– Na, hát ez igazán semmi, gyerekjáték – szólt a katona.
Fogta a vedret és elindult a közeli folyó irányába. Bemerítette
a vízbe, de az nem akart megtelni.
– Ez nagyon furcsa – szólt a vitéz. – De majd meglátjuk…
Elindult a forrás felé, próbálkozott, de ott sem lett
szerencséje. Dühösen ment a falu egyetlen kútjához, de hiába, ott
sem sikerült.
Egy esztendő múltán lát az öreg remete egy lerongyolódott,
kiéhezett és kimerült férfit közeledni, kezében egy üres vödörrel.
– Atyám! – szólította meg a lovag (merthogy ő volt a koldus
kinézésű férfi), voltam az ország összes kútjánál és forrásánál.
Nem sikerült megtölteni a vödröt. Most már tudom, hogy nem
nyerhetek bűnbocsánatot. Örökre elkárhozom. Jaj, de nehezek is
a bűneim… késő bánat. Keservesen sírt és a könnycseppek a
vederbe hullottak. Pillanatok alatt csordultig megtelt a veder friss
vízzel.
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