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Kísérő
A VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATÁNAK LAPJA

Böjti időben
Böjte Csaba: Nagyböjti gondolatok
Mindannyiunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imákra adott
válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy az arany a tárnák mélyén, az
igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott lapul benned, bennem a
képlet, mely orvossággá válva, életet menthet, a tervrajz, melyből
kígyózó út lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid. Benned van a béke
terv, melyet, ha alázattal megfogalmazol és kimondasz hangosan,
elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a gyermekek arcára.
A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább,
mint máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett,
magadba kell mélyedned, hogy felfedezd lelkedben rejlő értékeket.
Merülj alá a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani a verset,
meglátni a festményt, a képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat
készítve, lassan világra szülni azt. Egy gondolat, mely nemcsak neked
fontos, ott lent, belsődben kezd körvonalazódni, még csak dereng, de
Te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a mély
üregben, sötétben egyedül, dolgozol, megfogod, megfogalmazod,
felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés
szülőanyja lenni egy igazi értéknek, egy szellemi kincsnek, melyben
az emberek meghallgatott imáikra adott választ találnak.
Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy Te értéktelen vagy, meddő
föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy benned nincsenek igazgyöngyök,
kár is lemerülnöd a hullámok alá, úgysem találsz ott önmagadban
semmit. Azt mondja: szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak,

neked sem ad senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik: Te Isten
gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a Teremtő az ő gyermekei
iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan. Általad
akarja tovább teremteni a világot az Isten, választ küldeni a sokakat
gyötrő kérdésekre. Ne veszítsd el magad, mert válasz vagy
valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne aggasszon, piciny
ceruzaheggyel írtak remekműveket!
Dsida Jenő: Gyöngék imája
Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fűre, szétmálló göröngyre, Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.
Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.
De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz,
csak gyönge, nagyon gyönge.

„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)

József Attila: Az Isten itt állt a hátam mögött
Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
………………………………………
………………………………………
Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábra állni, bennem.
Úgy segített, hogy nem segíthetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra.
Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.

A kertész
A reggeli órákban a kertész kiment, hogy gondozza kertjét. Az
egyik ribizlibokornak túlságosan nagyra nőttek az ágai és félt, hogy nem
fog termést hozni, ezért visszametszette őket. Ahogy visszavágta ágait,
a végénél nedves lett, olyan, mintha sírna a bokor. A kertész úgy
érezte, mintha beszélne hozzá, és ezt mondaná: Ó, kertészem hogy
tehetsz ilyet velem? Azt gondoltam, hogy a barátom vagy, aki
szeretettel gondot visel rólam, mióta csak elültettél. Nem látod, milyen
szépen fejlődök? Már majdnem fele akkorára nőttem, mint a kerítés
melletti fák, és nemsokára olyan nagy lehetek, mint ők. De te most
levágtad ágaim és szépséges leveleim odalettek. Csalódott és keserű
vagyok, hogy így bánsz velem…
Erre a kertész szelíd, szeretetteljes hangon így felelt: Kérlek, ne
sírj! Szükséges volt megmetszeni téged. Nem azért ültettelek, hogy
nagyra nőj, és árnyékot adjál, hanem, hogy termést hozzál. A fák a
kerítés mellett hiába nagyok, de nem képesek termést hozni, szemben
veled. Ha nem vágom vissza ágaidat, akkor minden erőd elmegy arra,
hogy nagyobbra nőj, de akkor nem lennél képes termést hozni. Ne
aggódj, egy napon hálás leszel azért, amit tettem. Lehet, hogy most

még nem érted, de bízz bennem és javadra lesz. Nagyon hálás leszel,
amikor meglátod a termésedet.
Az évek során a kertésznek egyre több kertre kellett ügyelnie.
Arról álmodozott, hogy egy napon rábízzák az egyik arborétum
gondozását. Úgy tűnt, hogy álma megvalósul, de végül – nem tudni,
milyen okból – egy másik kertész kapta meg az állást, akinek fele annyi
tapasztalata sem volt, mint neki. A kertész nagyon elszomorodott és
Istenhez kiáltott: Istenem, hogyan tehetted ezt velem? Hosszú évek
munkája és fáradozása, erre egy ilyen ember kapja meg ezt az állást.
Azt hittem, hogy segítségemre leszel és támogatsz, hogy előrébb
jussak, és pont a cél előtt teszed ezt? Miért vagy ilyen kegyetlen, mivel
érdemeltem ki?
Isten gyöngéd hangon így felelt: A te életedben Én vagyok a
kertész. Ekkor a kertésznek eszébe jutott, hogy évekkel ezelőtt ő mit
mondott a bokornak…
Sokszor van az, hogy az ember úgy érzi, megrekedt az élete. De
Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ő még a legrosszabb dolgot is a
javunkra tudja fordítani. Ismer minket, és a javunkat akarja, nekünk
végeznünk kell a ránk bízott feladatot és bízni Istenben, hogy Ő vezérli
életünket és soha nem hagy cserben, még ha valamikor úgy is érezzük.
Jézus azt mondja: Ne aggódjatok életetekért!
 HUMOR 
Vajas kenyér A rabbi kihirdeti: Isten rendelése, hogy a vajas kenyér mindig a
vajas oldalával essen a földre. Néhány nap múlva keresik a rabbit:
- Hallod-e rabbi. Tegnap a másik oldalára esett a vajas kenyér. Hogy lehet az?
Mire a rabbi, hosszas gondolkodás után:
- Biztos, hogy jó oldalát kentétek meg a kenyérnek?
Mi történt? Egyszer a tengerparton voltam a gyerekeimmel, amikor odajött
hozzám négyéves fiam, megfogta a kezemet és odavezetett a partra, ahol egy
elpusztult sirály feküdt a homokban. - Anyu, mi történt vele? - kérdezte.
- Meghalt és felment a mennybe - válaszoltam.
A fiam elgondolkodott, majd azt mondta: - És Isten visszadobta?
Tünetek A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten
mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész,
amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr. Pár nappal később, egy
délelőttön anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.
- Mi a baj, Jancsi?
- Hát... Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz.
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