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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.

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje
Amikor Jézus előre közli tanítványaival szenvedését, halálát és
feltámadását, mely az Atya akaratának teljesítéseként fog
megvalósulni, akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja fel előttük, és
meghívja őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben a világ
üdvösségéért.
Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé halad, arra
emlékezünk, aki „megalázta magát, és engedelmeskedett a halálig,

mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,8). A megtérés ezen időszakában
megújítjuk hitünket, merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel
fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál
Krisztusban. Húsvét éjjelén megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a
Szentlélek működésének köszönhetően új emberré szülessünk. De ezt a
nagyböjti utat, akárcsak a keresztény élet egész zarándokútját, már most
a feltámadás fénye világítja be, mely irányítja mindazok érzéseit,
viselkedését és döntéseit, akik Krisztust kívánják követni.
A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint megtérésünk
feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a
böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes
gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki
párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a
tevékeny szeretet megvalósulását.
Ebben a nagyböjti időszakban a Krisztusban kinyilvánuló Igazság
befogadása és megélése elsősorban azt jelenti, hogy megnyitjuk
szívünket Isten igéje előtt, melyet az Egyház nemzedékről nemzedékre
továbbad. Ez az Igazság nem az értelem szüleménye, mely néhány
kiválasztott, kiváló vagy tekintélyes elmének van csak fenntartva,
hanem olyan üzenet, amelyet megkapunk, és megérthetünk azon szív
bölcsességének köszönhetően, amely nyitott Isten nagyságára, aki már
azelőtt szeretett bennünket, mielőtt mi tudatára ébredtünk volna. Ez az
Igazság maga Krisztus, aki azáltal, hogy teljesen magára vette
emberségünket, Úttá – sokat kívánó, de mindenki előtt nyitott Úttá –
tette magát, mely elvezet az Élet teljességére.
Az önmegtagadásként megélt böjt abban segíti azokat, akik azt szívük
egyszerűségében vállalják, hogy újra felfedezzék Isten ajándékát, és
megértsék az ő képére és hasonlatosságára való teremtettségünket,
amely őbenne találja meg beteljesedését. Az önként vállalt szegénység
megtapasztalásával az, aki böjtöl, szegénnyé lesz a szegények közt, és
felhalmozza a kapott és szétosztott szeretet kincseit. Ha a böjtöt ily
módon fogjuk fel és éljük meg, az segít szeretni Istent és
felebarátainkat, mivel – ahogy Aquinói Szent Tamás tanítja – a szeretet
olyan mozgás, amely figyelmünket a másik felé fordítja, és őt
önmagunkkal egynek tekinti.

A nagyböjt arra szolgáló idő, hogy higgyünk, vagyis befogadjuk Istent
az életünkbe, és megengedjük neki, hogy „lakást vegyen” nálunk. A
böjtölés azt jelenti, hogy felszabadítjuk életünket mindattól, ami azt
megterheli – az igaz és hamis információk és a fogyasztási cikkek
áradatától is –, hogy kitárjuk szívünk ajtaját az előtt, aki egészen
szegényen, mégis „kegyelemmel és igazsággal telve” (Jn 1,14) érkezik
hozzánk: az Üdvözítő Isten Fia előtt. (Ferenc pápa)
Érkezik Simon
Mi nem ismerjük még egymást, most látlak először. Simon vagyok
és a mezőről jöttem. Sietnék, mennék tovább. Megállítottak a katonák.
Látom, elítélt vagy. Halálraítélt. Mit tettél, én nem tudom… Ahogy nézlek,
te nem vagy bűnöző, miért vagy halálraítélt? Nem tudom. Erőszakkal
megállítottak. Csak állok és nézlek. Segíthetek?
Én pedig ismerlek téged. Nevem nem tudod, én vagyok a Názáreti.
Nem láttál, egy szavamat sem hallottad, nem ismered harminchárom
évemet. Nem láttad, honnan érkeztem és most miért vagyok épp itt. Én
ismerlek. A te utad ismerős, tiszta. Mindig rólad tanítottam, téged
vártalak, Simon.
(Molnár Béla, Keresztút, részlet)

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!

Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját
Sokan a szenvedés idején gondolnak az Istenre, vagy segítségkérés
formájában, vagy vádolva őt, de egy biztos, hogy a hit a szenvedést
tudatossá teszi. Azt a kérdést is felveti, hogyan engedheti Isten a
szenvedést, vagy mi célja a szenvedéssel Istennek. Büntet,
figyelmeztet, vagy esetleg a szenvedésben nyilvánul meg a gonosz
hatalmak ereje az Istennel szemben.
Szenvedni sokféleképpen és sokféle okból lehet. Vannak a
szenvedésnek fizikai okai is, mint a fogfájás, vagy a fejfájás. Ezek a
fizikai fájdalmak is lehetnek elviselhetetlenül nagyok, de az
orvostudomány, sok esetben tud erre valamilyen gyógyszert adni, és
ezzel megszűnteti a szenvedést, jó néhány esetben még akkor is, ha nem
tudta feltárni az okát. Sokkal nehezebb a gyógyítása a nem egykönnyen
lokalizálható lelki szenvedésnek. Ezt az érzést legtöbben igazságtalan
csapásként élik meg. Persze az is megtörténik, hogy a szenvedés közben
emlékezik az ember elkövetett bűneire, vagy a másoknak okozott
hasonló szenvedésre, és ekkor a szenvedés megtisztító jellegűvé válik.
De mindezek az eszmefuttatások nem terelhetik el figyelmünket
arról, hogy van igazságtalan szenvedés. A magyar történelem
közelmúltjában, sokaknak, értelmiségieknek és műveletlen
embereknek kellet szembenézni a koncentrációs táborokban, a
hadifogságban, a gulágon, Recsken, Kistarcsán, az értelmetlen
szenvedés nyomorúságával. Az emberek által előidézett nyomorúság
csak akkor szűnik valamelyest, ha annak igazságtalanságát az egész
társadalom elismeri, sőt a börtönőrök is bocsánatot kérnek. Sajnos, ez
alig történt meg. A meggyötörtek magukra maradtak a szenvedéssel,
életüket, fiatalságukat megnyomorító élménnyel. Akik így kerülnek
testközelbe a szenvedéssel, azok számára többé nem elvont filozófiai
kérdés lesz a szenvedés, hanem az élet értelmének, milyenségének
problematikájához tartozik, vagyis életük alapvető kérdése lesz,
ugyanúgy, mint a hit.
Sokan vannak, akik egész életükben menekülnek a konfliktus és
főleg a szenvedés elől. Számukra a harmónia azt jelenti, elkerülni az
életnek azt a területét, ahol a szenvedéssel találkozni lehetne. Nem
járnak kórházba és temetésre, nem szeretik a nyomornegyedek

látványát, és ha koldust látnak, messzire elkerülik. Operettvilágban
élnek, távol a való élettől, amelynek mindig része a szenvedés.
Vannak, akik érzéketlenek mások szenvedése iránt. Mindig meg
tudják ideologizálni, hogy ez azért következett be másoknál, mert nem
voltak elég okosak, ügyesek, vagy egyszerűen maguk keresték
ostobaságukkal a szenvedést. Akadnak, akik maguk ugyan nem
szenvednek, de legalább az együttérzésig eljutnak. Rövid időre bele
tudják magukat élni mások szenvedésébe, de aztán a maguk nehézségeit
emlegetve nem foglalkoznak vele többé.
Jézus nem hátrált meg a szenvedés elől, nem volt érzéketlen a
szenvedő emberekkel szemben, sőt tudta, a szenvedés része az emberi
életnek. Sőt még többet is tudott, azt is tudta, az emberek megváltója
csak úgy lehet, ha magára veszi szenvedésünket. Szeretetből vette
magára a szenvedésünket, azért, mert csak így tudta megmutatni Isten
szeretetét irántunk, bűnösök iránt, hogy szenvedett és meghalt értünk,
amikor még bűnösök voltunk.
A passió történet ezért felkavaró, mert benne Jézus, az Isten küldötte,
a Megváltó, egészen esendő, sőt megvetett emberré lesz, az emberi
érdekek játékszerévé, sorsában, rangjában, hírében. Sőt, a szenvedést
egész konkrét formában viseli el, a kezén, a lábán, a bordái között érzi
a fájdalmat, sőt, a kereszten fizikailag is szíve utolsó dobbanásáig
fájdalomban él. Teszi mindezt anélkül, hogy szidná a katonákat, a
bámészkodókat, a részvétleneket, avagy az Isten ellen fordulna. Jézus a
szenvedés királyi útját mutatta meg ezzel a tettével, hogy
visszavezessen bennünket az Istenhez.
Valahányszor keresztutat járok, passiót végzek, minden alkalommal
azon töprengek, vajon én meddig tudnám követni a szenvedésnek ezt
az útját. Vajon külső szemlélője vagyok csupán ennek a történetnek,
vagy itt is követni tudom Jézust és nem csak a kenyérszaporításkor
lelkesedem érte. (Dr. Benyik György)
Az idők végén
Az idők végén több milliárd számban telepítettek le embereket egy
hatalmas mezőn az örök bíró, Isten elé. A nagy fény láttára sokan
meghátráltak. Az első sorban mégis akadtak emberek, akik lázadozva és
szemtelenül nyilvánítottak véleményt. - Milyen jogon ítélkezik fölöttünk az

Isten? Mit tud ő a szenvedésről? - mondta egy asszony. Felhajtotta
karján a ruhát és megmutatta a sebhelyeket, amelyek egy gyűjtőtábor
rossz emlékei. - Ütöttek, vertek bennünket, sokan meg is haltak! Egy
másik csoportban egy fiatal néger a nyakán lévő sebhelyekre mutatott. Látja ezt? - Kérdezte. - Semmi más bűnöm nem volt, mint az, hogy fekete
bőrű vagyok. A következő csoportban volt egy állapotos diáklány
kiéhezett és kisírt szemekkel. - Nem az én hibám volt. - Suttogta maga
elé. A sík területen több csoport alakult ki, ahol hangosan kimondták
mindazt a sok rosszat, amit az Isten megengedett ezen a világon. Ezt
ismételgették: Mennyivel szerencsésebb volt az Isten, hogy egy olyan
helyen élt, ahol csak fény és dicsőség uralkodott, éhség, gyűlölet és halál
nélkül. Mit tud az Isten a világon lévő sok szenvedésről? Elhatározták,
hogy minden csoportból kijelölnek egy szóvivőt. Egy zsidót, egy négert,
egy áldozatot Hirosimából, egy felismerhetetlen inaszakadtat, és egy
vízfejű gyermeket. Azt javasolták, Isten is jöjjön le a földre, és lakjon ott,
ahol az emberek. Az Isten szülessen zsidónak, a törvényességét vonják
kétségbe, keressen olyan keveset, hogy segítséggel se tudjon
boldogulni. Barátai legyenek ellene hangolva. Szólítsák rosszindulatú
bíróság elé, és a tárgyaláson egy lefizetett bíró ítélkezzen ellene.
Tegyenek meg mindent, hogy átélje az egyedüllét borzalmait. Végezetül:
halála legyen kegyetlen, és győződjenek meg róla, hogy tényleg meghalt.
Ha kell, tanúk is legyenek az esethez. A jelenlevők közül mindenki tett
valami megalázó ajánlatot. A gonosz tanácsok vége felé a morgás egyre
halkabb lett. Senki sem szólt többet. Rájöttek, hogy Isten, Fia
személyében már minden kínzáson átesett. Mindenben hasonlóvá lett
hozzánk – a bűnt kivéve.

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!
Nagyböjti ima
Úr Jézus, kérünk te légy vezetőnk a megtérésünkhöz vezető úton.
Veled fogunk áthaladni a sivatagon, amikor begyakoroljuk, hogy
csak arra koncentráljunk, ami a legszükségesebb számunkra.
Megengedjük a Szentlélek Úristennek, hogy faragja lelkünket,
egyik ütéssel a másik után, s látni fogjuk, ahogy szent Arcod felragyog
bennünk. Látni fogjuk törékenységünk mögött a te szépségedet.
Megtapasztaljuk, hogy a te szereteted erősebb a mi bűneinknél
és kitartóbb annál, ahogy néha mi eltávolodunk Tőled.
Fel fogjuk fedezni, hogy a Te megbocsátásod meglazítja szívünkön
a csomókat, melyeket mi egyedül képtelenek vagyunk kibontani.
Fel fogjuk ismerni, hogy minden lehetséges az Igéddel a szívünkben
s általa legyőzzük a gonoszt. Ámen.

 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.
Szerencsés feleség
- A férjem ízlése pontosan olyan, mint az enyém.
- Ez egészen ritka dolog!
- Bizony, ő is öt év alatt szokta meg.
Alvási problémák
- Mondja, Uram, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud
elaludni?
- Én? Elszámolok háromig, és már alszom is!
- Tényleg? Csak háromig?
- Van, hogy fél négyig is…
 HUMOR 
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