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Ősszel
Betegség Nagyúr és a Szeretet
Mennyire meg tudja kötni az embert a betegség! Mindent irányít,
mint egy nagy uraság! Megnehezíti a gondolkodást, a többiekkel,
családtagokkal is nehezebben találom meg a hangot, de lehet, hogy
veszekszem velük, vagy éppen csak úgy érzik, hogy nem is érdekel
engem, hogy ott vannak. Pedig csak a betegség gátol, korlátoz!
Szeretem őket, de a betegségtől nem tudok szólni, mosolyogni, nincs
kedvem beszélgetni, nem tudok imádkozni sem.
Tényleg Nagyúr a betegség? Minden erő és hatalom az övé?
Bízom benne, hogy nem! Sokkal erősebb a szeretet! Gondomat
viseli az Isten, bár sokszor hitetlenkedem, kétségbeesem. Ezért
mondom, hogy a szeretet! Ugyanő, csak más néven: így olvasva, talán
jobban bízom, erősebben reménykedem! Mindent és mindenkit
legyőzött, egyszer és mindenkorra.
Az őszi idő megjelentével, amikor szomorúak, depressziósabbak
vagyunk, erre is odafigyelhetünk: fényesítsük lelkünket, bátorítsuk
egymást, egy-egy mosollyal élesszük a reményt, bátorságot!
Bármit hordozhatunk, ha emberként lépünk oda egymáshoz, ha
együttérzést mutatunk, mert bármikor-bármelyikünk lehet a másik
helyzetében, ha nem feledjük, hogy bármikor-bármelyikünk lehet
gyenge és segítségre szoruló, akkor legyőzzük magunkban és
másokban a boldogságrontó nagyurakat!
Jobbulást, reménységet és az embertársi szeretet megtapasztalását
kívánom mindenkinek!
Dr. Faragó Artúr kórházlelkész

Ima földünkért
Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is
jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik.
Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a
szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!
Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön
magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben!
Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne
kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a
pusztításé!
Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek,
mégpedig a szegények és a föld kárára!
Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy
ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel végtelen világosságod felé vezető utunkon!
Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!
Kérünk, légy segítésünkre az igazságosságért, a szeretetért és a
békéért folytatott küzdelmünkben!

Wass Albert: Otthon
Igen, valahogy így van: otthon
az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár
este. Ahol ismered a fal kopásait, a
szőnyeg foltjait, a bútorok apró
nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az
ágyba, hogy nem csak alszol,
hanem pihensz. Nem csak pihensz,
hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol
otthon vagy, az az otthon.
Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok benne, az se baj.
Ha mind a tízen egyek vagytok ebben, hogy haza tértek, amikor este
hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen
egyszerű állati érzés: hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék,
amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő
széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól
érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a

szél. És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám
tartoznak. Ez az otthon.
Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet
otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha
az ember önmagából is hozzáad valamit.
Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, amit éveken
keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az asztalon. Egy ébresztőóra. Mit
tudom én: ezer apró kacat ragad az emberhez útközben.
A fontos az, hogy érezd: jobbra és balra Tőled áll a világ, a maga
szépségeivel, és a maga csúnyaságaival. Süt a nap, esik az eső, szelek járnak és
felhők futnak a széllel. Vannak virágok és fák és patakok és emberek. Valahol
mindezek mögött van az Isten és Ő igazítja a virágokat, a fákat, a patakokat és
az emberek közül azokat, akik neki engedelmeskednek. És mindezeknek a
közepén itt ülsz Te, egy széken, egy asztal előtt. És ez a szék és ez az asztal ma
a Tied. Ma. Ez a fontos. És körülötted szép rendben a többi: a virágok, a fák, a
felhők, Isten bölcsessége és az emberek kedves balgaságai, ma mind a Tieid.
És jól van ez így. Mert hiszen az ember úgyis elég keveset él. És még az is jó,
hogy keveset él.
Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon!
Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába
– Az Újszövetség Könyve elé –
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
„Ne félj: fogd a kezemet”

Gyermeknek is: „Mily szép rege”,
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”
Fal, – s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!…
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.

BETEGEKET SZOLGÁLÓK IMÁJA
Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük Neked hívásodat a betegek és
szenvedők szolgálatára. Készek vagyunk arra, hogy a Te szeretetedet
közvetítsük a betegeknek és szenvedőknek. Add kegyelmedet, hogy önzetlenül,
kitartóan szolgálhassunk!
Szentlélek Úristen, növeld bennünk a képességet, hogy erősíteni tudjuk
embertársainkban a hitet, a bizalmat. Segítsünk megtapasztalni irgalmadat:
sohasem hagyod magára a szenvedőt.
Szűz Mária, betegek gyógyítója, pártfogója, segíts nekünk, hogy a Te
alázatoddal közelítsünk minden ránkszorulóhoz. Légy szószólónk Istennél,
hallgasd meg könyörgésünket a betegekért, a haldoklókért, a magányosokért, a
szegényekért. Segítsd meg őket szükségükben. Ámen.
Dr. Felföldi Éva
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