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Nagyböjt idején
Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből
Az irgalmasság jubileumi szentévének a nagyböjti időszaka
mindenki számára alkalmat nyújt arra, hogy végre kilépjen saját
elidegenedett létezésmódjából az Ige hallgatásának, és az irgalmasság
cselekedeteinek köszönhetően. Ha a testi szükségleteiken keresztül
megérintjük Jézus testét rászoruló testvéreinkben, akiknek ételt, ruhát,
szállást adunk, akiket meglátogatunk, a lelki szükségleteik –
tanácsadás, tanítás, megbocsájtás, figyelmeztetés, imádkozás –
közvetlenebbül megérintik bűnös voltunkat. A testi és lelki
cselekedeteket ezért soha sem szabad szétválasztani. És valóban, a
keresztre feszített Jézus testének a szükséget szenvedőben történő
megérintésével válhat tudatossá a bűnös ember számára a
meggyőződés, hogy ő maga is csak egy szegény koldus. Ezen az úton
járva a „gőgősök”, a „hatalmasok”, és a „gazdagok”, akikről a
Magnificat beszél, megkapják a lehetőséget annak megtapasztalására,
hogy érdemtelenül őket is szereti a keresztre feszített, aki őértük is
meghalt és föltámadt. Csak ez a szeretet lehet válasz a boldogság és
szeretet iránti végtelen szomjúságra, amelyet az ember a tudás, a
hatalom és a birtoklás bálványaival képzel csillapítani. De mindvégig
fennmarad annak veszélye, hogy a Krisztustól történő mind nagyobb
elzárkózás miatt, aki a szegényeken keresztül tovább kopogtat szívük
ajtaján, a gőgősök, a hatalmasok és a gazdagok végül önmagukat ítélik
arra, hogy alámerülnek a magány örök örvényébe, amely a pokol.
Emiatt kell értük, és mindnyájunkért elismételni újra Ábrahám szívből
jövő szavait: „Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra

hallgassanak” (Lk 16,29). Ez a cselekvő odafigyelés a legjobb módja
annak, hogy felkészüljünk a már feltámadt Vőlegény halál és bűn
fölötti végleges győzelmének megünneplésére, aki szeretné
megtisztítani Jegyesét, miközben jövetelére vár.
Ne vesztegessük el a nagyböjt alkalmas időszakát, amely a
megtérésünket szolgálhatja! Szűz Mária anyai közbenjárásával kérjük
ezt, aki az ajándékba kapott isteni irgalom nagysága előtt elsőként
ismerte fel saját kicsinységét, és az Úr alázatos szolgálójává vált.
Ferenc pápa


„Úgy viseld egyéni szenvedéseidet, hogy az ne váljék mások
keresztjévé.” (Szent-Gály Kata)


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.
és

Megtapasztaljuk, hogy a te szereteted erősebb a mi bűneinknél
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. Amen.

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)

J. Ratzinger: Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted
világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a
megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem
hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság
óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban
az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt,
hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak is
fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény,
napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem
nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai
időkben is, vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé.
Amen.
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