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Bátorító gondolat a beteg és bajbajutott embereknek

Ó, IRGALOM ATYJA, NE HAGYJ EL!
Arany János csodás balladájában (Ágnes asszony) ez a kiáltás hangzik el
minden versszak végén. Bizony, mindnyájan
rászorulunk az Atyaisten irgalmára. „Uram, ha a
vétkeket számon tartod, ki állhat meg előtted?” mondja a zsoltár (130,3). Meglehet, mi nem vagyunk
férjgyilkosok, mint Ágnes asszony, mégis igaz, hogy
„sokat vétkezünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással”.
Legtöbbet talán mulasztással. Hogyan tehetünk hát szert Isten megbocsátó
irgalmára? Jézus világosan megmondta ennek a módját: „Boldogok az
irgalmasok, mert Isten irgalmaz nekik" (Mt 5,7)
Ebben a pontban nagyon különbözik a jézusi erkölcs a közfelfogásától. Az
emberek nagyon hajlamosak arra, hogy rosszal fizessenek a rosszért. A
Jézust követő ember viszont jóval fizet a rosszért. Ez persze balgaságnak
látszik, de csak ez hozza meg a békét magunknak is, másoknak is. Jézus
példabeszédét követve engedjük el „szolgatársaink” néhány ezer forintos
tartozását, hiszen Isten elengedte és elengedi milliárdos tartozásainkat (Mt
18,23-35).
Amikor Jézusnak az irgalomról szóló boldogmondását olvasom, mindig
eszembe jut egy gyermekkori emlék. Boldogult édesanyám operaénekesnő
volt. Miután férjhez ment, abbahagyta a szereplést, de sokszor beszélt nekem fiatalkori operaházi emlékeiről. Egyszer Wagner Lohengrin című
operájában énekelte a főszerepet. Kicsit meg volt fázva, emiatt a hangja
nem csengett olyan szépen, mint máskor. De azért jól sikerült az előadás,
és másnap az újságokban a zenekritikusok nagyon megdicsérték anyám
szereplését. Egyikük azonban nagyon rosszindulatú kritikát írt róla.
Kritizálta a hangját, és összehordott ellene tücsköt-bogarat.
„Egy évre rá ez a zenekritikus írt egy színdarabot - folytatta édesanyám a
történetet - amelyben maga volt a főszereplő is. Kíváncsiságból elmentem
megnézni. Valami teljes badarság, zavaros összevisszaság volt az, szerzője
pedig színészi antitalentum volt a javából. Ha bosszút akartam volna állni

rosszindulatú kritikájáért, csak szólnom kellett volna egy ismerős
újságírónak, hogy írja meg csupán az igazat, csak az egészen őszinte
bírálatot erről az ostoba színdarabról.”
Én erre, gyerekfejjel, megszólaltam: „Mamika, miért
nem állt bosszút? Éppen jó alkalom lett volna rá!”
Édesanyám elkomolyodott és így szólt: „Bosszút
állni? Fiacskám, jó ember olyat nem tesz!”
Lám, ez a kis párbeszéd hetven évvel ezelőtt zajlott
le anyám és köztem, de még mindig emlékszem rá.
„Bosszút állni? Jó ember olyat nem tesz”. Milyen
egyszerű! Ami jézusi, az mind egyszerű. Egyszerű,
de megvalósítani jaj, de nehéz! Mégis, próbáljuk meg! Legyünk nagyonnagyon irgalmasok! Akkor leszünk gyermekei Mennyei Atyánknak, aki
„fölkelti napját jókra és gonoszokra, és esőt ad igazaknak és bűnösöknek”.
(Mt 5,45). (P. Nemeshegyi)
PÉNZÉRT NEM, DE ISTENÉRT IGEN!
Árvíz szakította el a veronai hidat, csak a közép-boltozat állt még ellen, de
ezen is látszott a közelgő beomlás jele. A boltozaton álló ház lakói
kétségbeesve kiáltoztak segítségért.
- Száz arany a jutalma annak, aki megmenti a családot! — szólt gróf
Spolverini.
A tömegből kivált egy szegényesen öltözött fiatalember, beült a csónakjába
és nehezen küzdve az ár ellen, megmentette a családot.
- Itt a pénz, derék legény! - szólt a gróf.
- Nincs rá szükségem - hangzott a fiú válasza -, pénzért nem bocsátom
áruba az életemet. Adja azt inkább e szegény családnak, azok jobban rá
vannak szorulva, mint én. (Szentmihályi Molnár István)
PÉNZÉSRT NEM, DE ISTENÉRT IGEN!
A missziós kórház egyik betegének üszkös lábát
kötözi egy apáca.
Az üszkös láb bűze elviselhetetlen. Egy látogató
megjegyzi:
- Egymillió forintért sem csinálnám ezt!
Egymillió forintért én sem!
VAN GYÓGYMÓD A MAGÁNYOSSÁG ELLEN?
Van. Elsősorban: barátkozzunk meg a magányossággal. A magasabb
szellemi síkon élés ára, sőt méltósága is ez. Vizsgáljuk meg közelebbről,

mégpedig Pál apostol segítségével, ezt a méltóságot annak a két mondatnak
alapján, amit a galatákhoz írt levelében találunk: „Egymás terhét
hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét.” „Mert mindenki a maga
terhét hordozza." (Gal 6,2. 5) Úgy tűnik, mintha ellentmondás volna a két
mondat között, ezért alaposabban meg kell néznünk az eredeti görög
szavakat is.
„Egymás terhét hordozzátok.” - Az apostol itt ezt a görög szót használja:
baros, ami kívülről ránk rakott teher (tehát keresztet is jelenthet). Arra kér
Pál, hogy segítsünk egymásnak a kereszthordozásban, tegyük oda a
vállunkat és a szívünket a másik ember keresztje alá, vállaljunk mellette
olyan szolgálatot, amilyen cirénei Simoné volt, aki segített Jézusnak a
kereszthordozásban (Lk 23,26).
„Mert mindenki a maga terhét hordozza.” — Ebben az Igében más szót
találunk, itt a teher = porcion, latinul portio, a valakinek osztályrészül
kiszabott teher. Azaz: cirénei Simon segíthetett, vihette Jézus keresztjét, de
azon a kereszten Jézus halt meg, az a halál egyedül az Ő „porciója" volt.
Vállaljuk-e, hordozzuk-e mi a magunk
porcióját? Vagy éppen fordítva cselekszünk? Magára hagyjuk embertársunkat:
vigye csak egyedül a terhét, miközben mi
még a porciónkat is szeretnénk másra
rakni: áthárítani, becsempészni a másik
ember zsebébe? „Vigye a feleségem,
gyermekem, barátom, barátnőm, bárki, csak ne én!” Milyen infantilis,
gyerekes magatartás ez! (Gyökössy Endre)
ÉLVEZD AZ IDŐ AJÁNDÉKÁT
Főleg az nyer időt, aki minden pillanatban teljesen jelen van. Számára
nincs elveszett idő. Számára minden pillanat a beteljesedés ideje. Teljesen
mindegy, hogy dolgozik vagy semmit sem tesz, olvas vagy zenét hallgat,
sétálni megy vagy a gyermekeivel játszik; teljesen elmerül abban, amit éppen tesz. Élvezi az idő ajándékát, minden másodperc ajándékát. Számára
minden perc szabad idő, az élet ideje.
Ne engedd, hogy megfertőzzön
a »rögtön« szelleme!
Tanulj állhatatosságot,
tanulj meg lenni,
gyakorold a kitartás erényét!

Akkor lelked megszilárdul,
életed pedig sikeres lesz.
Aki lassan jár,
az néha gyorsabban ér célba,
mert nem kergeti semmi,
nem kell menekülnie.
Csak arra törekszik, ami fontos.
Tehát: ajándékozz időt magadnak.
Élvezd a lassúságot.
A türelem és a várakozás hozzátartozik az emberi élethez. A türelemben
rejlik az erő, amivel törekedhetünk a változásra és változtatásra. A
türelemben azonban az időnek is fontos szerep jut. Csak akkor változik
bármi, ha időt hagyunk rá magunknak.
A növekedéshez időre van szükség.
Aki önmagával szemben türelmes, és tud várni,
le fogja aratni érettsége gyümölcseit.
Életünkben újra és újra átélhetjük: hiába szeretnénk valamit
kikényszeríteni, nem sikerül. Várnunk kell, amíg elérkezik az ideje. Ez a
férfi és nő szerelmére éppen úgy érvényes, mint életünk fontos lépéseire.
Sokszor kell várnunk, amíg megérik az idő a döntésre.
Több rejtezik bennünk annál,
mint amit felfedezni és adni tudunk.
A várakozás megmutatja nekünk, hogy valódi
énünket
ajándékba kell kapnunk. (Anselm Grün)
☺ ☺ HATÁSOS IMA ☺ ☺
Az ötvenes években történt. A falu párttitkára látja, hogy az egyik öreg néni
imába mélyülten térdepel a százéves út menti feszület előtt. Gúnyosan
megszólítja:
- Aztán kiért imádkozik olyan buzgón, Rozi néni?
- Én bizony Rákosi Mátyásért!
- No, ne mondja! Még a végén kiderül, hogy Szálasiért is imádkozott!...
- Bizony imádkoztam. Fel is akasztották.
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