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Nincs menekvés az életünk elől?...

Oswald Spengler, a múlt század borúlátó gondolkodója
írja: „A derűlátás gyávaság.
Nincs menekvés az életünk elől. Életre ítéltettünk
és ki kell tartanunk, mint a
pompei katonának, akit elfelejtettek leváltani, amikor
kitört a Vezúv. Évszázadok
múltán találtak rá a posztján, a megkövesedett lávába
fagyva. Igen, ki kell tartanunk életünk mellett minden
remény és menekülési lehetőség nélkül. Mert nincs más
megoldás. Nincs más megoldás, mint a becsületes halál.”
Bertrand Russel ezt így fogalmazza meg: Helyt kell
állnunk, meg nem alkuvó
kétségbeeséssel a rettenetes végig. – Vagy ahogy
egy finom lelkű, művelt
leány mondta: „Minden
reménytelen. Csak egyet
remélek, hogy nem fog
megtörni az élet és felemelt fejjel haladhatok halálom felé.” – Igaz, hogy
könnyes volt a szeme.
De vajon a „csak azért
is” megoldása-e a szen-

vedésnek? Nem fenyeget-e
a veszély, hogy ez az emberi heroizmus: valami torz
görcsben ér véget?!
Valószínűleg minden ember
ösztönösen érzi a választ,
hogy ez a megoldás nem
megoldás.
De nézzük meg, hogy az
evangéliumban milyen megoldást kínál a kereszten szenvedő Jézus Krisztus.
Meglepetésként hathat ránk,
hogy Jézus realista. S ha mi
magunkat „idealistáknak”
valljuk, akkor nem értettük
meg Őt.
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Jézus elfogadja a szenvedés
tényét! Nem filozofál fölötte, nem magyarázgatja körül
elméletekkel. Tényeket ad.
Tényeket mutat és tényekkel
állítja követőit szembe. S ez
által egészen új arcát mutatja
meg a dolgoknak, így a szenvedésnek is.
Az Ő evangéliumában nem
csak boldogmondások vannak, hanem vannak szenvedésmondások is (lásd Lk

21,8-19).

Az, hogy Jézus reálisan elfogadja a szenvedés tényét,
és követőit is reálisan szembefordítja a szenvedéssel,
máris nem kevesebbet
jelent, mint azt, hogy aki
Őt követi, az nem vonogathatja cinikusan a vállát,
ha szenved, nem fonogathat töviskoronát saját feje
köré. Az nemcsak azért él,
mert élnie kell. Nem menekül a halálba, hogy ne
kelljen szenvednie, hanem:
– elfogadja realista módon a szenvedés tényét
(minden testi, lelki, szel‰
lemi szenvedését);

– az elfogadott szenvedést beépíti életébe,
sőt élet-tervébe. De nem csak beépíti, hanem fel is használja. Ahogy a sas is felhasználja a vele szemben zúgó orkán erejét, mert
szárnyát olyan szögbe állítja, hogy pontosan
az őt lehúzni akaró vihar ereje repíti a viharzónák fölé.
Sőt Jézus még ennél is többre tanít. Arra,
hogy míg elfogadom a szenvedés tényét,
míg beépítem, míg fölhasználom, azaz míg
fölibe kerekedem: át is alakíthatom pozitív
erőkké, tényekké.
Gyökössy Endre: Töviseink és a
Töviskoronás  Miért kell szenvednünk
testileg, lelkileg? Lehetséges-e elkerülni
a szenvedést? Miért kell a hívőknek is
szenvedniük? (104 old., 680 Ft)

A mi legmélyebb
szomjúságunk
Mindaz, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem
szomjazik meg, hanem a víz, amelyet
adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. (lásd Jn 4,5-42)
A Színeváltozás hegyének magasa
után vágyaink kútjának feneketlen
mélysége tárul fel előttünk a mai
Evangéliumban: az Istenember szomjúsága által a mi legmélyebb szomjúságunk tárul fel előttünk.
Mire szomjas az ember: vízre? Nem,
hanem az életre, amelyet a víz táplál.
Milyen életre: a mulandóra? Nem, az
csak képe, ígérete az örökkévalónak.
Milyen örök életre szomjazik az ember: öntudatlan felolvadásra a mindenségben? Nem: ha képes még a
szívére hallgatni, tudhatja, hogy örök
szeretetre, olyan életre, amely csupa

szeretet és viszontszeretet, Isten szívéből fakadó és oda visszatérő, örök
életre szökellő vízforrás.
Testi valónk szomjai, pszichénk szomjazásai, értelmünk tiszta epedései
csak jelzései egy nagyobb szomjúságnak, amely sokkal mélyebben: biológiai és pszichés funkcióink alatt, a
szívünk mélyén, személyiségünk központjában jelentkezik. A mai vasárnap nélkül mit is érthetnénk Húsvét
vigíliájából, amely tűzszenteléssel
kezdődik (és a könyörgés mennyei
vágyakról szól), vízszenteléssel folytatódik (amely az életre szomjazóknak
lesz kútforrás), s a szertartás keretében a pap belemeríti az égő húsvéti
gyertyát a keresztkút vizébe? Itt a tűz
és a víz ugyanarra a mennyei valóságra utal: így lesz Isten legvégső, legbensőbb titka, a Szentlélek, a Szeretet a
mi legvégső valóságunkká és legbensőbb titkunkká. A keresztkút pedig az
Egyház méhe, illetve a megkeresztelt,
újjászületett ember szíve.
Úr Jézus, szívünk kútjának mélységeiből újra és újra feltör a szomjúság,
amelyet nem csillapíthat más, csak
Te magad, a hit és a keresztség által
megadva a Szentlelket, az örök életre szökellő vízforrást bennünk. Add,
hogy neki engedelmeskedve, mint a
több ezer méteres mélységben rejlő
kristálytiszta, éltető vizet, úgy hozzuk felszínre, mindennapjaink világába létezésünk legmélyéről, új meg új
megtérések fáradságos, mégis örömteli munkájával az isteni életet.
Barsi Balázs: Itt az alkalmas, szent idő;
szentírási elmélkedések nagyböjt napjaira
című, legújabb kötetünkből idéztünk (kemény
táblás, ünnepi kiadás, 208 old., 2600 Ft)

Kevés a szó,
hogy Isten közel akar vinni önmagához,
– a közelség nem egység.
Isten egységet akar velünk:
birtokbavételt, kisajátítást,
lefoglalást, bennünk lakást,
éltetést, istenivé-tevést.
Isten olyan közel van hozzánk,
hogy nincs elegendő távlatunk
egész nagyságában látni Őt,
de azt is mondhatom: oly messze,
hogy szemeink elégtelenek hozzá.
Mégis: egyszer alkalmazkodott igényeinkhez
a történelem folyamán,
s megjelent ember-közelségben,
de nekünk más elképzeléseink voltak róla,
a Szeretetről:
hatalom és dicsőség,
emberszabású gondolatok –
és nem akartuk őt bevenni magunk közé.
Istennek öröme adni.
Azért alkotta a világot, hogy kiáradhasson,
és közölhessen önmagából annyit,
amennyit elbír belőle a teremtett lét.
Azért lettél,
hogy Isten neked adhassa önmagát.
Az élet nagy feladata:
alkalmassá tenni magunkat erre.
Mennyi árnyalata van a befogadásnak
a szabad akarat nélküli létezésektől
Krisztus lelkéig!
Isten a létrehívó
és sorsunkat magába záró szeretet,
s a nagy Terv,
az isteni gondolat felőlünk:
továbbadni a Lelket
a bennünk élő Jézus által,
az Atya megdicsőítésére.

A dicsőség: az isteni megnyilvánulása,
– mint a nap fényessége;
a megdicsőítés:
Isten általunk való megnyilvánulása,
– mint a virágban a fény.
Szent-Gály Kata: Fény és vallomás
című könyvünkből idéztünk (112 old., 1180 Ft)

Bonnie Kittle, Unsplash

Istennek öröme adni

11 csodás lelki olvasmány
nagyböjtre és húsvétra
Különleges nagyböjti csomagot állítottunk össze! Igyekeztünk beletenni
minden olyan lelki táplálékot, amely segítségünkre lehet, hogy ezt az időszakot igazán gyümölcsözően töltsük el.
Található benne Lélekkalauz nagyböjt
minden napjára, 2 könyvecske különleges lelki feladatokkal, 40 különleges
keresztút – és még kettő, az egyik a
Szűzanyával. Gyökössy Endre lelkészpszichológus három kis könyvecskéje
a szenvedésről, a „lelki rendrakásról”
és a különféle böjtökről. Az Öröm Útja
már a húsvéti örömről szól, 14 egészen
különleges elmélkedés során; Barátunk
és táplálékunk eucharisztikus imafüzet
pedig az egyik legnépszerűbb könyvecskénk.
Nagyböjtben a 11 könyvet együtt
8040 Ft helyett kevesebb mint fele
áron kínáljuk, csupán 3800 Ft-ért!

mas arra, hogy felelősségünk tudatában el-elgondolkodjunk lehetőségeinkről, jelenünkről, jövőnkről. Hiszen
az Egyház hitelesen megjeleníti az
emberiség legnagyszerűbb orvosát, az
igazi Megváltót, aki minden kor minden embere előtt feltárja a boldogság
akadályait, amelyek Őt is a halálba
vitték. Feltámadásával beleénekli a
világba, hogy soha nincs végleg elveszett, reménytelen helyzet. Hiszen
az igazi boldogság megteremtésének
nagy művésze a szerető szívű menynyei Atya, továbbá az Ő egyszülött
Fia, az értünk szenvedő, kínhalált
halt és feltámadott Jézus, és a Szentlélek, aki átlelkesíti az önző, lélek nélküli, anyagba süllyedt világot.

Keserű kín töltött el,
amint néztem a fiamat elesni,
újból felkelni,
és folytatni útját.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell
lennie, némán továbbmentem.
Az én szavaim:
Uram,
Mária volt a leghűbb követőd.
Sohasem állt meg, akármennyit is
szenvedett érted.
Bűneim által
sokszor elfordultam tőled,
és elfordítottam másokat tőled.
Kérlek, irgalmazz nekem.
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A nagyböjt nagyon is alkal-

Kerényi Lajos: A világot átölelő szeretet
című, bátorító könyvéből idéztünk (176 old,
kemény táblás, 3500 Ft)

Mária keresztútja
7. állomás: Jézus másodszor esik el
Mária vallomása:
Megint.
A fiam megint elesett;
a fájdalom megint elárasztott
arra a gondolatra, hogy meghalhat.
Feléje indultam,
de a katonák nem engedtek.
Felemelkedett,
és lassan tovább bukdácsolt.

A HÉT utolsó 100 sikerKÖNYVE
Szent-Gály Kata: Fény és vallomás
című lelki olvasmányt kínáljuk most
FELE ÁRON,
1180 Ft helyett csupán 590 Ft-ért!

Ne is emlékezz régi bűneidre, mert újra
meggörnyedsz! Elintéztetett az! A te dolgod: légy egészséges! Jézus mondja: Meggyógyítottalak, járj rugalmasan és frissen.
Megváltottalak, ne babrálj tovább megbocsátott bűneid között. Az már az én dolgom.
Szeress ma jobban, mint tegnap! – Gyökössy
Endre lélekemelő gondolatai az év minden
napjára. (160 old, kemény táblás, 2400 Ft)
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