A Szent Gellért Kiadó és Nyomda hetilapja

XXVII. évf. 13. szám

2020.
március 22–28.

Van titka a jól szenvedésnek
Jézus Krisztus reálisan beszél a szenvedésről, s a tapasztalati valóságnak megfelelő hozzáállásra tanít élete példájával.
(Mégis Őt mondják nagy „álmodó”-nak,
idealistának azok, akik nem ismerik.)
Fogadd el a szenvedést! – mondja, s Ő sem
menekül előle.
Jézus elfogadja a szenvedést és beépíti
életébe, terveibe. Bármiféle testi-lelkiszellemi szenvedést. Imádkozni tanít, és a Miatyánk
harmadik kérése ez: „Legyen
meg a te akaratod”. Ez nem
beletörődés, nem fátumhit.
Ez a mi akaratunk ráhangolása Isten akaratára.
Ő maga is háromszor
mondja ugyanezt, amíg
vívódva imádkozik a
Gecsemáné-kertben.
Mert nem a halál a
legnehezebb, hanem a
halálra várás, de aki
kiitta a szenvedésnek
ezt a poharát is, az már ki tudja mondani: Atyám, legyen meg a te akaratod. Ezek nemcsak szavak, hanem igazi
engedelmesség. Akaratának teljes ráhangolása az Atya akaratára.
Jézus szenvedése sohasem passzív. Döbbenetes aktivitás a szenvedése. Míg a
kereszten függ, megbocsát azoknak, akik
keresztre szegezték. Sőt, imádkozik ér-

tük: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34). Létrehozza a Lélek szerint való legmélyebb
rokonságot, amikor édesanyjára bízza
kedves, fiatal tanítványát: „Íme a te fiad.”
Majd Jánosra bízza az anyját: „Íme a te
anyád!” (Jn 19,26-27). Még mielőtt meghal,
megígéri a mellette vergődő gonosztevőnek az örökéletet, azután mindnyájunkért
ezzel a szóval hal meg:
„Elvégeztetett!” Nem
nyögte, sírta vagy jajgatta ezt Jézus: ez a
szó diadalkiáltás volt!
Hogyan kell átalakítani és felhasználni a
szenvedést?
Egy-egy
evangéliumot végigolvasva, igen sok kísértést, vádat, szidalmat
találunk. Ezeket mind
Jézus felé irányították.
Feléje dobálták, mint
kemény sárgombócokat.
Ő pedig mindegyikből
csodát gyúrt. Átalakította a sok „sarat”, mindent, amivel szenvedést okoztak neki. (Miként a szobrász, aki
angyalt formál az agyagból.) Így születtek
a kétezer év óta érvényes – a mi mai kérdéseinkre is eligazító – válaszok.
Példázatait, tanításait így formálta Jézus.
Jót a rosszból, szépséget a sárból. Tanít

bennünket és segíteni akar nekünk Jézus
Krisztus, aki minden kísértést, vádat, szidalmat, sértést átalakított megbocsátássá
és szolgálattá. Szeretete által emberibb
embert tudott formálni, a saját szenvedéséből megváltást és örök életet. Az élet
egyik legnagyobb titkára tanít: ha nem tudunk a szenvedést okozó körülményeinken
változtatni, nekünk kell emberebbé változni, homo sapiensből homo christianusszá,
aki át tudja alakítani a szenvedést. Nem
ez a Jézus diktál-e Pálban, amikor így ír
a Kolossé-belieknek: „Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátravan, az ő testéért, amely
az egyház” (Kol 1,24). Ha utánagondolunk,
rájövünk, hogy az apostolok is a szenvedésükkel harcoltak, s győzelmük is szenvedések és haláluk árán volt lehetséges.
Jézus tehát az igazgyöngy titkát fedi fel
előttünk. Ha a gyöngykagyló két fedele
közé bejut valami kis homok vagy piszok,
az bántja a kagyló puha testét, „sírni” kezd
a gyöngykagyló, s azt a szúró, idegen anyagot körülsírja, betokozza. Fájdalmát, szenvedését – s ezt a belekerült piszkot átalakítja. Így terem az igazgyöngy.
Gyökössy Endre: Magunkról magunknak
A teljességet átfogó lélektani könyv
mindenkinek, aki a lelki életéhez fontosnak
érzi saját maga jobb megismerését is.
(352 old., 3200 Ft)

Ami képes megsemmisíteni
a rosszat
„A rosszat nem rója fel” – írja Szent Pál a szeretethimnuszban. Itt nem arról van szó, hogy
olyan naivnak kell lennünk, hogy nem látjuk
meg a rosszat. Nem is csupán elnézésről van
szó, amely egyfajta amnesztiát ad „tegyünk
úgy, mintha meg sem történt volna” alapon.
Éppen ez utóbbi hozzáállás az, amely ma is
egész társadalmakat ront meg.
A szeretet igenis látja az ellene elkövetett roszszat, de nem áll bosszút érte, hanem megbocsát és feloldoz. Ez embernek önmaga erejéből lehetetlen feladat. Ha Isten nem lett volna
emberré, és nem mondta volna, hogy „Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”, s ha nem árasztotta volna ki a
Szentlelket a bűnök bocsánatára, akkor egy
bizonyos szinten nem volna jogunk megbocsátani. Például testvérem gyilkosának emberileg
nem bocsáthatok meg, mert ezzel cinkosságot
vállalnék gyilkosságában.
Egyedül Istentől jöhet a bocsánat, és csak
az Istennel egyesült ember sodródik bele az
isteni megbocsátás örvényeibe, amely más
szintre helyezi az emberi síkon feloldhatatlan
ellentétet. Ez a fajta megbocsátás a sértőt és a
sértettet egyaránt arra hívja, hogy mindketten
lépjenek be egy új világba, ahol Pálnak nem
kell szégyenkeznie, amikor találkozik Istvánnal
az égben, pedig megkövezésénél ott állt a gyilkosok oldalán. Csak azon a szinten lehetséges
megbocsátanunk, ahol a mennyei Atya szemével tudunk nézni, aki a gyilkost és az áldozatot
egyaránt gyermekeként szereti. Ahelyett, hogy
felróná, megsemmisíti a rosszat, és új életet
ad. De ezt az új életet csak az tudja befogadni,
aki szívből megtér.
Barsi Balázs OFM: „Most megmarad
e három” című kötetből idéztünk.
Lelket emelő, „mély vizekre evező”
elmélkedések a három isteni erényről.

Yaroslav Lutsky, Unsplash

(176 old., kemény táblás, 2800 Ft)

Gyógyító
bűnbocsánat
Járt a templomunkba egy házaspár,
két gyerekkel. A férfi – látszott rajta,
hogy megviselte az élet –, mindenben
segített, a székhordástól a takarításig,
az asszonyka ugyanígy. Gyermekeik
elsőáldozók lettek. Aztán egyszer csak
láttam a férjen, hogy nagyon nagy beteg. Nemsokára meghalt. Amikor eltemettem, csupa szépet és jót mondtam
róla a temetésen, hogy mennyi jót tett
Isten ügyéért, milyen buzgó, jó keresztény volt.
Amikor a kántor úrral jöttünk viszszafelé, egy fiatal nő utánam jött, és
megszólított:
– Lajos atya, maga most nagyot hibázott! Szépeket mondott erről az emberről, pedig ő gyilkos volt! Évekig ült,
mert gyilkolt. Úgy látszik, jól viselkedett, harmadolták a büntetését és
kiengedték. Lajos atya pedig agyondicsért egy gyilkost!
– Nézze, kedves – válaszoltam megrendülten –, én nem tudom, mi volt,
hogyan volt azelőtt, csak azt tudom,
hogy csodálatos keresztény ember
lett belőle. Higgye el, hogy az Úr Jézus nemcsak a bűnt törli el, hanem a
szégyent is elveszi!
Ez így igaz. De csak akkor, ha őszinte
vagyok!
Kerényi Lajos: Utam Hozzád, Uram!
Kalandos lelki kirándulásra, vagy ha jobban
tetszik, belső zarándoklatra, hívom a kedves
olvasót, hogy találkozzon Krisztussal, és
megújuljon Benne az élete. (kemény kötésben,
végig színes fotókkal, 96 old., 2400 Ft)

Jeremiás
[...]
Hisz tudjátok: hű az Isten,
Nem taszít el mindörökre.
Él az ige, áll a Kötés,
Áll apáink szent örökje.
Jelet látok a jövőben,
Amelyet még fátyol leplez.
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
Térj meg a te Istenedhez!
Jelet látok a jövőben:
Bontakozik a nagy fátyol,
A Megígért fényessége
Villan elő homályából.
Virradati szelek szárnyán
Diadalmas ige repdes...!
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
Térj meg a te Istenedhez!
Sík Sándor: Ének minden emberhez című
kötetből idéztünk. (400 oldalas, elegáns
papírra nyomtatott, kemény táblás, 2800 Ft)

Köszöntünk téged,
édesanyánk,
Gyümölcsoltó Boldogasszony!
Amikor Jézus ránézett Máriára, ő megértette fia kérését: „Anyám, segíts te is
valamit letörölni az emberiség hatalmas
adósságtömegéből!” – Ó, dehogy mondta
volna fiának: „Hagyd abba, vérzel, kisfiam, sápadt vagy. Nem éri meg. Tudom,
van isteni erőd, vess véget a vad színjátéknak!” Szinte biztos, hogy ezt súgta oda
fiának: „Csak így tovább! Tarts ki! Meg
ne állj!”
Kerényi Lajos: A világot átölelő szeretet
Lajos atya bátorító, buzdító, irányt mutató
gondolataiból mindennap erőt meríthetünk!
(176 old, kemény táblás, 3500 Ft)

Kövesd Jézust,
hogy legyen erőd!
Nincs olyan tanítvány, mai tanítvány, akinek Jézus ne adna valami – tőle telhető
– megbízatást. Az illető majd „menet
közben” tudja meg, hogy aki alázatosan annyit vállal, amennyi tőle telik,
az egyszer „csak úgy magától” sokkal
többre képes.
Jézus követése közben ne egymásra nézzünk, hanem Őrá, mert különben eltévedünk!
Olyan egyszerű ez az út, Jézus követése,
mint semmi más! Rá kell figyelnünk,
nem pedig egymásra sandítani, és akkor nem tévesztjük el lépteinket és életünket.
Jézus valóban nem egy tant hozott erre a
Földre, hanem életformát, amelyhez
hozzátartozik a tudatos kereszthordozás is, és ezt Ő maga mutatta be először
követőinek.
Jézus az igája alá hív, amelyben vinni,
emelni, hordozni akar bennünket. Segíteni elviselni az életet.
Szeress ma jobban, mint tegnap! – Gyökössy
Endre lélekemelő gondolatai az év minden
napjára. (160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

A HÉT sikerKÖNYVE

Hatalmas közbenjárónk,
Kaszap István
Olvasóink kérésére újra megjelentettük a híres Kaszap István kilencedet.
Ez a kis könyvecske eddig több mint
10.000 példányban fogyott el, mert az
imádkozó hívek a jó Istenünk ezernyi
kegyelmét nyerték el közbenjárása által. (380 Ft)

Az önismeret és a lélektan alapművét,
Gyökössy Endre: Magunkról
magunknak című könyvét kínáljuk most
hatalmas kedvezménnyel,
3200 Ft helyett 1950 Ft-ért!
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