2015. december 9. szerda
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Vallomások gyönyörű sora jutott mára lelki táplálékul. Vallomásra vallomás a válaszom:
Édesapám, családom nagyban meghatározta későbbi istenképemet. Bár ő nem vallásos,
mégis nagyon önfeláldozó, előzékeny és mindig segítőkész. Édesanyám pedig az az angyal
volt gyermekkoromban, aki megmutatta hogyan lássam meg mindenben a szépet és a jót,
hogyan derítsem fel szívemmel az örökérvényű értékeket. „Emeljétek a magasba szemeteket, és nézzétek: Ki teremtette ezeket?” De figyelmeztetett arra is, hogy világban, a családi
fészken kívüli, ismeretlen nagy világban, bizony a külcsín sokszor hamis. Hitetlenkedve hallgattam szavait arról, hogy az emberek bizony rosszindulatúak is tudnak lenni. (Azt hiszem, itt
ért véget tünemény gyermekkorom.)
Istenélményem – már 33-on túl – mindent felülír bennem. Meghatározza szemléletemet,
tartást ad, és segít a múltat-jelent-jövőt teljesen elfogadóvá válnom. Az Úr életemen át ható
halk duruzsolását meleg ölelése váltotta fel. Mindent felülmúló, el nem mondható jelenvalóságába engedett betekinteni, és azóta élő bennem a zsoltár: „Áldjad, lelkem, az Urat, s
egész bensőm az ő szent nevét! ... Áldjátok az Urat, művei mind, mindenütt, ahol uralkodik.”
Atyám, mindenható szerető Istenem, hogyan dicsőítselek embertársaim között? Hogyan
mondjam el, hogy élő és ható Isten vagy? Jézusunkra tekintve láthatjuk meghitt viszonyodat,
látjuk a küldetéstudatot és Rád való áldott szomjazást, amelyet neki köszönhetően mi is
átélhetünk. Jézushoz menekedhetünk – és tesszük is –, ha nehéz az élet. És Atyám, most
egyre sűrűbben és szerteágazóbban nehéz. Áldalak, Atyám, hogy Jézust adtál/Jézus lettél
nekünk, és a legnagyobb kétségek idején is könnyűvé teszed szívünket, ha beléd kapaszkodunk!
„...akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem
lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.”
Megélem, Uram, igéid igazságát. Áldalak szívemmel, szám hirdet TÉGED, és elmém fürkész
szüntelen.
Most Cipő (Republic) szavai derengenek fel bennem csendes-selymes vallomásával:
„Ha megkérdeznéd, hogy mit nem
mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható?
Ha megkérdeznéd, csak annyit mondanék: Ha még egyszer láthatnám azt,
amit egyszer láttam már! Kérlek, újra
segíts nekem!
Ha még egyszer itt lennél, simogatnál,
mint a szél! Nélküled nem érezhetem!
Bárki mondja, el ne hidd: hiába volt a
sok beszéd!
A szívedben őrizd tovább és el ne
hagyd senkiért!
…A szívedben égjen a láng, égjen a tűz
még tovább!”
Skutovits Hajnalka (Nőtincs, 5. régió)
***
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Mt 11,28-30
28
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek
titeket. 29Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos
szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. 30Az én igám édes, és az én terhem könnyű.”
Az iga általában azt a szerszámot jelenti, amelybe a vonó jószágot befogják. Ezzel az eszközzel tud az állat jobb hatásfokkal dolgozni. De az igának rá kell simulnia az állat alakjára, hogy
ne törje fel munka közben.
Számomra ez az idézet azt mondja, hogy mindannyiunknak egyedi (igája) életfeladata van.
Ennek a feladatnak megoldása sokkal könnyebb, ha nem ellenkezünk, hanem belesimulunk,
és minden erőnkkel a megoldásra törekszünk. Jézus életével példát adott nekünk erre.
Vajon én használom a képességeimet mások és magam javára? Az életem példa mások
számára a hűség szempontjából? Mindennapjaimban jelen van Jézus?
„Jézus terhe valóban könnyű-e? Könnyű-e önmagunk megtagadása, az ellenségszeretet vagy
a vértanúság készsége? Kétségtelenül nehézzé válik a dolog, ha valaki csak fél szívvel követi
Jézus tanítását, például egyszerre akarja szolgálni Istent is, meg a Mammont is.” (Gromon
András: Út a forráshoz… Jézus evangéliuma Máté tolmácsolásában, 162. o.)
Mennyei Atyám! Segíts, hogy hűséges legyek a jézusi szeretettörvényhez! Felismerjem
képességeimet, és használni is tudjam testvéreim számára, mert így erősödök én is!
Segíts, hogy harmóniában legyek Veled!
Erdélyi Klári (10. régió)
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