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4. Jézus Édesanyjával találkozik 

"Ne félj, Mária! fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. 

Nagy lesz ő, a Magasságbéli Fiának fogják hívni, az Úr Isten 

neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob 

házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége." Lk 

1,30-32 

Vajon eszébe jutottak-e Máriának ezek a szavak ott, a poros 

úton? Tudott-e ott is hinni Jézus királyságában? És mi, a 

hétköznapok rohanásában tudatában vagyunk-e, hogy a Király 

egyszer majd számon kéri az életünket? Úgy élünk-e, hogy 

készen álljunk erre? 

Ima: Segíts Uram, hogy ne csak a jelent - a poros utat" - 

lássam, hanem előre is tekintsek! Őrizz meg attól, hogy 

felkészületlen legyek a Veled való találkozás órájában! 

5. Cirenei Simon segít vinni Jézus keresztjét 

"Ők megragadtak egy bizonyos Simont, Cirenéből valót, 

aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus 

után." Lk 25,26 

Simon aztán "örülhetett" a váratlan feladatnak! Épp a mezőről 

(ahol valószínűleg reggel óta dolgozott) tartott hazafelé, 

fáradtan, éhesen és akkor még ez! Amikor előre betervezünk 

egy-egy jócselekedetet, akkor nem is olyan nehéz. Időnket már 

eleve erre szánjuk. De mi a helyzet, amikor fáradtan tartunk 

hazafelé, s így ér egy váratlan kérés? Örömmel mondunk-e 

igent, vagy ürügyet keresünk, hogy kimentsük magunkat? 

Ima: Uram, add, hogy mindig felismerjem, milyen feladatot 

akarsz rám bízni. Segíts legyőznöm a fáradtságot, a 

kedvetlenséget, hogy át tudjam venni a keresztet azoktól, akik 

már nem bírják! 

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak 

"Mert aki szégyell engem és az én igéimet, azt az Emberfia 

is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga, az Atya és a 

szent angyalok dicsőségében." Lk 9,26 

Sokan szánakoztak látva Jézus szenvedéseit, mégis csupán egy 

valakit említ a hagyomány, aki tett is valamit. Sokan 

szimpatizálnak Jézussal ma is, de csak kevesen vannak olyan 

bátrak, akik radikális keresztény életet mernek élni, szemben 

az árral menetelni. 

Ima: Köszönöm, Uram, hogy ismerhetlek, hogy szerethetlek! 

Adj bátorságot, hitet,hogy bármikor, bárki előtt meg merjem 

vallani hitemet, meg merjelek vallani Téged!   

                                forrás: internet 
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Gyökössy Endre: Hogyan böjtöljünk ebben a modern 

világban? 

Böjt alatt mi rendszerint az étel–ital megvonását értjük. 

Szájunk megregulázását. Valóban. Jézus korában, sőt vagy 

másfélezer éven keresztül különös szükség is volt erre, mert 

gyakran a gyomor bűnei, az étel–falak zárták el tőlünk Isten 

halk és szelíd szavát. 

Úgy érzem, manapság sokkal inkább a szemünket és a 

fülünket kell megböjtöltetni, hogy Isten halk és szelíd hangját 

meghalljuk, amely felülről és mégis belülről akar hozzánk 

szólni. 

 Mi a feladat, a „leckénk” a halk és szelíd szó meghallása 

érdekében? Mondjuk, egy héten legalább egy nap ne nyissuk 

ki a rádiót, televíziót, ne olvassuk el az újságok szomorú, 

riasztó, keserves, rossz híreit – az anti– evangéliumot, az 

ellenörömhírt–, amelyek bajokról, háborúkról, 

gyilkosságokról, sikkasztásokról, gazdasági és hatalmi 

küzdelmekről szólnak; ehelyett csöndesedjünk el. Ha tehetjük, 

egy időszakra a telefont is kapcsoljuk ki, hogy teljesen át 

tudjuk adni magunkat Istennek. 

Tudom, nem kevesen vannak, akik azt mondanák erre, 

hogy ez szinte képtelenség. Ennél sokkal egyszerűbb egy héten 

egyszer a gyomrot megböjtöltetni – és ez így is van. Nekünk 

azonban fontos ezt a fajta böjtöt gyakorolnunk. Csak így, 

szemünket–fülünket böjtöltetve tudunk olykor–olykor lényünk 

alaphangjára hangolódni, hogy így megtudjuk, mi rejlik 

bennünk. 

Mit mond a csönd? Miről, kiről beszél lényünk mélye? 

Békés, tiszta hangok, képek jönnek–e elő, vagy zavaros, 

nyugtalanító, elintézésre váróak? Vagy éppenséggel a nagy 

semmi?… Azért is szükségünk van hang–böjtre, hogy rezonáló 

képesek legyünk a belső felső hangra, a Lélek szavára. 

Csak elcsöndesedve, szemünket, fülünket böjtöltetve 

tudunk kapcsolatba kerülni Isten Lelkével. 

forrás: Internet 

Kedves Testvéreim! A nagyböjt a szent három napban 

csúcsosodik ki, melynek során ebben az évben is az isteni 

igazságosságot ünnepeljük, amely a szeretet, az ajándékozás és 

az üdvösség teljessége. Azt kívánom, hogy a bűnbánatnak ez az 

ideje minden keresztény számára valódi megtérés és Krisztus 

misztériumának mélyreható megismerése legyen, aki eljött, 

hogy beteljesítsen minden igazságosságot. Ezekkel az 

érzésekkel, szívből terjesztem ki mindenkire apostoli áldásomat.

    XVI. Benedek pápa 


