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230. Áll a Krisztus szent keresztje?

Jn 19,26-27

?Asszony, íme, a te fiad! .... Íme, a te anyád!?

Nehezen telnek így a napjaink, kényszer? távolságban egymástól. 
Nem készülünk nagy családi találkozásra, félve látogat juk meg ? és 
csak messzir?l ? id?s szeretteinket, és elszomorító a gondolat, 
hogy szeretett  templomunk ajtaja is zárva van el?ttünk. Távol 
vagyunk egymástól.

És így állunk meg ma újra a kereszt tövében, Jézus szavait  
hallgat juk újra. Távol állunk it t  is egymástól. No, nem a vírus miatt , 
inkább a félelem és a fájdalom szakít  el minket egymástól. Ott  áll ? 
egészen a kereszt tövében ? Jézus anyja, Mária. Tudta, hogy nem 
lesz könny? út, amin Isten vezette, és olyan sokszor nem értette, 
mit  tesz Jézus, és most it t , a Golgotán sem ért  többet, mint eddig. 
Egyet azonban mindvégig tudott , hogy szeret i Jézust. Mindennél 
jobban.

Kicsit  odébb, félve, összetörve ott  áll János, az ifjú tanítvány. Sokat 
tudnánk róla beszélni, de annál többet úgysem mondhatunk, hogy 
? is nagyon szerette Jézust. Mindennél jobban. Ezért  van most ? is 
it t , és ezért  nem futott  el, mint a többiek.

Ezt a két csöndes lelket ? Máriát és Jánost ? Jézus halála óráján 
(vagy halála árán) egymással összeköt i. Ezután Jézusért szeressék 
egymást. A Golgota óta ugyanígy történik mindannyiunkkal, akik 
Jézushoz való szeretetünkkel ott  állunk az ?  kereszt jénél. 
Kezünket egymásba kulcsolja. Szabad nekünk egymást ? érte, 
? miatta szeretnünk. És meglát juk, érezzük, hogy még ebben a 
rendkívüli, elszakított  helyzetben sem vagyunk egyedül. Egymásra 
bízott  minket Jézus ? szeressük, keressük, hordozzuk egymást 
most is, it t  is.

SEGÍ TSÉG AZ I MÁDSÁGHOZ
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395. Isten szívén megpihenve?

- Adjunk hálát közeli és távolabbi szeretteinkért ! Név szerint 
vigyük ?ket Isten elé!

- Gondoljunk valakire, aki magányos ebben a nehéz id?ben! 
Imádkozzunk érte, és álljunk mellé, hívjuk fel, keressük meg!

ÁLDÁS

Kegyelem nektek és békesség Istent?l, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól!

?Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én 
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!? Jn 13,34.
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