
 

2015. március 29. – Virágvasárnap – Mk 14,1-15,47 – Beteljesedett! 

Jézus műve a passiójával lett teljessé. Szenvedése és végső kitartása megpecsételte egész életművét.  

Jézus tudatosan készült a végső napokra. Tanítványainak sokszor elmondta életének végkifejletét, 

szenvedését, halálát, de ők értetlenkedve hallgatták.  

Testi szenvedését megelőzte a lelki megpróbáltatás: 

 a vallási vezetők esztelen dühe és gyűlölete, 

 Júdás árulása, 

 a tanítványok alszanak, míg ő a halál gondolatával gyötrődik, 

 elfogatásakor az apostolok magára hagyják, elfutnak, 

 Péter letagadja őt a cselédek előtt. 

Jézus halála véres dráma, mégis magasztos. Megrendítő az a belső tartás, ahogy elviseli a megaláztatást, a 

legnagyobb fájdalmakat. Példamutatóan tudott szenvedni. 

Sok embert láttam szenvedni. Akik nem tudták viselni, gyalázták, káromolták az Istent, vagy szidták az 

orvosokat. De tapasztaltam olyat is, amikor a szenvedés, a fájdalom tanította, nemesítette, lélekben 

felemelte a beteget. 

A megpróbáltatás, a betegség, a szenvedés olyan lépcső, amely vezethet fölfelé is, lefelé is. 

Egy hívő férfi ezt mondta az életéről: „A próbatételek erősítették a jellememet, a szegénység hatására 

megtanultam Istenre támaszkodni, és megszabadultam a kapzsiságtól. A kudarcok kigyógyítottak a 

büszkeségből. Ami rossznak látszik, valóságos jót eredményezhet. Ha Isten nem veszi el a fájdalmat, 

eszközként használja azt.” 

A betegség, a fájdalom korlátozhatja, de nem akadályozhatja meg a lelki növekedést. 

Dosztojevszkij négy évet töltött kényszermunkatáborban, és hat évet száműzetésben, eközben 

megingathatatlan keresztény hitre tett szert. Fogolytársai nagyobb részében gyűlölet és bosszúvágy 

forrongott a büntetésben eltöltött évek alatt, ő viszont megújult életörömmel, és az emberi jóságba vetett 

hittel szabadult. 

A betegség, a szenvedés legnagyobb kísértése, hogy ekkor gondolataink önmagunk körül forognak. Ha 

ezen változtatni tudunk, az áldás nem marad el. 

Egy fiatal leány halálos betegséggel küzdve feküdt a kórházban. De nem önmagával törődött. Járta a 

kórtermeket Bibliával a kezében, vigasztalta, bátorította, erősítette betegtársait. Úgy halt meg, hogy nem 

önmagával foglalkozott. 

A mi Urunk ebben is példát mutatott nekünk. Nem önmagával és a fájdalmával volt elfoglalva. A jobb lator 

örök üdvösségét egyengette (Lk 23,43), majd imádkozott gyilkosaiért, ellenfeleiért (Lk 23,34). Halála 

pillanatában is részvét volt a szívében. 

„Sok mindent tanultunk az iskolában, bölcsészetet, teológiát, matematikát, szociológiát, történelmet és 

nyelveket, de egy tudományt elfelejtünk megtanulni: olvasni a szemekből és arcokból, kiolvasni az elsírt 

könnyeket és néma zokogásokat, meglátni a töviskoszorút és a vaskoronát, amit annyi ember hordoz a 

fején, fájdalmasan és láthatatlanul” (Perlaky Lajos). 

A mi Urunk némán szenvedett. Nem igazította el a hóhérait, csendben volt vádlói előtt, ajkát nem hagyta el 

zúgolódó, felesleges szó. Ez adja szenvedésének magasztosságát. Ez teszi igazán hitelessé. Így lett, és 

lesz példaképpé. Elfogadta és végigélte azt a világrendet, amelyben élünk, az élettől a halálig. 

Vincze József, Pér 

 

 


