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Nyújtsd ki a kezedet és 
tedd az oldalamba. 
                                             (Jn 20,27)                                                 
______________________________________           
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    Jézus igéjének kedves Barátai! 
 

Fájdalmak és sebek – ki vágyik egyáltalán ilyenekre? Legszívesebben elkerüljük őket! 
Hogy ezek „a szeretet ajándékai“ is lehetnek, ahogyan azt egy dalban is halljuk, nem akar 
olyan könnyen a fejünkbe menni.   
 

Rainer atya, egy francia szerzetes segített nekem ennek a mélyebb felismerésében. 
Amikor pár héttel ezelőtt megismerkedtem vele, épp egy régi karosszékben ült. A szeme 
egyből feltűnt, olyan volt, mint a drágakő, mély örömöt sugárzott. Gyorsan beszédbe 
elegyedtünk. Tizenhét évvel ezelőtt volt egy súlyos autóbalesete. Egy kisbusz volánjánál ült, 
amikor kiszakadt az első kerék. Amikor Rainer atya a robbanás zaját hallotta, eszébe jutottak 
az evangálium szavai. Amikor Jézust elfogták a katonák, ezt kérte tőlük: „Ha engem kerestek, 
hagyjátok ezeket elmenni!“ Ezek a szavak késztették Rainer atyát arra, hogy ezt kérje 
Jézustól: „Ha engem keresel, ne engedd, hogy bármi is történjen a többi testvérrel itt az 
autóban.“ Ekkor az autó megcsúszott, de Raineren kívül senkinek nem esett bántódása. Ő 
maga gerincsérülést szenvedett, ennek következtében nem tudott mozogni. 17 hónapot 
különböző kórházakban töltött, aminek következtében egy kevés mozgást végül sikerült 
újratanulnia. A baleset után azonban állandó fájdalmai voltak. „Tudod“ - árulta el -, soha nem 
kérdeztem, miért én? – mert azonnal megértettem, ebben a fájdalomban meg tudom mutatni 
Jézusnak a szeretetemet, minden percben újra és újra.   

 
NEKI adok minden fájdalmat!“ Mélyen megilletődve néztem a csillogó szemekbe. 

Olyasféle, Jézus iránti szeretet felragyogását láttam, amit más esetben ritkán éltem át.  
 

 Jézus igéjének kedves Barátai, Rainer atyától tanultam, hogy minden fájdalom és 
minden seb egy találkozásponttá válhat. Úgy, ahogy Tamás apostolt is Jézus arra hívta, hogy 
sebeit megérintse, így én is közel kerülhetek sebeim által Jézushoz. Ő kopogtat nálam – a 
fájdalmamon keresztül. Változtassuk hát át minden egyes fájdalmunkat ajándékká és adjuk 
oda Jézusnak. Így lesznek a sebek – találkozási pontok. Wounds – places of encounter. 
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