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„Mobiltelefon” az égiekkel – Bátor
Botond
pálos
szerzetes
tanúságtétele Máriáról
Május a Szűzanya hónapja. Ferenc pápa idén külön kéréssel fordult
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minden hívőhöz. A Katolikus.ma szerkesztősége, élén Szénégető István
atya mentorral, arra kérte néhány testvérünket, hogy tegyenek tanúságot
a Szűzanyáról. Beszéljenek kapcsolatukról és tapasztalataikról. A cikkek
végén egy Mária éneket is megosztunk, hiszen arra kértük a
tanúságtevőket, hogy osszák meg velünk, akár énekelve, a kedvenc Mária
éneküket. A rovat címe Tapasztalatom Máriával. Ha a Szűzanya hónapja
május, akkor ne csak imáink szóljanak róla.
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Bátor Botond OSPPE tapasztalata Máriával
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Ferenc pápa 2020. április 25-én közzétett levelében a rózsafüzér imádkozására
buzdított bennünket a Szűzanyának szentelt hónapban, májusban. Ezzel
kapcsolatos gondolataimat, tapasztalataimat szeretném megosztani.
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A rózsafüzér imádság elringat Isten jelenlétében. Urunk, Jézus Krisztus életének
átelmélkedéséhez járul hozzá, anélkül, hogy alapos teológiai igazságokat
fogalmaznánk meg. Mint az igazi szeretet-kapcsolatokban, jó a szerető személy
jelenlétében lenni.
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Hosszú idő kell ahhoz, hogy a szentolvasó életed részévé váljon. Egy dolog a
fontos, az állhatatosság! Kitartani benne.

Mondható minden élethelyzetben, utazás közben, ha olyan a munkád, akkor is.
Míg várakozol az orvosnál, vagy a vonatállomáson. S persze közösségben vagy
éppen egyénileg, külön időt szánva rá. Nem biztos, hogy a kimondott szavakra
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kell koncentrálni, hanem engedjem, hogy hasson rám az imádság alatt az a titok,
amit éppen mondok vagy csak egyszerűen helyezzem magam Isten jelenlétébe.
Ahogy a Szentatya is megfogalmazta az említett levélben: „Van egy titka az
imádkozásnak: az egyszerűség.”

Ugyanakkor maga a rózsafüzér a zsebemben olyan, mint a jelzőtábla az úton.
Irányt mutat a gondolataimnak, tetteimnek és szavaimnak. Eszembe juttatja
Istent, ha éppen megfeledkeztem volna róla. Nem dísz, se nem kabala, hanem
„mobiltelefon” az égiekkel, kapcsolat, odafigyelés.
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S az összetartozásnak is a jele, hiszen ha meglátom valakinek a kezében,
táskájában (amikor éppen kipakol), vagy amikor a zsebkendőt kihúzva véletlenül
kiesik a zsebéből, megnyugszom, hogy még vagyunk…
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Közös fegyver a gonoszsággal szemben. Amikor mások erőszakkal akarják Isten
törvényével teljesen ellentétes érdekeiket érvényesíteni, akkor a keresztény
ember testvéreivel együtt, rózsafüzérrel a kezében, imádkozva fejezi ki, hogy
hűséges akar lenni a teremtett világhoz, Teremtőjéhez és Megváltójához. A
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leghatásosabb fegyver, amely kizárólag az üdvösség elnyerésének a céljait
szolgálja, vagyis Isten Országának a szolgálatában áll.
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Mindezek figyelembevételével a szentolvasó segít az alázatosság útján haladni,
megtart katolikusnak, hűségesnek az Egyházhoz, a mindenkori Szentatyához.

Milyen egyszerű eszköz, amit a Szűzanyától kaptunk és mégis, mennyi minden
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van benne!
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