
Isten csak áldozatot akar?

Mint törekvő keresztény, köteles 
vagy-e mindig azt választani, ami ne-
hezebb, ami áldozatosabb?
Az igenlő válasz elviselhetetlen követ-
kezményekkel járna, és szinte pokollá 
tenné az életet.
Azt kérdezed, mi itt az Isten akarata?
Isten nem kegyetlen! Ám te se bízd el 
magad – ne vállalkozz olyasmire, ami-
hez nincs elég erőd. Mielőtt Isten kér 
tőled valamit, felméri, hogy mire vagy 
képes.
Amikor életed valamely nagy döntése 
előtt állsz, elvből azt kell választanod, 
amit szeretsz, amiben örömödet leled.
Állásod, hivatásod úgyis bőségesen tá-
maszt majd kemény követelményeket: 
ezeknek legtöbbször éppen a kezdeti 
kedv és szeretet felidézésével lehet 
csak megfelelni.
Szabad is, kell is azonban időnként 
a keményebbet, nehezebbet választa-
nod ott, ahol nincs fontos dologról szó; 
amikor az a célod, hogy aszkézist, ön-
megtagadást gyakorolj, Istennek örö-
met szerezz és megszilárdítsd a jelle-
medet. Időnként – nem mindig!

Túl magas célok?

A jófeltételek kitűzésével egykettőre 
elkészülünk, de a kitartás, az már ne-
héz. Legtöbbször ezen a ponton ér a 
csalódás. Mi az oka?
Talán túl magasra raktad a mércét. 
Vedd egy fokkal lejjebb, akkor a „belső 
ember” könnyebben helytáll.
Főleg arra ügyelj, hogy a jófeltételek 
teljesítése nem puszta akarati erőmu-
tatvány.
Az akaratot indítékokkal kell támogat-
ni. Nem elég a nekirugaszkodás: „Aka-
rom!” – Ennél többet ér így: „Akarom, 
mert...” vagy: „Akarom azért, hogy...”
Amikhez valami személyes érdeklődés 
fűz, azok hatásosabbak, eredménye-
sebbek. ‰
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Három kérdés: 

van bátorságod válaszolni?...



Mennyi időt loptál el 
Istentől?

Mennyi időt loptál el Istentől, ami 
Őt illette volna! Életednek megany-
nyi tiszta istenszolgálatból kellene 
állnia!
Megrémülsz a gondolattól: milyen 
régóta nem voltál templomban, mi-
óta nem imádkozol.
Szabad szomorkodnod emiatt. Az el-
veszett idő beleesett az örökkévaló-
ság kútjába. Nem tudod visszahozni.
Mutass olykor legalább jóakaratot, 
hogy az időt szeretnéd visszatéríte-
ni Istennek: imádhoz toldj néhány 
többlet percet vagy éppen „túlórát”! 
Egy hétig vagy egy hónapig.
Isten észre fogja venni ezt a figyel-
mességet.
Te pedig könnyítesz rossz lelkiismere-

teden.

Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! 
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki 
ügyeinkben! 
(kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

A Szeretet Köteléke 

minden népet egybefűz
Az 1938-as budapesti eucharisztikus 

kong resszus alkalmával három nemzetkö-

zi gyűlést is tartottak. Az elsőt áldozócsü-

törtökön.

Még tele volt az egész város a gyerme-

kek szentáldozásának mindenkit magával 

ragadó fönségével és áhítatával, amikor 

megindult a hömpölygés az Ünnepi Csar-

nok felé.

Az óriási csarnok zsúfolásig megtelt. A 

gyűlésen megjelent Serédi Jusztinián bí-

boros hercegprímás, több ország herceg-

prímása, érsekek, püspökök. Jelen volt 

Horthy Miklósné, a magyar kormányzó 

felesége, az Eucharisztikus Kongresszus 

fővédnöke, Angelo Rotta pápai nuncius és 

a kormány tagjai.

A gyűlés első szónoka Tóth Tihamér, ko-

adjutor veszprémi püspök volt. Szavaiból 

idézek:

Az Oltáriszentség a szeretet köteléke! 

Eltéphetetlen kötelék, amely mind annyi-

un kat odaláncol a Szentháromság egy 

Istenhez, az Atyához, a Fiúhoz és a Szent-

lélekhez...

Akármelyik országban éljük le földi éle-

tünket, akármelyik néphez és fajhoz tar-

tozzunk, az Oltáriszentség, a szeretet 

kö teléke létrehozza bennünk a szentségi 

Krisz tusnak egymást megértő, egymást 

támogató, egymást szerető testvéri népét.

Katona István: A Szeretet köteléke  
Újra megjelentettük az 1938-as budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról 
írt remek összefoglaló művet, több mint  
60 korabeli fényképpel illusztrálva  
(152 old., 1580 Ft)



Tudjuk, hogy voltak és vannak embe-
rek, akik akkor és ott tudtak elaludni, 
amikor akartak (például Napóleon), s 
szinte vekkeróraként tudták beállítani 
magukat, mikor ébredjenek. S talán ez 
volt a „normális”. Hogyan is mondja a 
zsoltáros? „Én lefekszem és elalszom. 
Felébredek, mert az Úr támogat engem” 
(Zsolt 3,6). Íme, amikor a lefekvés, az el-
alvás és a felébredés az Úr rendje sze-
rint való.
Például azért nem tudunk egészsége-
sen elaludni, mert mindenáron el aka-
runk aludni! Mert a mai modern ember 
már szinte nem tud „nem akarni”. Az 
elalváshoz pedig a teljes passzivitás 
szükséges.
Mi ehelyett egyre ingerültebben várjuk 
és akarjuk az alvást, s a pihentető, az 
alvást előjelző elzsongulás helyett in-
kább feszültségek jelentkeznek.
Ilyenkor elkezdünk valamin gondol-
kozni, azaz újra bekapcsoljuk a tuda-
tot, ahelyett, hogy „lesüppedni” hagy-
nánk. Igen ám, de ennek a félálomnak 
van egy sajátos, torzító tulajdonsága. 
Mindent, amire gondolunk, sokszor 
minden irányban 
eltorzítja.
Mondjuk eszünk-
be jut, hogy a fő-
nökünk nem úgy 
köszönt, olyan mo-
solyogva, kedve-
sen, barátságosan, 
mint máskor. Fél-
álomban ez a nem 
eléggé barátságos 
arc néhány percen 

vagy negyedórán belül ellenségessé 
torzul. „Miért haragszik rám?” – S ez 
a sajátos állapot a maga torz módján 
pillanatok alatt szállítja az érveket, 
az arcokat, és mi egyre keservesebben 
vergődünk ágyunkban, s már hesseget-
nénk el az egészet, de nem lehet, már 
kényszeresen tovább kell gondolnunk 
rá. Már-már önmagától, öntörvénye 
szerint tovább szövődnek a gondolatok, 
amelyekre ha reggel halálos fáradtan 
felébredünk, talán mint jelentéktelen-
re, elhanyagolhatóra gondolunk – de az 
éjjel tökéletesen kimerültünk tőlük. – 
És talán sok ilyen éjjelünk van, amikor 
már csak altatókkal tudjuk lecsillapí-
tani ezeket a torzító és torzuló gondo-
latokat.
Egy neves kísérletező pszichiáter sok 
álmatlanságban szenvedőt kérdezett 
ki, és ez alapján összeállította, mik 
azok a „fő” gondolatok, amelyek ilyen-
kor előbukkannak, és nem hagynak 
bennünket aludni, hanem torzulni, 
nőni, gomolyogni kezdenek, míg vég-
képp nem tudunk aludni, csak hányko-
lódni:

– „Akadályoznak 
az érvényesülésem-
ben.”
– Gyűlölet. Harag. 
Bosszúvágy.
– Sértések, vagy 
sértéseknek vélt 
mondatok, gesztu-
sok emléke.
– Szexuális képze-
tek. Bűnök, vagy 
bűnök emlékei.  ‰

Miért nem tudunk gyorsan  

és egészségesen elaludni?



 A HÓNAP sikerKÖNYVE

Mivel örömmel látjuk a boltban, hogy 

a Jöjj, beszélgessünk! című, 
gyermekek szentségimádási 

imakönyvből nagyon sokan kettőt vagy 
többet visznek, hogy mindenkinek 

saját könyve legyen, ezért most 

egy áráért (2400 Ft) két példányt 

adunk! (2400 Ft árelőny!)

A parkolós vicc
A katolikus templom a városközpontban 

állt, ingyenes parkolója pedig általában 

zsúfolásig tele volt, mert mindenki 

azt használta. A plébános végre 

megelégelte a dolgot, és a következő 
szövegű táblát tette ki:

– A parkolót kizárólag a Szent András 

egyházközség hívei használhatják. 

Amennyiben ön vasárnaponként nem 

jár templomba, és mégis itt parkol, 

keressen fel a gyóntatószékben!

Nagy Alexandra: Valóban derűs az ég! 
című viccgyűjteményéből (192 old., 1480 Ft)

A tudás kezdete: 
az ógörög világ

Nincs izgalmasabb történelmi korszak az ógö-

rög világnál! Aki ezt ismeri, biztosan eligazo-

dik a későbbi korok kultúrájában is, majdnem 
mondhatjuk, hogy tud minden fontosat az álta-

lános műveltségből.
Ezért is gyűjtöttünk össze húsz kötetet a görö-

gökről. Megtalálható itt minden: történelem, 
kultúra, filozófia, a mitológia minden szereplő-

je és története, Athén fénykora, a görög világ 

nagyjainak portréi, stb. Nem száraz, hanem 

kifejezetten olvasmányos írásokról van szó, a 

legtöbbje sok-sok illusztrációval, képpel.

A 20 kötet együttes antikváriumi ára 36.000 

Ft, de most mindössze 15.000 Ft-ért kínál-

juk! És szállítási költség nélkül postázzuk!
A teljes könyvlista honlapunkon olvasható; írja 

be az ottani keresőbe: Az ógörög világ.

(folytatás az előző oldalról)

Ám jó, ha tudjuk: ha nem is tudunk 
elaludni, a nyugodt fekvés és békés 
félálom is pihentet. Ami nagyon ká-
ros a szervezetünkre, az tulajdon-
képpen nem a nem alvás, hanem a 
feszültség és a torzító gondolatjáték. 
S az ingerültség, hogy nem tudunk 
aludni...

„Ennyi a diagnózis” – ahogy Gyökössy 
Endre lelkész-pszichológus szokta 
mondani, akinek az Isten elfelejtett 
nyelve, az álom című könyvéből idéztünk. 
A diagnózis után pedig e kötetben 
megtaláljuk a valóban gyógyító terápiát, 
remek tippeket az egészséges alváshoz, 
és azt is megtudjuk, hogyan üzen az Úr az 
álmaink által (120 old., 1800 Ft)
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