
Meglátod, mindent új megvi-
lágításban ismersz meg.
Megtapasztalod, hogy 
új ízt és új színt nyer 
az életed.
Tekints hálával mind-
arra, amit az előtted 
élt emberektől kaptál, 
amit mások alkottak, el-
gondoltak! Légy hálás a világ 
fejlődéséért! Te is új dolgokat ho-
zol létre, új gondolatokat, új színt hozol 
a világba. Isten az örök újdonság. Isten 
benned is valami sohasem-voltat terem-
tett. Általad is új szavakat, új megoldá-
sokat, új elképzelést hoz erre a világra. 
Alakítsd úgy az életedet, ahogyan azt 
rólad az örökké új Isten megálmodta.

Ha valaki azért is hálás,
amikor valami kellemetlenség éri,
annak még a balszerencse sem tudja
elűzni belső örömét és békéjét.

A hála tanít meg arra,
hogy éppen az, ami terveidet meghiú-
sította, új ajtót nyithat, új távlatot te-
remthet, és nem sejtett nagyszerű útra 
vezethet.

Ne hasonlítsd magad össze másokkal! 
Légy azért hálás, amit Isten neked aján-
dékozott, köszönj meg minden neked fel-

kínált pillanatot! Ahelyett, 
hogy másokra figyelnél, 

vedd észre, hogy te 
magad ajándék vagy! 
Légy egyszerűen ön-
magad, s légy jelen 
mások számára. Ez a 

feltétele annak, hogy 
megleld benső békédet. 

Légy teljesen jelen, légy 
összhangban önmagaddal, fogadd 

el és örülj a pillanatnak.

Ha másnak köszönetet mondasz, akkor 
ezáltal megtanulod mélyebben szeretni 
őt. Kimondott köszönő szavadból áldás 
árad a másikra.

A hála nem valaminek a következmé-
nye, hanem alapvető magatartás, ame-
lyet minden történés táplálhat.
Minden pillanatban
hálás lehetek azért,
ami éppen most történik velem,
ami megindít,
ami kihívást jelent számomra,
ami boldoggá tesz.

Anselm Grün OSB: Minden napunk út 
a boldogsághoz  Gyakorlati útmutató 
az örömös, a hálás és szeretet-teli élethez. 
(kemény kötésben, képmeditációs fotókkal, 
136 old., 1800 Ft)
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a Hála Angyalával!
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Egy olvasónk 

olvasónaplójából
Németh Károly ny. gimnáziumi tanártól 
kaptuk az alábbi sorokat Szekszárdról:
Olvasónaplómból küldöm az alábbi soro-
kat Csókay András Orvosmissziók Jézus-

imával című könyvéről.
Zsófi lányunk karácsonyi ajándéka a leg-
jobbkor érkezett, hiszen évek óta tartó 
sanyarú helyzetünkben – feleségem be-
tegsége – sokat segített. Az állandó ké-
szenléti állapot már-már felőrölte erőimet.
Miben erősített meg? Hogy ne inogjon 
meg a hitem. Ki kell bírnom – írja Csókay 
doktor. Úgy voltam én is, mint Szent Pé-
ter, aki Jézus biztató szavára megindul a 
hullámokon, de aztán egy pillanatnyi féle-
lem, kishitűség miatt süllyedni kezd.
Csókay nem ad receptet, csak minták, pél-
dák sokaságát. Teréz anyáét például, aki 
mélyen hívő emberként is teli volt belső 
kétségekkel, sötét gondolatokkal, cáfolva 
azt az önámító mítoszt, hogy a hit birtok-
lása megold mindent.
Amikor Péter rálép a vízre, Krisztusra te-
kint, s ez az egymásra nézés adja meg a 
lehetetlennek hitt cselekedet biztonságát. 
Ám elég csupán a hullámokra tekintenie, 
és nem Jézusra, máris a veszély váltja fel 
ezt a biztonságérzést. Továbbra is hisz Jé-
zusban, de az ego félelme kerekedik fölül 
benne, csak a folyamatot látja, s nem ér-
telmezi a miértet.
Miért a szenvedés, a szeretet, a szabad-
ság? Mi a személyiség igazi tartalma? 
Az ego vagy a Krisztusra tekintő valós 
én? A kettő között nincs átmenet. Sod-
ródó keresztényként nem lehet élnünk. 
Csókay András hazai és európai közál-

lapotaink romlását is erre a sodródásra 
vezeti vissza.
Néhány tétele, figyelmeztető kiáltása 
Zrínyi Áfiumára emlékeztet: „Látok egy 
rettenetes sárkánt, mely méreggel, dühös-
séggel teli? S mint Cresus király fia ímé 
kiáltok, ímé üvöltök: hallj meg engem, 
élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az 
emésztő tűz!”
A Szent Gellért Kiadó ennek a veszedel-
mes folyamatnak a visszafordításában se-
gít Csókay András lelki naplójának kiadá-
sával. Köszönet érte.

20 szakácskönyv – 
minden étekről

20 kisebb-nagyobb szakácskönyvet kíná-

lunk! Nemcsak egy jó otthoni konyha, de 
akár egy kisebb étterem alapjait is megvet-

hetjük ezekkel a remek könyvekkel! A teljes 
könyvlista honlapunkon olvasható; írja be az 
ottani keresőbe: 20 szakácskönyv.
A 20 kötet közül hét nagyalakú, kemény táb-

lás, színes fényképekkel, a többi puha kötésű. 
Összesen több mint 3000 oldal, mindegyik jó 
állapotú, sőt, a legtöbb teljesen új példány. 
18000 Ft helyett 5800 Ft-ért kínáljuk! (Mi-

vel a csomagnak súlya miatt jelentősen na-

gyobb a postaköltsége, a házhozszállításhoz 
kérünk plusz 1000 Ft hozzájárulást.)



Mai modern, felgyorsult, száguldó ko-
runkban, ha az öregségre gondolunk, 
az első, ami eszünkbe jut róla, az a 
magány. Idős testvéreink sokszor 
nem is annyira az évek súlya 
alatt vagy testi kínjaik mi-
att szenvednek, hanem 
inkább magányossá-
guk miatt. Az öre-
gek még egy népes 
családon belül is, 
vagy egy korszerű 
tízágyas kórterem 
kellős közepén is ma-
gányosak, egyszerűen 
azért, mert kikerültek a 
modern élet lüktető, roha-
nó sodrából. Az élet peremé-
re szorultak, egy kórházi ágyra vagy 
egy szobácska sarkába, s bár mindenük 
megvan: ételük, ruhájuk, fűtésük, vilá-
gításuk, ápolásuk – a kapcsolatuk sza-
kadt meg, a forró, szoros kapcsolatuk az 

élettel. Mindenki fut, szalad, nincs idő 
a beszélgetésre. Öregségük kis szigetét 
körülfolyja az élet, és ők csak üldögél-
nek ezen a kis szigeten – sokszor úgy, 
mint a hajótöröttek – magányosan.
Egy alkalommal meglátogattam egy hó-
fehér hajú, idős testvéremet. Beszélgetés 
közben megkérdeztem, hogy van, ő pe-
dig elmélázó és elhomályosuló szem-
mel elsorolta mindazt, ami már nincs 
neki.
Valóban „minden odalesz”, mire meg-
öregszünk? Valóban minden elvész? Az 
öreg ember számára már valóban nincs 
egyéb hátra, minthogy barátkozzék a 
temetővel, és várja a halált, s addig nem 
is tehet mást, mint hogy ingyenes cse-

lédként szolgáljon családjában, vagy 
megtörten húzódjék meg a sarokban?
Valaki azt mondta egyszer: „Nem a ha-

láltól félek, hanem sokkal inkább 
az öregségtől. Kár, hogy any-

nyi mindent tanulunk, 
csak azt nem tanuljuk, 

hogyan öregedjünk 
meg!”
Nos, emberi számí-
tás szerint életem 
derekán jóval túl 
hadd jegyezzem le, 

szinte vallomássze-
rűen, mit szeretnék 

elkerülni öregségemre. 
Mik azok a dolgok, amik-

ben az öregség fő kísértéseit 
látom? És mik azok a lehetőségek, 

amiket éppen az öregség nyújt?
Mindenekelőtt arra kérem Istent, hogy 

mentsen meg attól, hogy valaha is elsiras-

sam az úgynevezett „régi szép időket”, 

amikor még én is „valaki” voltam. Va-
jon az öreg ember nem lehet „valaki”? 
Isten, önmaga – sőt még embertársai 
szemében is? Nincs szomorúbb, mint 
az, ha valakit állása, rangja tesz csak 
„valakivé”, s ha azt leveti (vagy elvesz-
ti), olyanná válik, mint az a tábornok, 
aki ingerült a gőzfürdőben, mert ott 
nem tiszteleg neki senki!
Nemrégen ment haza az Úrhoz egy ked-
ves öregember, aki valamikor miniszter 
volt – majd házmesterré lett. Mennyi-
vel nagyobb „valakivé” vált házmester 
korában, mint volt miniszter korában! 
Tiszta, boldog, ragyogó derű volt ház-
mester-élete, zokszó nélkül való – az 
Úrban. Sohase siratta vissza „ke-  ‰

Valóban „minden odalesz”, mire megöregszünk?



(folytatás az előző oldalról)

Angyali  vicc
Két angyal beszélget.

– Holnapra milyen időt jósolnak?
– Hatalmas gomolyfelhőket.
– Az jó, végre kényelmesen elnyújtózha-

tunk!

	 

gyelmes úr” voltát, de egyre mélyebben 
hajolt meg az Úr kegyelme előtt. Áldott 
legyen emléke! Igazában öreg korára 
lett „miniszter”, azaz szolga (a latin szó 
ezt jelenti). Be jó volt ennek a „minisz-
ternek” (házmesternek!) közelében csak 
egy órát is időzni, mert ezt az időt az Úr 
közelében töltöttük el vele. – Így is lehet 
megöregedni. Én is így szeretnék!

Gyökössy Endre: Az öregkor örömei 
és áldásai  Bandi bácsi, egy „boldog 

öregember” vallomásai, segítő jótanácsai 
sok elgondolkodtató mai történettel. 
(224 old., kemény kötésben, 2800 Ft)

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Gyökössy Endre: Az öregkor örömei 
és áldásai című lelki művet 

kínáljuk most nagy kedvezménnyel, 
2800 Ft helyett 1960 Ft-ért!
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megújuló kínálata ugyanitt!

Isten harapófogójában
Mit tettem, hogy Isten így büntet? Min-

dig tisztességes keresztény voltam – 
így keseregsz.

Bűn nélkül vagy? Nem, ezt nem mond-
hatod. Csak Jézus és a Szűzanya vol-
tak bűn nélkül.

Bűnös vagy! Persze, nem vagy betörő. 
De amióta élsz, csak követtél el nem is 
egy bocsánatos, ha ugyan nem súlyos 
bűnt – tehát van okod hallgatni.

Ezt nem tudod megérteni? Mert nincs 
már fogalmad a bűnről. Ha megsejted, 
mi is a bűn, elnémulsz.

De miért veszed biztosra, hogy a szen-
vedésed büntetés? Kitüntetés is lehet. 
„Mert megfenyíti az Úr, akit szeret” 
(Zsid 12,6).

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

Életem körülményei csak any-
nyiban fontosak, hogy Isten éppen 
ezekben akar a magáénak tudni. Mert 
nem másutt, nem más körülmények kö-
zött kell szentnek lennem, mint ahol azt 
Ő akarja.
Barsi Balázs: A szentek útja a szeretet 
útja  Minden napra egy gondolat 

(kemény táblás ünnepi kiadás, 
184 old. 2400 Ft)

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)


