
Természetesen azt nem lehet mondani, 
hogy üdvösség és kárhozat kérdése, 
vajon tudunk-e figyelmesek és 
tapintatosak lenni egymás-
hoz – de mindenesetre 
nagyon sok múlik raj-
ta. És vannak esetek, 
amikor minden ezen 
múlik. Emberek bol-
dogsága; és az is, hogy 
némelyek meg tudják-e 
találni a Krisztust, vagy 
eltávolodnak Tőle.
A mi Urunk és Megváltónk, 
Jézus Krisztus Lényéből nem 
csak szeretet, hanem figyelem és tapin-
tat is sugárzik.
Életünk tűnő évekből, hónapokból és 
napokból áll – általában így szoktunk 
tekinteni rá. Pál apostol szavai viszont 
mást mondanak: „Használjátok fel jól az 
alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” – 
Vagy ahogy a veretes Károlink mondja: 
„Áron is megvegyétek az alkalmatossá-
got, mert a napok gonoszok.” (Ef 5,16) 
Eszerint tehát – és bensőnkben igazat 
kell adnunk az Igének – a mi életünk 
alkalmak láncolatából áll. Attól kezdve, 
hogy öntudatosan kezdünk élni és öntu-
datos egyéniséggé válunk, egész életünk 
az egymás után következő alkalmak so-
rozata, láncolata. Ezekkel az alkalmak-

kal azután vagy élünk, vagy nem élünk, 
sőt esetleg visszaélünk... És a napok 

gonoszok. Gonoszok! Nem 
azért, mert „gonosz a világ”, 

mert „bűnös a világ”. Ne-
hogy valaki arra gon-
doljon most sóhajtozva: 
„Jaj, bizony, gonoszok 
a napok, gonosz na-
pokban, gonosz világ-
ban élünk!...” Nem! A 

napok azért gonoszak 
– mert elmúlnak. Velük 

együtt az alkalmak is el-
szaladnak, elmúlnak. Amit ma 

délután öt órakor meg kellett volna ten-
nem, de elmulasztottam, azt talán már 
soha többé nem tehetem meg! Mert este 
kilenckor már azt kell tennem, amit a 
kilenc óra alkalma nyújt.
Ha délután öt órakor szomorú valaki 
mellettem – akkor kell megpróbálnom 
vigasztalni, erősíteni, bátorítani, talán 
segíteni rajta, valami terhet levenni 
róla... Nem később, és nem máskor!

Gyökössy Endre: Kapcsolatápolás 

Ki ne akarna boldogan, békében, 
szeretetben élni azokkal, akikkel Isten 
így vagy úgy, szorosabb vagy tágabb 
szeretetkötelékkel egybefűzte az életét? 
Könyvünk ehhez kínál gyakorlati segítséget 
(256 old, 2800 Ft)
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Évekkel ezelőtt történt: volt egy bete-
gem, akinek életveszélyes agyi érbeteg-
sége volt, mindenünnen elutasították 
azzal, hogy nem tudnak vele mit kezde-
ni. Heteken át készültem, kigondoltam 
a műtétet, számtalanszor gyakoroltam 
friss halottakon a mikrosebészeti eljá-
rást – de sajnos azoknak lett igaza, akik 
nem vállalták el a beavatkozást. Nekem 
se sikerült, pedig kezemben volt a meg-
oldás kulcsa.

Mi történt?
A döntő helyzetben, a legpre-

cízebb résznél, egy kényes 
helyzetben ahelyett, hogy 
leültem volna imádkoz-
ni öt percre (a műtét 
hét órán át tartott), 
elfogadtam egy rossz 
tanácsot, így végzetes 
helyzet alakult ki egy 
mikroérvarratnál. Az 
extrém nagy stressztől 
és fáradtságtól enyhén 
remegni kezdett a kezem, 
pont annyira, hogy a tizedmilli-
méteres pontosságú rendezett mozgást 
nem tudtam jól megoldani. Aztán egy 
átmeneti megoldással sikerült megtar-
tani a keringést az érben, és gondoltam, 
hogy felébresztjük a beteget, abbahagy-
juk a műtétet, és a nil nocere (nem árta-
ni) elvet megtartva fennmarad ugyanaz 
az állapot (igaz, hogy az életveszély is), 
ami a műtét előtt fennállt. Nehéz műté-
tek alkalmával nem ritka az ilyen.

Ekkor kaptam a második rossz taná-
csot. Segíteni akart egy tapasztalt kollé-

ga, és felajánlotta, hogy megcsinálja. De 
ahogy én, ő sem végzett még ilyen mű-
tétet, és senki más sem. A stressz okozta 
fáradtságban nem gondoltam ezt végig, 
és nem ültem le imádkozni öt percre, 
ami pedig bőven belefért volna. Elfo-
gadtam a felajánlást, ám ő sem tudta a 
rendelkezésre álló időn belül elkészíte-
ni a mikroérvarratot, korrekcióra pedig 
már nem volt lehetőség. A kialakult 
részleges stroke miatt a beteg állapota 
rosszabbodott, igaz, életben maradt, és 

az akut életveszély is elmúlt.
Ha nem történt volna meg 
a műtét, orvosi számítás 

szerint a beteg rövid 
időn belül valószí-
nűleg még rosszabb 
állapotba került vol-
na, ami akár a halált 
is jelenti. Az életet 
közvetlenül fenyegető 

betegséget ugyan meg-
oldottuk, de kialakult 

egy súlyos szövődmény, 
amivel sem a beteg, sem én 

nem számoltam. Életminősége jóval 
rosszabb lett, noha a közvetlen életve-
szély elmúlt. (Természetesen előzőleg 
beleegyezett a műtétbe.) Idegsebészet, 
szívsebészet és a gyógyítás sok más 
szakága tele van ilyen konfliktusokkal a 
beteg és az orvos kapcsolatában.

Összefoglalva tehát: a műtét alatt nem 
tudtam kezelni az extrém nagy stressz 
hatására kialakuló fizikai választ, ezt 
ugyan még korrigáltam, ám a még na-
gyobb stresszben újabb rossz döntést 

dr. Csókay András: 

A rossz döntésekből is tanulunk



hoztam, amit már nem lehetett helyre-
hozni. Amikor ilyen esetben Jézus elé 
visszük a kicsinységünket, bűnünket, 
ha őszinte a megbánásunk, akkor úgy 
érzem, Jézus ezt mondja, ugyanúgy, 
mint a házasságtörő asszony esetében: 
„Az vesse rá az első követ, aki nem bűnös 
közületek” (orvosokra ez különösen igaz) 
– és elkullognak a kövezők. Utána pedig 
az asszony felé fordul: „Én sem ítéllek el. 
Menj, de többé ne vétkezzél!” (vö. Jn 8,1-11)

Ez utóbbi esetemben azt is jelentette, 
hogy ilyen extra helyzetre még jobban 
fel kell készülni lelkileg és testileg egy-
aránt, és az imádságnak, a böjtnek még 
mélyebbre kell hatolnia bennem. Csak 
ebből az alapállásból lehet továbblépni. 
Ha hárítok, és a „benne van a pakliban” 
közhellyel élek – mert az ilyen műté-
teknek csakugyan ötven százalékos a 
halálozási aránya –, nem leszek képes 
fejlődni.

Csókay András: Idegsebészet és misztika 

Mély könyv életről, halálról, a keresztény 
meditációról és misztikáról. Átdolgozott, 
bővített kiadás (260 old., 2400 Ft)

Tekintse meg honlapunkon, a Keresz-

tény Antikvárium megújult kínálatát! 
www.szentgellertkiado.hu – Keresztény 

Antikvárium a nyitólapon, balra fent. 

Emberek! Az élet szép!
Így igaz! Csak néha nehéz észrevenni, 
minek is örüljünk. Talán ezért van nagy 
szükségünk Szenthelyi-Molnár István 
atya Emberek! Az élet szép! című köny-
vére, amelyet Olvasóink kérésére most 
újra megjelentettünk. A kötet 366 tör-
ténete 366 derűs pillanatot, jóságról és 
szeretetről szóló történetet tár elénk. 
Íme, az egyik:

Próbáld meg!
Ma reggel búzát szórtam a galambok-
nak. Az öregek fürgén szedegették a 
földre hullott szemeket, s figyelemre 
sem méltatták a fészekben türelmet-
lenkedő kis galambokat. Amikor a ki-
csinyek látták, hogy alighanem éhesen 
maradnak, a fészek szélére merészked-
tek, s addig próbálgatták szárnyaikat, 
míg egyszerre csak lent voltak ők is. 
Ekkor csipogva mentek az öregek után, 
csőrüket tátva várták a falatot. Amikor 
azok ezt sem akarták észrevenni, maguk 
próbálták felszedni a szemeket. Csak az 
első szem ment nehezen!
Hányszor megesik az életben, hogy ké-
rünk valamit Istentől, és azt találjuk, 
hogy kegyetlen, mert nem adja meg.
De Ő tudja, hogy nekünk is van annyi 
erőnk, hogy elérjük vágyunkat, mert ha 
segítene, akkor mi továbbra is gyöngék 
maradnánk.

Szenthelyi-Molnár István: Emberek! 

Az élet szép! Így igaz! Csak néha nehéz 
észrevenni, minek is örüljünk. A kötet 366 
története 366 derűs pillanatot, jóságról és 
szeretetről szóló történetet tár elénk.  
(212 old., 1780 Ft)



Címes  vicc
Az idős apácafőnöknő felhívja telefonon 
a gyóntatópapjukat, és elújságolja, hogy 
végre ők is bevezették az internetet, sőt, 
már saját email-címük is van.
– Nagyszerű, Klotild anya! Ezentúl így is 
tudunk majd levelezni egymással. Ké-
rem, küldjön nekem most egy üzenetet, 
és abból megtudom, mi az önök címe – 
majd lediktálta a sajátját.
Eltelt egy nap, két nap, de az atya nem 
kapott emailt a nővérektől.
Aztán harmadnap érkezett tőlük egy le-
vél, benne kis cédulán felül a pap, közé-
pen a rendház email-címe.

	 A félelem gyógyítható!
Elég minden napnak a maga baja, ahogy 

Jézus mondta. És okkal mondta: mert 
egyedül csak a MÁnak akkora a súlya, 
hogy az nem nyom agyon bennünket.

Szedhetsz te olyan dilibogyókat, ami-
lyeneket akarsz; ha életfélelmedet és 
halálfélelmedet, a kiszolgáltatottság 
félelmét nem szolgáltatod ki önként 
az Úrnak, nincs kiút! Csak ha a bajok 
gyökerét, a félelmet oda tudjuk vinni 
az Úr elé, akkor van gyógyulás!

A félelem gyógyításához két drága gyógy-
szer az öröm és az agapé. Amíg örülni 
s amíg szeretni tudsz, addig győztél a 
félelmek felett.

Amikor úgy látszik, hogy minden elsö-
tétedik, hogy semmi nem sikerül, tele 
van felhőkkel felettünk az ég, akkor 
kell tudnunk azt mondani: MÉGIS! Te 
vagy az én Uram, Királyom, történhet 
velem akármi, én MÉGIS Benned hi-
szek.

Az igazi hit az, ami minden lelki nyava-
lyánkra jó orvosság.

Szeress ma jobban, mint tegnap! – 

Gyökössy Endre lélekemelő gondolatai 
az év minden napjára. 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Az egyik legnépszerűbb könnyünket 
kínáljuk most nagy kedvezménnyel! 

Csókay András: Idegsebészet  

és misztika című elmélkedési művet 
2400 Ft helyett 1680 Ft-ért  

rendelheti vagy vásárolhatja meg!

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: H-P 9-18h 
Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

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


