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Tudnom kell, hogy a teremtés hajna-
lán a jó Isten azt mondta, hogy legyen 
– és lett. Ez az Isten azt mondja ne-
kem: „Csaba testvér menj, és fogadd 
be azt a kislányt és szeresd.” Miért ne 
mondanék Istennek igent? Miért 
ne mernék vállalkozni arra, 
amit Isten tőlem kér?
Így van ez a te életed-
ben is. Nézz magadba, 
mit kér tőled Isten! 
Nem lesz nehéz kita-
lálnod. 
Azt mondja erre az 
egyház, hogy a leg-
szebb vágy, a legszebb 
gondolat ami benned van, 
az az Isten akarata. Azaz 
hétköznapibb hasonlattal: egy fiú 
ismer ötven leányt. Amelyik leány 
számára a legszebb, Isten azt válasz-
totta ki feleségül neki. Ha meglátja 
azt a leányt, elkezd lúdbőrözni, érzi, 
hogy le tudná hozni érte a csillagokat 
az égről, érzi, hogy hegyeket tudna 
mozgatni – ez mind annak a jele, hogy 
azt a leányt Isten neki teremtette. 
Merj kopogtatni, zörgetni, ajándékot, 
virágot vinni, és merjed meghódítani 
azt a leányt.

Ha valaki úgy érzi, hogy legszíveseb-
ben betegeket gyógyítana, és ez a gon-
dolat újból és újból visszatér a szívébe, 
akkor Isten valószínűleg azt akarja 
tőle, hogy orvos legyen vagy betegápo-

ló. S a legszebb gondolat, amikor 
valaki úgy érzi, milyen jó 

lenne még egy gyermek a 
családban. Akkor ne az 

eszére hallgasson, ha-
nem a szívére! Isten 
a szívünkbe írja az 
Ő akaratát, vágyait. 
Általuk szól hozzánk. 

Isten nem kér tőlünk 
olyat, amiben ne lelnénk 

örömünket. Ha tőlem Is-
ten azt kéri, hogy pap legyek, 

akkor egész biztos, hogy számomra 
ez a szabadság, az önmegvalósítás, a 
boldogság útja. Hiszem azt, hogy Isten 
így nemcsak hív, hanem alkalmassá is 
tesz erre az útra. – Volt úgy, hogy éjjel 
azt álmodtam, megnősültem, asszony 
van mellettem. Beleizzadtam, verejté-
keztem – nem mintha lenézném a há-
zasság szentségét, hanem egyszerűen 
mert annyira fontos nekem a szabad-
ság. Aztán felébredtem, és azóta köszö-
nöm, jól vagyok.
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Tőled mit kér az Isten?
Böjte Csaba testvér



Gyertyaszentelő Boldogasszony

Amit Isten tőlem kér, arra engem al-
kalmassá teremt. Ahhoz nekem ked-
vem van. Az nekem örömöt ad.
Biztonságos kis lépéseket kell tenni. 
Ma is megteszem, amit az Úr kér, és 
holnap is meg fogom tenni. De merjek 
felnőni népem javára! Hogy megköszö-
nik-e vagy sem, egyre megy. Fontos, 
hogy én megtegyem, amit az Úr kér 
tőlem. Erre szeretnélek biztatni ben-
neteket is.
Tőled mit kér az Isten?

Böjte Csaba testvér: Hiszek a szeretet 
végső győzelmében!  Csaba testvér 

elmélkedéseit olvasva meglátjuk, hogy 

minden rossz ellenére Isten jósága ragyogja 

át a teremtett világot. (144 old, 1800 Ft)

A lélek arca a szándék

Gyermekem, a lélek arca a szándék.
Amilyen a szándék, Isten szemében olyan 

a lélek arculata.
Ha jócselekedeteid jó szándékból fakad-

nak, akkor szép a lelked képe is; ha 
azonban rossz szándékból fakadnak, 
akkor nagyon is rút és eltorzult a lelki 
világod.

Jó a szándékod, ha Istent keresed; rossz, 
ha földi haszonért vagy hiú dicsőségért 
fáradsz.

Én amit tettem, gondoltam vagy beszél-
tem, azt mind Isten dicsőségére irányí-
tottam, ezért érdemekben gazdagon 
mentem a mennyek országába.

Miért szorgalmatoskodol annyira, hogy 
földieket szerezz magadnak, miközben 
azzal nem törődsz, hogy cselekedete-
iddel jó kincset gyűjts a mennyei ha-
zában?

Már itt örülhetsz mindannak, ami jót tet-
tél a földön, mert a jó cselekedeteidnek 
nagy lesz a jutalma.

Ha csak az emberek tetszésére és hiú di-
cséretére vágyakozol, mindent elvesz-
tettél, és hiába dolgoztál.

Egy névtelen premontrei szerzetes: 
A Boldogságos Szűz Mária követése 

Évszázadokon át volt népszerű 

lelki olvasmánya a hívőknek, és méltán: 
lapjain a Szűzanya „beszél” hozzánk 

(112 old., 2200 Ft)

Szakácskönyvek – 

farsangi vidámsággal
Négy remek szakácskönyvet kínálunk 
egy csomagban, egyetlen példányban:
Ízletes falatok percek alatt (Reader’s 
Digest válogatás) * Nagy szakácskönyv 
* Zenei ki mit főz (muzsikus szakács-
könyv). És végül, ha túl jól sikerül a 
főzőcskézés, nagyon is hasznos lesz a 
Szórakoztató fogyókúra című diétás-
könyv!
A Zenei ki mit főz kivételével nagy ala-
kú, végig színes könyvek, összesen kb. 
940 oldal, a négy kötet együtt csupán 
2800 Ft. Megvásárolható Könyvesbol-
tunkban vagy honlapunkon; az ottani 
keresőbe írja be: Szakácskönyvek



Marci rövid keresztútja Gyertyaszentelő 
Boldogasszonykor, 2014. február 2-án, va-
sárnap, 16.50 körül következett be.
Az udvaron játszottunk, „falaztunk” a 
tenisz gyakorlásaként. Ahogy az kell, ő 
győzött, én gratuláltam neki. Megöleltük 
egymást, aztán még kihozott nekem egy 
vödröt és egy lapátot, mert a kutyák szá-
mára elzárt részt takarítottam a ház mel-
lett.

Akkor láttam őt utoljára élve. Öleléssel 
válhattunk el, de nem örökre, csak átme-
netileg, testben. Lélekben pedig állandó-
an együtt maradtunk összekötve, addig 
is.

Ő a ház kert felőli oldalán játszott a ku-
tyákkal, ahol egy tizennyolc éve épített 
medence volt, téliesítve, fedetlenül, ben-
ne 25–30 centiméternyi piszkos víz, rajta 
szigetelő, kemény szivaccsal.

Amikor én egy negyedóra múlva be-
mentem a lakásba, azt hittem, hogy Mar-
ci fent van a szobájában, illetve nem is 
gondolkoztam ezen, mert teljesen egész-
ségesnek láttuk az utolsó, november ele-
jei roham óta. Feleségem, aki bent volt a 
konyhában, szintén nem gyanakodott, a 
Marci születésnapjára érkező keresztszü-
lőknek sütöttek a kislányommal.

Marcinak egy nagyon rövid rohamos idő-
szaka volt november elején, előtte pedig 
szeptemberben egy rosszulléte. Epilep-
sziás nagyrohama soha nem volt, hanem 
csak tónusvesztés, illetve pillanatokig tar-
tó eszméletlenség. A novemberi rosszul-
léteknél kiderült, hogy a szeptemberben 
beállított gyógyszerszint alacsony volt, 
azóta viszont rohammentes volt, minden-
ki megnyugodott.

Mai napig azt gondolom – nem önvád-
ként –: ha mélyebb kapcsolatban lettem 
volna Istennel, laikus orvosként a lelkem 
mélyén talán felismerem ezt a veszélyt, és 
lehet, hogy pont ezt a balesetet kivédtem 
volna. De a „ha”-val kezdődő mondatnak 
értelmi síkon nincs értelme, mert nem 
tudhatjuk, hogy a másik pillanatban mi-
lyen más tragédia történhet.

Tehát 2014. február másodikán, Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepén otthon 
voltunk, és Marci keresztszüleit vártuk 
a születésnapi összejövetelre. Marci a 
nyolcosztályos gimnáziumi felvételi idő-
szakában volt, sokat tanult, sportolt, nép-
táncra is járt, s ahogy a többi gyermek, 
néha ő is csintalankodott. Semmi jel nem 
mutatott a betegség kiújulására.

Öt óra után tíz perccel megérkeztek a 
keresztszülők, s a földszinti nappaliból 
szólítottuk Marcit: „Gyere le, megjöttek 
köszöntésedre a vendégek!”

Választ nem kaptunk, gondoltuk, vic-
celődik velünk, sokszor csinálnak ilyet 
a gyerekek, elbújnak, ő sem volt kivétel. 
Nővére felszaladt, hogy megkeresse, visz-
szakiabált, hogy nem találja.

Én újra kiléptem a teraszra. Tíz perccel 
korábban már kint voltam egyszer, hogy 
a kutyákat berakjam a helyükre (akkor ő 
már meg lehetett fulladva, semmi zajra 
nem emlékeztem a terasz szélén lévő me-
dence felől). Közben szólongattam, és azt 
hittem, hogy a ház körül bóklászik vagy 
játszik.

Nem is tudom, miért, de valamiért elin-
dultam a körülbelül három-négy méterre 
lévő medence felé. És akkor a szürkület-
ben megpillantottam őt a 25 centiméter-

dr. Csókay András: Marci keresztútja



A HÓNAP sikerKÖNYVE
A Boldogságos Szűz Mária követése 

című különleges lelki könyvet kínáljuk 
nagy kedvezménnyel, 

2200 Ft helyett 1500 Ft-ért!

(folytatás az előző oldalról)

Jó kis reklám

Újsághirdetés:
„Olvasd szorgalmasan a Bibliát, hogy meg-
tudd, mit kellene tennie az embereknek! 
És olvasd gyakran a mi lapunkat, hogy 
megtudd, ehhez képest mit tesznek.”

	 

Nagyon tud fájni nekem, amikor 
balázsoláskor vagy hamvazáskor keser-
ves, fájdalmas arcok állnak elém. Sokszor 
odasúgom nekik: „Tessék már mosolyog-
ni!” Néha halk választ hallok: „Nincs 
okom rá”, vagy „Ha tudná a tisztelendő 
úr, mennyi fájdalmam van…” – Annak 
idején a lendületes, fiatal, Rómában vég-
zett professzorom mondogatta nekünk, 
kedvetlen kispapoknak: „Uraim, mi a baj? 
Keresztények vagyunk, meg vagyunk 
váltva, lesz örök életünk! Ezekért és ezek 
miatt érdemes derűsnek lenni.”

Kerényi Lajos: A világot átölelő szeretet 

Lajos atya bátorító, buzdító, irányt 

mutató gondolataiból mindennap erőt 
meríthetünk! (176 old, kemény táblás, 3500 Ft)

nyi, piszkos, szivacsokkal letakart vízben 
hason fekve, feje a vízben arccal előre. 
Jobb kezével, amely borzasztóan fehér és 
sápadt volt, mintegy „rátámaszkodott” a 
vékony szivacsra, hiszen elmerülni nem 
tudott a sekély víz miatt.

Egy pillanat alatt beugrottam, és való-
sággal kidobtam a medencéből. Közben 
belenéztem az arcába, amely már kihűlt 
s „nagyon” halott volt. De már amikor 
megpillantottam a medencében, biztosan 
tudtam, hogy meghalt.

Próbáltam hirtelen végiggondolni, 
hogy mikor láttam, láttuk utoljára, de 
azt is tudtam, hogy bár a gyerekek sok-
kal többet bírnak ki, mint a felnőttek agyi 
oxigénhiányos állapotban, ez a gyermek 
újraéleszthetetlen lesz az eltelt minimum 
húsz perc miatt.

Amikor megpillantottam a medencé-
ben – nem tudok mást mondani –, halla-
ni véltem a sátán kacaját. „Most mutasd 
meg, mit csinálsz, te nagy istenhívő!…” – 
gúnyolódott rajtam. Nem írom és állítom, 
hogy hallottam, de hallani véltem…

Csókay András: Idegsebészet és 
hétköznapi misztika  Mély könyv 

életről, halálról, a keresztény meditációról és 
misztikáról. Átdolgozott, bővített kiadás. 
(260 old., 2400 Ft)
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

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


