
Az Újszövetség egyik legsajátosabb tit-
káról szeretnék valamit szólni, aminek 
megértéséből minden testileg szenve-
dő testvérem annyit meríthet, hogy 
„belegyógyulhat”.
A 2. korintusi levélben 
olvashatjuk, hogy a 
sátán angyala vala-
mi tövist szúrt Pál 
testébe. Epilepszia? 
Trachoma? Nem ez 
a fontos. Háromszor 
kéri Urát, hogy vegye 
el tőle. De Isten nem ve-
szi el.
Hány vallásos ember „hite” roppant 
már bele nemleges feleletbe! Mert nem 
értették meg, amit Pál megértett: hogy 
Isten senkit sem hagy válasz nélkül! 
Csak a választ kell jól megértenünk. 
De mi rendszerint meg sem halljuk a 
nekünk nem tetsző választ…
Pálnak ezt válaszolta Isten – Ő meg-
hallotta! –: „elég neked az én kegyel-

mem, mert az én erőm erőtlenség által 

jut el céljához” (2Kor 12,9). Azaz: nem 
gyógyítalak meg, de odaadom erőimet, 
hogy felhasználd azokat, s ne csak el-
viselni tudd a fájdalmakat.
Pál megértette ezt. Nem panaszkodik 
többé. Nem is kér többé, hanem ezt 
mondja: „Nagy örömest dicsekszem az 

én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus 

ereje lakozzék bennem. Ezért gyönyör-

ködöm Krisztusért az erőtlenségekben, 

bántalmazásokban, nyomorúságok-

ban, üldözésekben és szo-

rongattatásokban, mert 

amikor erőtlen va-

gyok, akkor vagyok 

erős” (9-10 v.).

Akinek füle van a 
hallásra, az meg-

érti: Isten nemcsak 
válasz, de megoldás 

nélkül sem hagyja tes-
ti betegségekben szenvedő 

gyermekeit! Csak nem mindig úgy 
felel, ahogy mi a szájába szeretnénk 
adni a szót! Az Ő terve nem mindig 
egyezik a mi megoldási „tervezetünk-
kel”. Olykor például az a megoldása, 
hogy meghagyja a betegséget – orvos-

ságul. Akármilyen furcsán hangzik, 
de tényleg gyógyszerül – egy még na-
gyobb baj és betegség ellen.
Lehet, hogy Pál magáénak tulajdo-
nította volna sokféle és eredményes 
útjait és elbizakodott volna. De így 
nyilván tudta, hogy ilyen tövissel két 
kilométernyi úton sem tudott volna 
szolgálni – egyedül! Isten tehát olykor 
betegségekkel gyógyít valami nagyobb 
bajt, nyavalyát.   ‰
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Ha testi betegségeink gyógyulására 
nemleges válasz érkezik, az nem azt 
jelenti, hogy Isten nem adott feleletet, 
hanem azt, hogy ez a „nem” a felele-
te! Egy időre, vagy véglegesen – vala-
mi másért. Aki keresi, meg is találja, 
hogy miért. De ha nemleges a válasza: 
erőt ad az elhordozásához, sőt a fel-
használásához.

Testvérem! Testi bajok gyötörnek? Ak-
kor először kérjed Istent, hogy vegye el 
a tövist. De ne fárasszad soká az Urat! 
Pál is csak háromszor kérte.
Ha nem veszi el, ezt kérd tőle: „Mu-
tasd meg Istenem, mit akarsz kezelni 
betegségemmel, hogy segítségedre le-
hessek!”
Majd azt kérjed, hogy testi szenvedése-
idet felhasználhassad, átalakíthassad, 
mint Pál, és azt mondhassad: amikor 

erőtlen vagyok, akkor vagyok erős!

Gyökössy Endre: Töviseink és a 
Töviskoronás  Miért kell szenvednünk 

testileg, lelkileg? Lehetséges-e elkerülni 

a szenvedést? Miért kell a hívőknek is 
szenvedniük? (104 old., 680 Ft)

Magyar remény
Melchior Hefele (1716–1794) híres német 
építész élete nagy részét Magyarorszá-
gon töltötte, itt alkotta meg csodálatos 
épületeit, például Szombathelyen a püs-
pöki palotát, a szemináriumot és a szé-
kesegyházat is. Barátjához, Goethéhez 
írt egyik levele így kezdődik:
– A barna magyar földből felszáll a ta-
vasz. A meglazult röghöz jóleső, meleg 
káprázat csillámlik, apró bogarak raja 
táncol a kék-ezüst kátyúk levében, s a 
csendes, messze róna fölött, amelyen 

vonatunk dübörög, az édes, langy szellő 
távoli harangok szavát lengeti, húsvét-
ról, feltámadásról, az örök visszatérés-
ről zengenek. A növekedés, az érlelődés 
nagy törvénye a talaj fölébe hajol, s a 
csírázás, nyílás fájdalommal küzdő tit-
ka feltakarja szemérmes redőit. Minden, 
ami szellem és szellemi, ami a mulan-
dóság hasonlatán átlátni, meglátni bír, 
néma áhítattal hajtja meg fejét.

Szenthelyi-Molnár István: Derűs 
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő 
gondolat és történet az év minden napjára 

(330 old., 2400 Ft)

Köszönjük meg 
a mái kenyerünket

Parancsot vettek az őrangyalok: 
Hagyják el ezt a sápadt csillagot, 
Mely föl sem tudja inni már a vért, 
S az ítéletre hétszer is megért.

Bocsássuk le szépen a függönyünket; 
Köszönjük meg a mái kenyerünket.

Adtál egy meg nem érdemelt napot: 
Engedj, Uram, ne rosszabb holnapot.

Lélegzetet a lelkiismeretnek. 
Szeresd azokat, akik nem szeretnek.

Sík Sándor: Ének minden emberhez című 
kötetből idéztünk. (400 oldalas, elegáns 
papírra nyomtatott, kemény táblás, 2800 Ft)



Én vagyok a tisztaság Királynője; ez az 
én dicsőséges nevem.

Nem lehettem volna Isten Fia édesanyja, 
ha a tisztaság és szüzesség nem lett 
volna egyedüli kiváltságom.

Még az Istenanyaság nagy tisztségét sem 
óhajtottam, ha tiszta-
ságomban és szüzessé-
gemben kárt szenved-
tem volna.

Bizonyára tudod, hogy 
József, az én jegyesem, 
mind a kettőben (tisz-
taságban és szüzesség-
ben is!) feddhetetlen 
volt. Azért választot-
tam Józsefet, és nem 
mást, hogy mint test-
őröm szívének kiváló 
ártatlanságával mel-
lettem legyen; a szent 
szeretet gyűrűjével is őt jegyeztem el, 
mert kimagasló volt a tisztaságban.

Csalódsz, ha azt hiszed, hogy tetszel ne-
kem, ha testileg-lelkileg ép nem vagy.

Szívedből űzd ki a rossz gondolatokat, 
miként a tüzes parazsat is lerázod a 
ruhádról, nehogy az megégessen.

Aki nem űzi el mindjárt Isten félelmével 
a rossz gondolatokat, az lelkében vi-
perával és skorpióval játszik.

Jól fontold meg: megérdemli-e a bűnös 
gyönyörködés, hogy miatta örökké a 
pokolban szenvedjen a lelked?

Ha érzékeidet megóvod az illetlen dol-
goktól, viszonzásul a mennyország-
ban érdemet szereznek neked.

Ne tekints arra, ami veszélyeztethetné 
tisztaságodat; ne is hallgasd azt, ami 
másokat megbotránkoztathatna.

A tisztaság leghűségesebb kísérői a böjt 
és mértékletesség. Ezek nélkül az 
ember könnyen szemérmetlenségbe 

esik.
Gyermekem, bárcsak tud-
nád, mit jelent: hasonló-

nak lenni az angyalok - 

hoz; bizonyára sohase 
lennél közömbös a tiszta-
ság iránt.
Ó, ha megértenéd a tiszta-
ság jutalmát: mennyit fá-
radoznál, csakhogy meg-
őrizd annak a szépségét!
Ne bízzál a magad ere-
jében, mert még szen-
tek és kiváló emberek is 
mélyre zuhantak; tarts ki 

az imádságban és az alázatosságban, 
hogy nyugodtan élhess a tisztaság-
ban.

Vigyázz, ne engedj a kis dolgoknak, 
mert itt nincsen csekélység.

Folytonosan kell őrködnöd, hogy a tisz-
taság örök jutalmát megszerezhesd. 
Kövess engem!

Egy névtelen premontrei szerzetes: 
A Boldogságos Szűz Mária követése 

Évszázadokon át volt népszerű lelki 
olvasmánya a hívőknek, és méltán:  
lapjain a Szűzanya „beszél” hozzánk,  
buzdít és segít, hogy szeretett Fiához  
egyre közelebb kerüljünk…  

(kemény kötésben, 112 old., 2200 Ft)

Azért választottam Józsefet…



A HÓNAP sikerKÖNYVE
Sík Sándor: Ének minden emberhez 

című díszkiadású könyvet kínáljuk 

majdnem fele áron, 
2800 Ft helyett 1600 Ft-ért!

Köszönöm Neked, Uram, 

a hegyeket és a völgyeket

Köszönöm, hogy ha hanyatt fekszem 
egy réten, máris megtelek Veled, mert 
az a darabja a világnak, amit befog a 
szemem, mind a Te hatalmasságodat 
hirdeti, és az adakozó kedvedet, amely 
megteremtette a selymes füvet, a tisz-
ta forrásvizet, meg a virágoknak azt 
az angyalszárnyát, amit sziromnak 
neveznek.

Ilyenkor, ha az égre nézek, önkéntelenül 
imára kulcsolódik a kezem, pedig tu-
dom, hogy nem az égen kell keresse-
lek, hanem önmagamban.

Járom az erdőt, belém folyik a csend. De 
a csend Te vagy bennem, Uram.

Látom a repülő virágokat: a pillangókat, 
és dicsőítelek, Uram.

Milyen szépséges a Te világod, Uram! 
Mily sok benne a kis pillangónyi cso-
da, amely felett a hétköznapok sodrá-
sában elsiklik tekintetünk.

De ha körülölel bennünket a csend, hét-
köznap is megcsendülhet lelkünkben 
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

a vasárnapi harang, amely imára hív. 
És az ima látni tanít. Megtanít felfe-
dezni a világot.

A csendes meditációban felfrissül a lé-
lek. Olyan könnyű lesz, hogy szinte le-
beg. És átlényegül minden. Magam is 
más leszek. Tisztább, jobb, egészebb. 
Nem kell immár több szó. Szavak nél-
kül is feltárulkozom, ha eléd borulok, 
és érzem, amint szétáradsz bennem, a 
csendben, amely közel hoz hozzám.

Csupa zsivaly ez az élet. De csak a csend 
termékenyíti meg a gondolatokat.

Köszönöm Neked az áldott csend perce-
it, Uram.

Kunitzer Szonja: Köszönöm  

A hála imái a hitért, a jóságért,  

a hegyekért, a gyermekért, a szeretetért – 

Istenünk minden ajándékáért! (kapcsos 

könyvecske, sok képpel, 40 old., 780 Ft)

Az én igám
Mitől olyan különleges ez a 40 rövid ke-

resztúti elmélkedést tartalmazó könyv, 

hogy egész évben érdemes imádkozni, 

nemcsak nagyböjtben? A keresztutak 

mindegyikének van egy plusz témája is. 

Végiggondolhatjuk Jézus szenvedését a 

Miatyánk egyes fohászainak foglalatában, 

járhatjuk a keresztutat a Szűzanyával, 

Szent Péterrel, Lisieux-i Terézzel; elmél-

kedhetünk közben a szeretetről, alázatról, 

szolgálatról – soha nem lehet megunni! 

(160 old, különleges kötésben, 1280 Ft)


