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Kedves Olvasóm!

Újévtől szilveszterig egy teljes év áll előttünk. Vidáman 

búcsúztattuk az óévet, és vidáman köszöntöttük az 

újat. Este megköszöntük Istennek a kapott jókat, újév 

reggelén kérjük kegyelmét és segítségét az előttünk 

álló új időszakra.

Hogy mit hoz az előttünk álló esztendő, azt nem 

tudjuk, de azt igen, hogy Isten az embert boldog-

ságra teremtette – még akkor is, ha ezt a boldogsá-

got szenvedéseken keresztül érhetjük el. Isten maga 

a szeretet, és ebből a szeretetből alkotta az embert, 

mindannyiunkat.

Tudjuk, nehéz megküzdeni az élet viharaival, de 

bíznunk kell Isten szeretetében. Mennydörgés, villám-

lás, orkán és vihar után megint kisüt a nap, melegeb-

ben és fényesebben, mint a zord idő előtt!

Kis könyvemmel a rideg, borús napokon akarlak át-

segíteni a meleg napsütésbe, hogy olyan vidáman és 

bizakodva járj tovább az élet útján, ahogy szilveszter 

éjjelén köszöntötted az új esztendőt!

Dr. Szenthelyi-Molnár István
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7 Január

1. Áldj meg minket, Uram!

Uram, áldd meg a földet, ahol egykor bölcsőm ringott, 

s amelynek rögével szeretném, ha kihűlt poraimat 

betakarnák.

Add, hogy ezt a földet, hol a halál is könnyebbnek tet-

szik, akkor is szeressem, ha feketébb kenyeret ad, 

mint az idegen haza, amely aranyesőt ígér.

Oltalmazd meg templomainkat, védelmezd bölcsőin-

ket, tedd, hogy Jézus minden papja valóban a Te 

igaz szolgád legyen.

Áldd meg testvéreimet, ne engedd, hogy számomra 

valaha idegenek legyenek, hogy megtagadjam a 

vér szavát, ne engedd, hogyha testvérem rám szo-

rul, bezárt kapun kopogjon.

Áldd meg fiataljainkat, hogy úgy tudjanak örülni ifjú-

ságuknak, hogy minden cselekedetüket megszen-

telje a Te félelmed.

Rendelj pártfogókat az árváknak, azoknak is, akik nem 

kicsinyek már, és mégis árvák.

Áldd meg a szegényeket, hogy közülük senki se egye 

sírva a falatját.

Áldd meg a gyermekeket, hogy amikor felnőnek, jó 

napokat lássanak, és kezük munkájával gazdagít-

sák hazánkat.
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Adj az időseknek tiszta látomást a mi igaz hazánkról, 

amely Nálad van, engedd, hogy békében hervad-

janak el, és életük estéjén bizalommal hajthassák 

fáradt fejüket atyai kezedre. Amen.

2. Örök áldás

A csodálatos vallási és történelmi emlékekkel teli 

Szentföldön a magyar származású híres archeológus, 

Barkay Gábor Jeruzsálem és Betlehem között sétálva 

néhány ősrégi cserépdarabot talált, s ez arra késztette, 

hogy a helyen ásatásokat kezdjen.

Hosszú áldozatot, költséget, fáradságot és megállást 

nem ismerő munkája eredményeként rengeteg érté-

kes lelet került elő. Az egyik csontváz mellett egy kb. 

2600 éves, kicsiny ezüsttekercset találtak, és gondos 

kezelés, vizsgálat és tanulmányozás után ki tudták ol-

vasni feliratát. A szöveg az az áldás volt, amelyet Isten 

Mózes által Áronnak adott, hogy megáldja népét.

Hiába telt el azóta majdnem három ezredév, ezt a 

gyönyörű áldást most is imádkozzák mind a zsidók, 

mind a keresztények:

Áldjon meg téged az Úr, 

és őrizzen meg téged! 

Ragyogtassa rád orcáját az Úr, 

és könyörüljön rajtad! 
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Fordítsa feléd orcáját az Úr, 

és adjon neked békességet!

(4Móz 6,24-26)

3. Jézus Szent Neve ünnepén

Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) német költő 

Svájcba utazott, gyalogosan barangolt a vidéken, és a 

katolikus falvakban mindenki „Dicsértessék a Jézus 

Krisztus”-sal köszönt neki. Mivel ő protestáns volt, 

nem tudta, mi a felelet erre. Amikor megmondták 

neki, hogy a válasz „Mindörökké, ámen”, így kiáltott 

fel:

– Ez olyan természetes válasz, hogy ezt bizony kita-

lálhattam volna!

Nem is olyan régen a katolikus vidékeken és csa-

ládokban nálunk is a „Dicsértessék a Jézus Krisztus” 

volt az általános köszöntés. Ezzel mutatták ki a hívők 

összetartozásukat, hogy mindannyian testvérek Jézus 

Krisztusban. Amióta ezt a köszöntést egyre többen el-

hagyják, azóta hangosabbak az italboltok, több a ga-

rázda, a tolvaj. Kevesebb a szülőket tisztelő gyermek.

Az emberek nem veszik észre, milyen vesztesége-

ket hoznak önmagukra, amikor megszűnnek Istent 

dicsérni.
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4. Kezdd Krisztussal!

Egy idősebb hívő leánytól egyszer megkérdezték, 

hogy tulajdonképpen mi az ő életének titka, hogy 

mindig olyan vidám és békés.

– Nincs nekem semmi titkom. Amikor reggel felke-

lek és megmosakszom, így szólok: „Amint most ma-

gam e vízzel megmosom, úgy tisztítsd meg a lelkemet, 

Uram!” Amikor felveszem a ruhámat, azt mondom: 

„Amint most felöltözködöm, úgy öltöztess fel engem 

az üdvösség ruháiba és szereteted köntösébe. És ma-

radj velem, Uram, egész nap, hogy mindig hűséges 

maradjak Hozzád.” 

Ezzel a leány mégis elárulta élete titkát, amely ab-

ban állt, hogy minden reggel Istennel kezdte a napot. 

Ha azt akarjuk, hogy áldott legyen a napunk és éle-

tünk, Krisztussal kell maradnunk. Sokszor előfordul, 

hogy vereséget kell szenvednünk egy-egy napon, mert 

azt nem Istennel kezdtük.

Egyetlen napod sem lehet igazán teljes és boldog, 

amelyikbe csak úgy „beleugrottál” anélkül, hogy reg-

gel Krisztussal találkoztál volna.

Ezért hadd kérdezzem meg tőled: Krisztussal in-

dul-e minden napod? Mert így kell. Ez a legelső felté-

tele annak, hogy életed győzelmes élet lehessen.
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5. A legszebb erények

Igen sok nagy ember sanyarú ifjúságon vergődött ke-

resztül, és ha nem kellett volna életre-halálra menő 

harcot vívnia, aligha jutott volna az emberiség nagy-

jai közé. Ki mondja, hogy az ilyen küzdelmes ifjúság 

nem teremtette meg a maga jó gyümölcseit? Százszor-

ta jobbakat termett, mint mások kényelmes élete! A jó 

Isten akarata szerint, vagyis igazán vallásosan nevelt 

gyermekekkel, ha árvaságra jutnak is, a jó Isten eléri 

célját: bátor küzdelemben edződnek, szilárd jellemek-

ké alakulnak, és ha mindvégig kitartanak a jóban, akár 

szegényes körülmények között is boldog, megelége-

dett emberek lesznek.

Az Isten akarata szerint élő családokban éppen a 

csapások alkalmával virágoznak a legszebb erények.

6. Imádság és munka

A paradicsomból való kiűzetés után egy alkonyatkor 

ott állt Ádám és Éva egy dombon, s nézték a kalászo-

kat, amelyek az esti szellőben arany tengerként hul-

lámzottak. Szívükben hála, arcukon öröm tükröző-

dött. Ekkor az égből egy kerub közeledett hozzájuk, 

lángkard nélkül, és mosolyogva így köszöntötte őket:
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– Íme, az Úr megáldotta kezed munkáját, áldó ke-

gyét nem vonta meg tőled.

– Ó, igen – felelte Ádám –, az Úr kegyelmes hoz-

zánk most is, bár nem érdemeljük meg. Régen viszont 

láthattuk arcát, hallhattuk édes szavát, Vele társalog-

tunk. Mindezt most mi pótolhatja?

– Az imádság és a munka – felelte a kerub, és ezzel 

felszállott az égbe.

Ádám és Éva megértette ezt. Arcra borultak és imád-

koztak, aztán dolgoztak zúgolódás nélkül, örömüket 

lelve munkájukban. Boldogok lesznek mindazok, akik 

követik ebben ősszüleinket!

7. Ha Istenre bízzuk…

– Olajra van szükségem – mondta egy sivatagi remete, 

és ültetett egy olajfa csemetét.

– Uram – imádkozott –, esőre van szüksége, hogy 

érzékeny gyökerei ihassanak és növekedjenek. Küldj 

gyenge záporokat!

És az Úr küldött gyenge záporokat.

– Uram – imádkozott a remete –, a fámnak napsu-

gárra van szüksége. Küldj napfényt, könyörgöm!

És a nap ragyogott, bearanyozva a felhőket, ame-

lyekből esőcseppek hullottak.
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– Most fagyot adj, Uram, amely megerősíti a fa szö-

veteit! – kiáltott a remete.

És íme, a kis fa ragyogott a fagyban. Estére azonban 

elpusztult.

A remete később felkereste a pusztában az egyik 

testvérét, akinek a kunyhója előtt gyönyörű olajfa zöl-

dellt. Megkérdezte tőle, hogyan gondozta, mit csinált 

vele, hogy ilyen szépen fejlődik.

– Semmi különöset – mondta a másik remete.  – Is-

tenre bíztam a fámat; Ő alkotta, jobban tudja, mire van 

szüksége, mint egy magamfajta ember. Nem szabtam 

feltételeket. Nem határoztam meg módokat és mód-

szereket. Ezt mondtam Neki: „Uram, küldd azt, amire 

szüksége van, esőt, napfényt, szelet, vihart vagy fagyot! 

Te alkottad, te tudod, hogyan lesz naggyá és termővé.”

8. Jókedvet adj

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! 

A többivel megbirkózom magam. 

Akkor a többi nem is érdekel: 

szerencse, balsors, kudarc vagy siker. 

Hadd mosolyogjak gondon és bajon, 

nem kell más, csak ez az egy oltalom, 

még magányom kiváltsága sem kell, 

sorsot cserélek bárhol, bárkivel, 
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ha jókedvemből, önként tehetem; 

s fölszabadít újra a fegyelem, 

ha értelmét tudom és vállalom, 

s nem páncélzat, de szárny a vállamon. 

S hogy a holnap se legyen csupa gond, 

de kezdődő és folytatódó bolond 

kaland, mi egyszer véget ér ugyan: 

ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

Garai Gábor

9. A rosszkedvről

Aki nem akar rosszkedvű lenni, az ne ringassa magát 

bele. Fogadjuk meg Epiktétosz ókori sztoikus bölcselő 

tanácsát:

– Kezdetben maradj csendben, és számold a napo-

kat, amelyeken nem bosszankodtál. Régebben én is 

naponként indulatba jöttem, majd minden második 

nap, azután háromnaponként, azután csak minden 

negyedik nap. A hajlandóság eleinte csak gyengül, de 

később teljesen megszűnik. Ha azután elmondhatod 

magadról, hogy sem tegnap, sem tegnapelőtt, sem azt 

megelőzőleg két vagy három napon át nem haragud-

tál, hanem ügyeltél magadra, amikor izgalmas esemé-

nyek történtek, légy meggyőződve, hogy jó úton jársz.
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