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Sokan azt állítják és joggal: a 
szenvedéseknél csak egy a 
szenvedtetőbb: a szenvedés 
közeledtének tudata.
Valóban rosszabb a fog-
orvosi előszobában ülni, 
mint már a székben, fo-
gunkon a fogóval. Ke-
servesebb egy műtét 
előkészülete, mint maga a 
műtét. Kínosabb egy csapás 
várása, mint maga a csapás! Mert 
maga a szenvedés bekövetkezése kimon-
dott feloldást hoz az előtte való görcsös 
várakozáshoz képest.
Nos, az a kérdés ma: mibe kapaszkodjék 
Isten gyermeke a szenvedések előszobá-
jában? Áll-e ott valami a rendelkezésére?
Sokszor hallottuk Jézus Krisztus Ge-
cse máné-kertbeli imádságát emleget-

ni ilyenkor: „Atyám, ha nem 

múlhatik el tőlem ez a pohár, 

hogy ki ne igyam... legyen 

meg a Te akaratod...” (Mt 

26,42). Úgy emlegetik ezt 
az imát, mint az igazi 
imaélet csúcsát!
Ennek a képnek félreér-

tése sokkal inkább ránk 
jellemző, mint Jézusra. Egy 

atyánkfia érttette ezt meg ve-
lem, amikor így idézte ezt az igét: 

– Ha nem múlhat el tőlem ez a pohár, hát 
legyen meg az Isten akarata... – Ez az, 
ami ránk jellemző és nem Jézusra!
De mit ért ezalatt a legtöbb keresztyén 
ember? Azt, hogy csöndes, mozdulatlan 
és tűrő alázattal várjuk meg, míg ránk 
következik a szenvedés, és viseljük el, 
mert Isten akaratából zuhan reánk.

Mi a szenvedés? Miért kell szenvedni testi, lelki, szellemi szenvedéssel? Mi-

ért kell a hívőknek is szenvedniük? Lehetséges-e elkerülni a szenvedést? Hogyan áll-
hatunk meg vele szemben? És mi az egésznek az értelme? Ezzel emberi létünk egyik 
alapkérdését vetjük fel. Még nem akadt olyan bölcseleti, vagy vallási rendszer, amely 
kikerülhette volna az emberi lét három alapkérdését: Mi az élet? Mi a halál? És ami a 
bölcsőt a koporsóval összeköti: mi a szenvedés, amely az emberi életet át- meg átszö-

vi? – A legtöbb gondolkodó megérezte: ha megfejti a szenvedés titkát, az élet és halál 
kérdésének kulcsát is megtalálta.
Gyökössy Endre Töviseink és a Töviskoronás című könyvében ezekre az alapvető kér-

désekre keresi a választ – és őszintén mondhatjuk: meg is találja. Fedezze fel Ön is a 
megnyugtató választ a szenvedés kérdésére, kedves Olvasónk!
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Emiatt a bennünk szunnyadó fataliz-
mus miatt lehetséges, hogy olyan keve-
sen veszik észre és értik meg, hogy a 
Gecsemáné-beli jelenet ezekkel a Jézus-i 
szavakkal végződik: „Keljetek fel és 

menjünk”... – Micsoda aktivitás, micso-
da lendület feszül ezekben a szavakban! 
Micsoda erő lendíti az imádkozásból fel-
magasló Jézus Krisztust!
Igen! Menjünk szembe az árulással, a 
vádak elé, a felgörcsösülő öklök elé, 
szembe az ítélettel, szembe a leköpéssel, 
szembe a kereszttel!
Igen! Menjünk! Legyen meg az Isten 
akarata! De nem lerogyva, tehetetlen 
sóhajtozások közepette, vagy fogcsikor-
gatva várakozva. „Hát” nélkül legyen 
meg az Isten akarata! Legyen meg, és mi 
diadalmasan elibe megyünk, úgy legyen 
meg!
Ne hengeredjék ránk és ne lapítson 
agyon bennünket – hanem felemelt fej-
jel menjünk elébe. Kitárt szívvel, hadd 
zúduljon át rajta minden szenvedés, ami 
velünk szembe jön, és hadd alakuljon 
át szolgálattá, bizonyságtétellé, pozitív 
tényekké, elébe siető szívünk forró ko-
hójában.
Így értendő ez a fenséges imádság: „le-

gyen meg az Isten akarata!”

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)

A kereszten
Tusakodsz a kereszt ellen, amelyre Isten 
rászegezett téged.
Lázadozol: Isten egyáltalán nem mutat-
kozik most méltónak arra, hogy szeresd.
A kereszten függő sokszor le akarja tép-
ni kezét és a lábát a szegekről. De mit ér 
el ezzel? Sebei még mélyebbek, nagyob-
bak lesznek – ennyi az eredmény.
Tehát: vállald el a keresztet! Mondj igent 
a szenvedésre. Suttogjad: „Uram, legyen 

meg a te akaratod.”

Rögtön érzed az enyhülést, a lelki vagy 
testi fájdalom elviselhetőbb lesz, hangu-
latod javul.
Mert most szövetségre lép erőtlensé-
geddel az Isten ereje és türelme.

Ha közeleg Isten követe
Félsz a haláltól, főleg súlyos betegség 
vagy szerencsétlenség idején. Körülvesz 
ennek a sötétségnek a félelme, és keserű 
órákat szerez.
Mióta Jézus maga is elszenvedte a ha-
lálfélelmet, nem csodálkozhatsz, hogy 
téged is megkínoz.
A test fél, és ez egészen természetes: 
fájdalmas az elszakadás az élettől. Még 
inkább gyötrődik a lélek: bizonytalan 
az, ami rá vár... Hogyan él tovább? Az 
Írás mondja: „Félve-remegve munkáljátok 

üdvösségteket” (Fil 2,12). Ezért jó jel, ha 
szembe tudsz nézni ezzel a szorongás-
sal. Isten adja ezt is: nem ijesztgetni, 
inkább felébreszteni akar, hogy jobban 
használd ki a hátralévő idő ajándékát.

Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! 
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki 
ügyeinkben! 

(keménytáblás, 192 old, 1680 Ft)



– ...Mielőtt elfogadnám, megkérném, 
mondja el, pontosan milyen szerelmi 
boldogságra gondolt – mondta a 
boltos.
– Azzal kezdem, hogy 
egyedül élek, nem tar-
tozom senkinek szám-
adással a tetteimről. 
Természetesen nekem 
is vannak elveim, pél-
dául, hogy házas férfival 
nem kezdek. Egyszer azon-
ban mégis... Találkoztam valakivel, 
akivel első pillanattól izzott közöttünk 
a levegő. Nem mondom, hogy ő volt a 
nagy ő az életemben, mégis mindketten 
éreztük, hogy jó a másikkal. Megmond-
tam neki, hogy nem akarok viszonyba 
keveredni vele, de a lehetőség mindig ott 
vibrált közöttünk. Tulajdonképpen úri-
ember volt, elfogadta. Bennem azonban 
mindig ott volt a kérdés: milyen lenne? 
Miért ne? Persze, tartottam magamat az 
elhatározásomhoz, és bár mindig élvez-
tem a beszélgetéseinket, a ritka találko-
zásainkat, nem tettem semmi elítélen-
dőt. Mi rossz van ebben?
Az öreg örmény megkerülte a választ:
– Ha jól sejtem, ez még nem az a boldog-
ság, amit vissza szeretne váltani?
– Nem, valóban nem. Elfogadtuk a hely-
zetet hosszú időn keresztül. Aztán egy-
szer... Nem is tudom, hogyan történt. Be-
szélgettünk, szokás szerint, aztán hozzá 

hajoltam és megcsókoltam. Aztán meg-
történt, ami megtörtént, annak rendje és 

módja szerint.
– Bánja netalán?

– Nem! Nem tudom... 
Úgy érzem, annak, 
ami akkor történt, 
annak ott helye volt, 
meg kellett történnie. 

Nem tudok rá bűnként 
gondolni. Akkor minden 

a helyére került, minden 
teljessé vált. Nem volt múlt és jövő, 

néhány óráig csak a pillanatnak éltünk.
– Megkérdezhetem... – óvatoskodott az 
örmény.
– Igen, megkérdezheti, hisz ez a szakmá-
ja. Igen, boldogok voltunk. És még most 
is zsibong a lelkem, ha visszagondolok 
arra a néhány órára. Lehet, hogy bűn 
volt mások szerint, én csak azt mondom, 
hiba volt.
– Drága hölgyem, ha az emberek nem kö-
vetnének el hibákat, sőt néha bűnöket is, 
bezárhatnám a boltot. Vannak olyan hi-
bák, amik mélyebbre taszítanak, mások 
viszont arra sarkalnak, hogy kijavítva 
azokat még magasabbra jussunk.
– Még nem tudom, hogy az én hibám 
ilyen volt-e. De szeretnék megszabadulni 
attól a boldogságtól, amit érzek, ha fel-
idézem magamban. Mondja, maga sze-
rint lenne olyan, aki örülne ennek?
Az öreg örmény elgondolkozott:

 ‰

Több ezer olvasónk ellátogatott már a Boldogságboltba... lélekben legalábbis biztosan, miköz-

ben olvasták az egyik legnépszerűbb könyvünket. A Boldogságboltban természetesen boldog-

ságot árulnak. Hogyan és miként – erről szól Rozványi Dávid könyve. Ám az egyik különös rész-

ben pont fordítva történik az üzlet: egy hölgy szeretné otthagyni a boldogságát...

A visszaadott boldogság



(folytatás az előző oldalról)

A hónap sikerKÖNYVE
Johannes Rosche: Éljünk Isten 

tenyerén! című segítő lelki könyvet 
kínáljuk 1680 Ft helyett 1200 Ft-ért!

Siess segíteni!
Watson tanár neje egy nap csigákat 
gyűjtött a tengerparton. Amint föltekin-
tett, rémülten látta, hogy távol a parttól 
egy ember vergődik a hullámok között. 
Messziről csak annyit látott, hogy a sze-
rencsétlen már nem sokáig bírja a küz-
delmet. A dagály gyorsan nőtt, a hullá-
mok egyre torlódtak. Noha kevés esély 
volt, hogy a fuldoklót megmentheti, 
lélekszakadva rohant a halászokhoz, és 
jutalmat ígért annak, aki segít a szeren-
csétlenen.

A halászok, ismerve a veszedelmet, 
nem akarták életüket kockáztatni. Wat-
son asszony erre megkétszerezte a jutal-
mat. A magas összeg hallatára az egyik 
halász mégis csónakba szállt, és az utol-
só pillanatban hajánál fogva kihúzta és 
megmentette az elmerülni készülő em-
bert. Ájultan vitte a partra, ahol Watson 
asszony döbbenten látta, hogy akit is-
meretlenül megmentett, a saját férje volt.

Szenthelyi-Molnár István: Állj meg egy 
szóra!  Egy egész évre való olvasnivaló, 

amelynek minden sora reménnyel tölt el, 

derűt csal arcunkra, szeretetet és erőt önt  
a szívünkbe! (248 old., 2400 Ft)
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megújuló kínálata ugyanitt!

– Természetesen, a szerelmi emlékek bol-
dogsága az egyik örökzöld termékünk, 
megállapodott férfiak és nők szeretnek 
visszagondolni arra, hogy egykor megíz-
lelték a tiltott gyümölcsöt, miközben sze-
retik a családjukat, a párjukat. De meg-
kérdezhetem, hogy miért akar lemondani 
erről?
– Nem vágyom sokra, csak szeretném 
visszakapni a régi életemet, a régi egy-
szerű örömeimet. Régen, ha jó idő volt, 
kifeküdtem a napra lehunyt szemmel, és 
élveztem a percet. Most arra gondolok, ő 
hogyan nézne rám. Régen, ha egy hideg 
téli éjjelen hazaértem, élveztem a gőzöl-
gő teát, és mécsest gyújtottam. Most arra 
gondolok, hogy akkor is ez a mécses égett, 
és neki töltöttem teát. Régen élveztem a 
beszélgetést a barátnőimmel, most csak 
arra gondolok, hogy vajon ő mit monda-
na. Ha reggel a tükör előtt szépítkezem, 
arra gondolok, hogy neki nem kellett 
semmi ilyesmi, mindig szépnek látott, 
reggel is, este is...

E történet folytatását következő 
számunkban olvashatják, valamint  
a Rozványi Dávid: Boldogságságbolt 

című kötetben (160 old, 2800 Ft)

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda 

hetilapja Olvasói számára
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