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Ha valaki azt kérdezné, mit jelent hinni, 

mit jelent diadalmasan hinni – csak azt 

mondhatnám: a fölismert, a megértett és 

meghallott Jézus Krisztusban bízni! A di-

adalmas életnek pedig éppen ez a diadal-

mas hit a forrása.

De jól értsük meg: a diadalmas életakarat, 

amely ebből a hitből táplálkozik: nem az 

összeszorított fogak és a kínosan egyenes-

re préselt száj életakarata! Más a diadal-

mas életakarat: olyan, aminek már nincs 

félnivalója az élettel szemben. És azért 

nincs, mert maga az Élet forrása tölti föl 

naponként, új, diadalmas erőkkel. Maga 

az élő Jézus Krisztus. Az, aki így indult 

halála és szenvedései elé: Keljetek fel és 

menjünk… Ezért fakadt és fakad halálából 

kétezer év múlva is élet.

Ha van valami, amit Istenfiúságnak mond-

hatunk, amelyre a teremtett világ sóhajtoz-

va vár (Róm 8,22) akkor ez a Belőle fakadó 

diadalmas életakarat és életstílus az!

Ha van egy életstílusnak szabadsága, bel-

ső, elvehetetlen szabadsága, akkor ennek 

van! Ennek a diadalmas hitnek, diadalmas 

életet élő életformának van!

De jól értsük meg: nem úgy akarunk sza-

badok lenni, mint a hegedűhúr, amely 

összecsavarodva hever egy asztalon. Va-

laki azt mondhatná: Most szabad! Még 

csak ujjal sem érinti senki. De vajon az 

az összetekerődzött vékony valami ott az 

asztalon: hegedűhúr-e valóban?! Így, né-

mán, összetekerve? Nem. Így még csak 

jól kikészített állati béldarab, amely ott 

az asztalon még sokkal inkább az állathoz 

tartozik, mint a hegedűhöz.

De feszítsd csak ki a hegedűre, a helyére! 

Így már nem szabad! Két oldaláról meg 

van kötve. Ám ha megérinti a vonó, már 

hangot ad. Még ha bizonytalant, tisztáta-

lant is.

Feszítsd jobban, egyre jobban, egészen az 

alaphang szerint. Ekkor igazi hangot ad, 

igazi hangot! S ekkor, de csak ekkor: már 

nem az állathoz tartozó bél többé: a hegedű 

húrjává lett, a hegedű szerves részévé.

Tényleg szabadon akarsz élni?
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Csak hadd surranjon rá a Művész vonó-
ja, és koppanjon rá az öt ujja. És hadd 
gyúrja és gyömöszölje és szaggassa és 
pattogtassa, hogy csak úgy zengjen! 
És ekkor lesz szabaddá – mert énekel. 
Tisztán és diadalmasan. Mert két kézzel 
munkába vette a Művész!
Hát ez – jól jegyezd meg! – ez az Isten 
fiainak a szabadsága! Ez a diadalmas, 
kifeszített, megvont és meggyúrt élet. 
Ez az éneklő élet!

Vigasztalni akartam valakit, aki igazán 
két oldalról is ki volt feszítve, testi és 
lelki szenvedések közé. Fájdalom gyúr-
ta, tépte, marcangolta az életét. Vigasz-
taló szavaimat kedvesen leintette:
– Ne szólj semmit. Jól van ez így. Ép-
pen erre volt szükségem. Eddig mindig 
volt valami jelző az ember-ségem előtt. 
Hol így hívtak: kegyetlen ember, hol 
így: kemény ember, hol meg: indulatos 
ember. De mondták így is: hazug em-
ber, meg gaz-ember. Nagyritkán azt is 
mondták talán: jó ember. De most már 
csak „ember” vagyok. Minden jelzőt le-
mart rólam a szenvedés.
Egy félórai beszélgetés után azt mond-
tam:
– Ne haragudj, újra van jelződ!
– Micsoda? – kérdezte riadtan.
– Isten embere! – feleltem őszinte meg-
győződéssel.

Gyökössy Endre: 
Töviseink és a Töviskoronás 

Miért kell szenvednünk testileg, lelkil
eg? Lehetséges-e elkerülni a szenvedést? 
Miért kell a hívőknek is szenvedniük?  
(104 old., 680 Ft)

Gyümölcsoltó napján

Egy régi egyházi lapban olvastam e rö-
vid cikket Mária nagyságáról: „Ha az 
ember Gyümölcsoltó ünnepén Máriára 
gondol, önkéntelenül is annak az ókori 
szónoknak az esete jut az eszébe, akinek 
macedóniai Fülöp felett kellett az em-
lékbeszédet tartania. S csodálatos, hogy 
a szónok nem beszélt Fülöpről, mint 
fejedelemről vagy hadvezérről, ami el-
sősorban volt, sőt uralkodói és hadiké-
pességeit szóra sem méltatta, hanem 
ehelyett meghatottan csak ennyit mon-
dott: Elég, ha csak annyit mondok ró-
lad, hogy atyja voltál Nagy Sándornak.

Valahogyan így van a kereszténység 
a Boldogságos Szűz Máriával is. Szép 
lelkéről köteteket írtak, kegyelmeiről, 
kiváltságairól teológiai értekezések 
szólnak. De írhatnak róla ezer és ezer 
könyvet, akkor sem fogják felérni, min-
den himnuszok magasztalásai sem fog-
nak többet, szebbet mondani, mint ami 
e két szóban rejlik: ISTENNEK ANYJA. 
Ez a legnagyobb kitüntetés, amit Mári-
áról elmondhatunk: Gyümölcsoltó nap-
ján Anyjává lett az Istennek.”

Szenthelyi-Molnár István: 
Veled megyek! Mindennapi útravaló 

az élet útjaira (304 oldal, 2800 Ft)



A lelki adoptálás lényege szerint fogada-
lom, amellyel elkötelezzük magunkat, 
hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi 
időt átlagosan az anyaméhben tölt a meg-
fogant gyermek) mindennap imádkozunk 
egy veszélyben lévő magzatért, valamint 
azért, hogy ez az Isten által kiválasztott 
és egyedül Általa ismert gyermek meg-
születhessen, és születése után törvényes 
családi keretek között nőhessen fel, szere-
tetben, örömben és feltétlen elfogadásban.
A lelki adoptálás elsődleges célja egy 
konkrét, de általunk nem ismert gyermek 
életének a megmentése imádság és áldo-
zathozatal által. További (mintegy „járu-
lékos”) cél az egész család, valamint az 
Isten által rendelt erkölcsi rend védelme 
és helyreállítása. Az adoptálás egyben en-
gesztelés is a magzatgyilkosságok égbeki-
áltó bűnéért.

A lelki adoptálás hatása az imént emlí-
tetteknél lényegesebb körre is kiterjed: fel-
éleszti környezetünk, embertársaink érzé-
kenységét és felelősségtudatát az emberi 
élet értéke iránt, és hozzájárul a megrom-
lott, felborult erkölcsi rend újjáépítéséhez.

Milyen legyen az az imádság, amellyel 
az abortuszt és lelki következményeinek 
járványát akarjuk megállítani?

Jézus mondotta: „Ha csak akkora hitetek 

lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok 

ennek a hegynek, »Menj innen oda«, elmegy, 

és semmi sem lesz lehetetlen nektek” (Mt 

17,20). – Imahadjáratunk fakadjon tehát 
ebből az indíttatásból, s így lesz ereje, és 
lüktető, eleven, izzó lélekkel megalapo-
zott. Így tudunk csatlakozni a világ jó sor-
sának elrendezésében Isten szándékához, 
akaratához.

Szent Pál írta a rómaiaknak: „A Lélek is 

segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem 

tudjuk, miképpen kell kérnünk, amit kérünk; 

de maga a Lélek jár közben értünk szavakba 

nem foglalható sóhajtásokkal” (Róm 8,26). Az 
imádság tehát nem a mi erőnket, hanem 
a Végtelent bírja munkára. Ezért világos, 
hogy ereje határtalan, hogy az imádság 
számára nincsen lehetetlen (Dienes Valé-
ria). Ezért fordulunk a halálra ítélt mag-
zati életek megmentéséért az imádságon 
keresztül mindannyiunk Teremtőjéhez.

Életre születünk  A kötet imái, 
kilencedei, elmélkedései mind az Életről,  
az élet legnagyobb csodájáról, a gyermekről 
szólnak. (160 old., 1280 Ft)

Az imádság a Végtelent bírja munkára!
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én hazánkban is nagyon sok temp-

lomban lehet lelki adoptálási fogadalmat tenni. Ismerkedjünk meg ezzel a szép szo-

kással! Reméljük, kedves Olvasóink közül sokan kapnak indíttatást arra, hogy imád-

ságaikkal megmentsenek egy veszélyben lévő magzatot. Az Életre születünk című 
imakönyvünk segítségével bárki akár odahaza is tehet erre fogadalmat, a kötet elmél-
kedései, imái pedig kísérni fogják kilenc hónapon át.
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

A böjt
Gróf Koháry István (1640-1731) ország-

bíró idős korában is szigorúan betar-

totta a böjtöt:

– Ha kész voltam három évig Thököly 

fogságában kenyéren és vízen böjtölni 

uralkodómért, nem illik-e inkább böj-

tölni Uram és Istenem kedvéért?

Apponyi Albertet Angliában pénteken 

asztalához hívta a külügyminiszter. 

Egyesek orrukat fintorgatták a böjtös 

vacsora láttára. A házigazda így szólt:

– Uraim, önöket nem éri sérelem, 

mert önöknek mindegy, mit esznek 

pénteken: de feltétlenül tiszteletben 

akartam tartani az én kedves vendé-

gem meggyőződését.

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

(330 old., 2400 Ft)

12 hónap a kertben és 

a metszés titkai
Igen, végre itt a tavasz, kezdődhet a munka 
a kertünkben. Ehhez a szép és hasznos mun-

kálkodáshoz szeretnénk segítséget kínálni 
egy egész kiskönyvtárral. A 12 hónap a kert-
ben és a Metszés ábécéje is már szinte min-

denre megtanít, ezt egészíti ki a Fűszerek és 

A hónap sikerKÖNYVE
Az Életre születünk 

című, lelki adoptálóknak is ajánlott 
imakönyvet kínáljuk most 
1280 Ft helyett 770 Ft-ért!

Ha megbocsátunk ugyan, de nem 
tudunk hidat verni, az Úr akkor is fel 
tudja használni új szeretetünket: meg-
bocsátok, és hiszem, hogy felebarátom 
is megváltozik. Matthew Linn SJ

A megbocsátás kulcs a neheztelés 
ajtajának és a gyűlölet bilincseinek ki-
nyitásához. Összetöri a keserűség lán-
cait és az önzés bilincseit. Corrie ten 

Boom

Nagy Alexandra: Szeretni jó! című 

„szeretetteljes” gondolatgyűjteményből 
idéztünk (kemény táblás ünnepi kiadás, 
176 old., 2400 Ft)

gyógyító növények a kertből kötet, továbbá 

a Biofüzetek 13 kötetkéje, amely rengeteg 
érdekes, hasznos tudnivalóval látja el a kert-

tulajdonost. A 16 kötetet egyben 15.800 Ft 
helyett töredékáron, mindössze 5800 Ft-ért 
kínáljuk! (Csak egy példányban a Keresztény 
Antikvárium kínálatában, megrendelhető a 
honlapon vagy telefonon és a boltban szemé-

lyesen is.)


