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Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek 
 

IMÁDKOZZUNK A BÉKÉÉRT! – Papp Miklós 

A keresztények számára minden nehéz helyzet megoldásához útmutató 

a három legnagyobb ünnepünk. Karácsonykor az isteni Szó testesült 

meg, aki békességet akar Isten és az emberek között. Karácsony óta 

hisszük, hogy az Ige azóta is testet tud ölteni a történelemben, a jó szó tud 

békességet teremteni az emberek között. A keresztények a nagypénteki per óta 

tudják: megtörténhet, hogy mindenkinek van rész-igaza, mégis elsikkadhat a 

nagy igazság, s a legártatlanabb jár a legrosszabbul. Nagypéntek óta tudjuk, 

hogy abszolút igazság nem lesz a földön, de az erőszak és a saját igazság 

hajszolása nem visz előbbre. És pünkösd óta azt is tudjuk: a legkülönfélébb 

nyelveket és érdekeket is képes a Lélek áthidalni és összekötni. A Lélek képes 

olyan magasabb színtű igazságra, egységre elvezetni, amelyet korábban el sem 

tudtunk képzelni. 

A történelemben talán kevés olyan nemzet tudja annyira, mint a magyarok, 

hogy mit jelent, ha a történelmi határok igazságtalanok, ha a kisebbségnek 

nehéz sorsa van, ha a nagyhatalmak a fejünk fölött döntenek rólunk. Vannak és 

lesznek történelmi igazságtalanságok, a mennyek országa maradéktalanul 

sohasem valósul meg a földön. Ám a megoldás nem lehet a háború. Mindig a 

legártatlanabbak szenvednek a legtöbbet, őket állítják a frontra és majd nekik 

kell felépíteni a rommá lőtt otthonokat. Megtanultuk a történelemből azt is, 

hogy az emberi jogokra hivatkozva roppant hasznot lehet kicsikarni a zavaros 

helyzetben (fegyverek, részvények, befolyás). Szemünkbe hintik a hangzatos 

szavakat, és folyik a háttérben a sátáni alku. A morálteológia el tudja fogadni a 

jogos önvédelmet, az erkölcsileg igazolt forradalmat - de a jelen helyzetben nem 

látszik erkölcsileg igazoltnak a fegyverek 

használata.  

Az egyházak hivatása most az keleten és 

nyugaton is, hogy a békére sürgessék a 

vezetőket, és leleplezzék az álnok 

szándékokat. A nyugati katolikus, 

protestáns, és a keleti ortodox egyházaktól 



is elvárt, hogy a karácsony, a nagypéntek és a pünkösd szellemében szóljanak. 

Urunk, Jézus Krisztus, élő Isten Fia - könyörülj rajtunk, bűnösökön! 

A HARMADIKRA HALLGASS! - Túrmezei Erzsébet 

Valamit kérnek tőled. 

Megtenni nem kötelesség. 

Mást mond a jog, mást súg az ész. 

Valami mégis azt kívánja: Nézd, tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. 
 

Messzire mentél. Fáradt vagy. Léptél százat. 

Valakiért még egyet kellene. 

De tested, véred lázad. Majd máskor! - nyugtat meg az ész. 

És a jog józanságra int. 

De egy szelíd hang azt súgja megint: Tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. 
 

Valakin segíthetnél. 

Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. 

Az ész is azt súgja: Minek? 

De Krisztus nyomorog benne. 

És a szelíd hang halkan újra kérlel: Tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet! 
 

Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne! 

Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. 

De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet! 

Bízd rá magad arra a harmadikra! Mert az a szeretet. 

MENNYIRE FOGLAL LE SAJÁT BAJOM?  

Néha el vagyok foglalva a saját bajaimmal. Az is lehet, hogy néha jól esik, ha 

sajnáltatom magam, mintha csak rajtam múlna minden. Mintha számot sem 

vetnék azzal, hogy létezik Valaki, aki több nálam, aki bennem akar 

munkálkodni. 

Ezt az érzést tükrözi ez a kis történet is: 

Egy 10 év körüli kisfiú ült a besötétített szobában és elmélyültem, magába 

feledkezve játszott egy számítógépes játékot. 

Észre se vette, hogy bejött a szobába édesanyja és egy dobozt tett le elé az 

asztalra. 



Még mérges is lett, mikor arra kérte az édesanyja, nézze meg, mi van a 

dobozban. Nem akarta megszakítani a játékot. Hangokat hallott a dobozból 

kiszűrődni, így mégis csak kíváncsian nyitotta ki a dobozt, melyből váratlanul 

elő dugta a fejét egy zsemle színű kölyökkutya. 

A fiú örömmel vette ki a dobozból, de amikor észrevette, hogy hiányzik a 

kutyának a bal mellső lába, félrelökte a szőnyegre és folytatta a játékot. A kutyus 

szerette volna felhívni a figyelmet magára, vakkantott a fiúnak, de az mérgesen 

félrelökte. 

A kutyus meglátott a szekrény mellett egy piros labdát. Játékosan odagurította 

a fiú lábához. Az elrúgta. A kutyus csonka lába miatt csetlett, botlott a labda 

után. Örömmel lökdöste az orrával, nem törődve ügyetlenségével. 

A fiú többször rápillantott a kutyára, aki ezt észrevéve, odavitte a szájában a 

labdát. A fiú nézte egy kis ideig a kutyát, majd felvette a labdát és az ajtóhoz 

bicegett mankójával. Bal lába térdtől hiányzott. Kinyitotta az ajtót és kiment a 

kutyussal labdázni. 

Persze, nagyon nehéz kilépni abból, hogy magunk körül forogjunk és képesek 

legyünk észrevenni, felismerni, meghallani Isten halk üzeneteit. 

TERÉZ ANYA IMÁJA 

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba 

fordulnak, mégis szeresd őket! 

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat 

vezérli cselekedeteidet, mégis tégy  

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat 

vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót! 

Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt! 

A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót! 

A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! 

Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!  

Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, 

mégis segíts! 

A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a 

legjobbat add a világnak, amid csak van! 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY IMÁJA  

Uram! Nem csodát, nem jelenéseket kérek Tőled. 

A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem! 

Kérlek, taníts meg a lépésről lépésre Feléd haladás művészetére, 

Hogy föltaláljam magam a napi forgatagban, 



Hogy idejében és talpraesetten tudjak dönteni, 

Hogy ügyeimben okosan gyümölcsöztessem ismereteimet és tapasztalataimat! 

FELTÁMADOTT 

Az angyal azonban felszólította az asszonyokat (Mt 28,5): 

„Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek.”  

Jézus születésének hírüladásakor angyali „Ne félj!”-t kaptunk; feltámadásáról is 

angyal tudósít, szintén „Ne félj!”-jel megerősítve. 

Mitől kellene félnie az ott lévő asszonyoknak? Az ismeretlentől. Biztos, hogy 

szent ijedelem fogta el őket, amikor megértették: ugyanúgy szent földön állnak, 

mint Mózes állt az égő csipkebokor előtt. Ezt kellett érezniük a Golgota hegyén, 

a kereszt alatt. És itt, Jézus üres sírjánál is összeért az ég a földdel. 

Amikor ember először sétált a Holdon, csak 

bizonytalan elképzeléseink lehettek erről a nagyratörő 

tényről; inkább csodáltuk, mint értettük, és még a 

jelentőségét sem tudtuk teljes egészében átlátni. 

Az asszonyokban is számtalan érzés kavaroghatott az 

angyal közlése nyomán. Isten küldötte - nemhiába 

hivatásos hírközlő! - olyan nyugodt természetességgel mondja el a tényt, hogy 

szinte eszükbe se jut értetlenkedni vagy pánikba esni. (Ugyancsak az ég felé 

kacsingatva, az a példa jut az eszembe, mintha a szomszédom este kissé ásítozva 

közölné. hogy a jövő héten átköltöznek a Vénusz hetedik gyűrűjén lévő új 

lakótelepre.) 

Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, 

ahol nyugodott! (6. v.) Így az angyal. Mit féljünk tehát? Egy üres sírbolttól? Egy 

rendben összehajtogatott halotti lepeltől? 

Nincs itt!! ➔ Feltámadt!! ➔ Ráadásul előre megmondta! 

Nem félek, hanem hiszek!! 

Nekem már könnyebb hinnem a feltámadásodban, Uram, mint az 

asszonyoknak. Kereszténységünk kétezer éve ékesen bizonyítja húsvéti hitünk 

igazát. Csak bele kell kapaszkodnom Anyaszentegyházunk ölelő s fenntartó 

karjába, és gyümölcseinkről tudom, hogy jó helyen vagyok, és az igazságban 

hiszek. 

Segíts, Uram, hogy ne féljek az ismeretlentől! Az olyan ismeretlentől se, 

amely engem mélyen érint, amellyel nekem kell megbirkóznom. 
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