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Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek 
 

MA ÉJJEL IS ITT LEHET – Gyökössy Endre 

Láttam egyszer egy filmet a Titanic tragédiájáról. Amikor az a hatalmas hajó a 

jéghegynek ütközött és süllyedni kezdett, voltak, akik nyüzsögtek, szaladgáltak, 

őrjöngtek a fedélzeten; és voltak néhányan, akik csak ültek a hajó mélyén, tudták, 

mi következik, és azt mondták: ha már meg kell halnunk, haljunk meg szépen. 

Emlékszem a háborús időkre; akkoriban is ezzel a két típussal lehetett találkozni. 

Voltak, akik Pestről átrohantak Budára vagy fordítva, menteni a bőrük; de nem 

kevesen voltak, akik csak csöndesen vártak. 

Ugyanezek a rugók mozgatták az apostolokat is. Előbb izgatottak, aztán rezig-

náltak, bénák. Mert az ember vagy hozzátapad az eseményekhez, cselekvően és 

izgatottan, vagy magába süpped és várja, hogy történjék vele valami. 

Nos, az apostolok izgatottak, amikor az Úr megszólítja őket. Úgy érzik, valami 

soha nem történt, soha nem látott dolog történik itt. Tehát mégis lehet itt valami, 

mégis eljöhet Isten országa Izraelben? Régi váradalmak támadnak fel bennük. Két 

dolgot kérdeznek: mi lesz Izraellel, és mi lesz velük? 

„Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?” És mi lesz 

velünk? Mégiscsak odakerülhetünk a jobbodra? Talán mégiscsak „minisztereid" 

leszünk? Mennyi izgalom! Mennyi kérdés! És akkor Jézus mond valamit, majd 

eltűnik a szemük elől. Soha többé nem látják testben. Jézust ők egyszer már 

elvesztették. Irtózatos élmény lehetett számukra a nagypéntek. Az alatt az idő alatt, 

ami Jézus feltámadása és mennybemenetele közé esik, újra erőre kapnak. Végül 

Jézus egyszer s mindenkorra eltávozik (testileg), és egyedül maradnak. Lehet-e 

ilyen nagy próbát kétszer kiállni? 

Mit mond Jézus az izgatott tanítványoknak, és mit 

rezignáltaknak? 

„Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, 

amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.” 

Nem a ti dolgotok! Azt az Atya tudja. Más alkalommal már 

mondta Jézus, hogy még Ő sem tudja, mikor jön vissza, ennek 

csak az Atya a tudója. 

Mindig is voltak hívő lelkek, akik különös kabbalisztikával 



kísérlik meg kiszámítani Jézus visszajövetelét. Voltak szekták, ahol már 

mindenüket eladták, mert a szektavezető „pontosan” megmondta, hogy ez évben, 

ekkor, ezen a napon jön. Eladták mindenüket, és szépen, fehér ruhában, gyertyával 

várták Jézus visszajövetelét. - Hiába! 

Nem a mi dolgunk az időpontok és alkalmak fürkészése. Ma éjjel is itt lehet. 

Nekünk készen kell állnunk: bármikor jöhet, bármikor indulhatunk. Mert úgy is 

eljöhet értünk, hogy előbb megállítja a szívünket... 

Tehát a nyüzsgőknek és izgatottaknak Jézus azt 

mondja: Nem a ti dolgotok! De arra rámutat, hogy mi a 

mi dolgunk: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hoz-

zátok a Szentlélek, és tanúim lesztek”. Ez a ti dolgotok: 

legyetek készen ezt kérni és várni. Nem az a dolgotok, 

hogy számolgassátok, mikor jövök vissza, hanem 

legyetek készek fogadni az erőt, a Szentlélek erejét. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk, csodálatosan jó, hogy van az életünknek fix pontja! 

Bárhogy is inog, remeg alattunk a föld, Beléd tudunk kapaszkodni, imáink 

elérik szívedet. Akkor is, amikor hálát adunk, mert sok mindenért okunk 

van hálát adni. 

Bocsáss meg, hogy néha olyanok vagyunk, mint a nyűgös, nyafogó gyerekek, 

akiknek semmi se jó, mindig mást akarnak! Annyiszor mondjuk, hogy 

ez se jó, az se jó, így se jó, úgyse jó. Nem vesszük észre, hogy valamit ránk bíztál, 

hogy létezik egy dallam, amit csak mi tudunk eldalolni. Lessük, ki mit fütyül, hogy 

arra táncolhassunk, és pontosan utánozhassuk, amit a másik csinál. Pedig valami 

mást kellene tennünk, azt, amit Te vársz tőlünk, amit majd számon kérsz: 

emberséget, hűséget, szeretetet, alázatot, szelídséget. Ámen. 

AZ ALMÁK 

Egy csapat fiatal menedzser - egyhetes továbbképzés után - rohant végig a reptér 

folyosóján. Péntek délután volt és mindenki szeretett volna hazajutni a hétvégére. 

Óriási késésben voltak. A gépükre már többször is szólították az utasokat. 

Csomagokkal megrakodva, kezükben a jegyeket és az útleveleket szorongatva 

rohantak a folyosókon. 

Ketten közülük hirtelen nekiütköztek egy gyümölcsárus standnak és levertek egy 

kosár almát. A gyümölcsök szétgurultak a földön. 

Az ifjú titánok nem törődtek vele, tovább futottak és sikerült is elérniük a gépet. 

Kivéve egyiküket. 

Ez az utolsó megállt, mert megsajnálta a stand gazdáját. Utána kiáltott a 



barátainak, hogy menjenek nélküle, majd 

felhívta a feleségét, hogy csak a későbbi géppel 

érkezik. 

Aztán visszament a reptéri csarnokba és azt 

látta, hogy az almák még mindig  szanaszét 

gurulva hevernek a földön. 

Döbbenten látta, hogy a pult gazdája egy vak 

kislány. A kislány sírt, krokodilkönnyek folytak az arcocskáján. A földön 

tapogatózott és hiábavalóan próbálkozott összeszedni az almákat, miközben 

emberek százai mentek el mellette közömbösen; senkit nem érdekelt, mi történt. 

A férfi letérdelt a kislány mellé, visszarakta a kosárba az almákat és a pultra tette. 

Eközben észrevette, hogy néhány alma megsérült, ezeket fogta és kivette őket a 

kosárból. Amikor befejezte, a kislányhoz fordult: 

- Te jól vagy? 

A kislány mosolyogva bólintott. 

A férfi a kezébe adott egy százeurós bankjegyet és azt mondta neki: 

- Kérlek, fogadd ezt el. A kárért, amit okoztunk. Remélem, nem tettük tönkre az 

egész napodat. Ezzel a fiatalember már indult volna is, de a kislány utána kiáltott: 

- Uram…  

A férfi megállt, visszafordult és a kislány vak szemeibe nézett. 

Ő folytatta: 

- Te vagy Jézus...? 

A fiatalember mozdulatlanul állt egy pillanatig, aztán indult a beszálláshoz, de 

többször is visszafordult és szívében ott vibrált és égett a kérdés: „Te vagy 

Jézus…?”   Olykor téged is összetévesztenek Jézussal? 

ÚJ SZÍVET 

Egy régi indiai mese szerint a kisegér, a macskától való félelme miatt, állandó 

szorongásban élt. Egyszer egy varázsló megszánta, és macskává változtatta. De 

akkor meg a kutyától félt. Ezért aztán a varázsló kutyává változtatta. Ettő1 kezdve 

meg a párductól kezdett el félni. A varázsló ekkor párduccá 

változtatta. Erre meg a vadásztól reszketett. Itt aztán a varázsló 

feladta. Visszaváltoztatta kisegérré, mondván:  

- Bármit is tennék, úgysem segítene rajtad, hisz a szíved egérszív.  

NEHÉZ A KERESZTEM 

Nehéz a keresztem, megváltó Jézusom, de amit rám mértél, szívesen 

hordozom. Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz, eléd térdelek, 



bármilyen csapást adsz. Isten Fia voltál, mégis összerogytál, én pedig semmiség 

vagyok, még kisebb a pornál is… 

Viszem keresztemet, csak adj erőt hozzá, ha Neked úgy tetszik, váljak áldozattá. 

Minden bűnömet bocsásd meg a földön, hogy a másvilágon engem ne gyötörjön. 

Légy hozzám irgalmas, mennynek, földnek Ura, könyörögj érettünk Jézusunk 

Szent Anyja! 

IMÁDSÁG BARÁTAIMÉRT 

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz 

rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! 

Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te 

dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak 

bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, 

zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld 

örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer 

országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet 

mindörökké! Ámen. 

IMÁDSÁG GYÓGYULÁSOMÉRT 

Jóságos Jézusom, kérő imádsággal fordulok most Hozzád. Beteg, elesett 

vagyok, de szeretnék felkelni és tovább menni életutamon. Nem akarok 

ellenkezni akaratoddal. Legyen úgy, amint Te akarod. De ugyanakkor Te 

biztattál minket: Kérjetek és adni fognak nektek; keressetek és találtok; zörges-

setek és ajtót nyitnak nektek. Ajtódnál állok és zörgetek, segítségedért esdeklem: 

add meg nekem a gyógyulás ajándékát. Szeretnék még a Te akaratod szerint 

dolgozni. Ha javamra valónak látod, teljesítsd kérésemet, hogy hálás szívvel 

dicsőíthesselek Téged most és mindörökké. Ámen. 

HALDOKLÓKÉRT 

Istenem, Uram, élők és holtak igazságos bírája. A mai napon is hányan és 

hányan jelennek meg előtted ítéletre és számadásra. Itt, ebben a kórházban 

hány betegtárs küzd, szinte óráról órára a halállal. Halálküzdelmük az élet 

legnagyobb harca. Add, hogy ezt győzelemmel fejezzék be, és így jelenjenek meg 

előtted! Nagy testi és lelki küzdelmüket számítsd be jóságosan ítéletednél, és irgal-

masan ítéld meg Hozzád térő haldokló betegtársaimat. Irgalmad felülmúlja 

igazságodat, és ezért magasztalunk Téged most és mindörökké. Ámen. 
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