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Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek 
 

JÓ TANÁCSOK A JÓ ÉLETHEZ – Kempis Tamás 

Kinek van erősebb küzdelme annál, mint aki saját magát akarja legyőzni? 

Azt kellene feladatunknak tekinteni, hogy magunkat legyőzzük, naponként 

erősödjünk, s valamit haladjunk előbbre a jóban. 

Ebben az életben minden tökéletességhez bizonyos tökéletlenség is 

kapcsolódik, és minden fejtegetésünkben bizonyos homály van. 

Tudd meg, hogy az engedelmesség és a munka a feladatod, és nem a 

tétlenkedés vagy a fecsegés. 

Önmagad alázatos megismerése biztosabb út Isten felé, mint a tudományok 

mélységes kutatása. 

Nem kell kárhoztatni a tudományt vagy valamely dolognak puszta 

ismeretét, melyet önmagában véve jónak és Isten által rendeltnek tartunk, 

de a tiszta lelkiismeretet és az erényes életet többre kell becsülni. 

Mivel pedig többen inkább vágyódnak a tudomány, mint a kegyes élet után, 

ezért gyakorta tévútra kerülnek, és csaknem semmi vagy nagyon kevés 

gyümölcsöt teremnek. 

Ő, ha olyan szorgalmat tanúsítanának az emberek a bűnök kiirtásában és az 

erények meggyökereztetésében, mint a tudományos kérdések 

megvitatásában, akkor nem lenne olyan sok hiba és botrány a nép között, 

sem olyan sok zabolátlanság a kolostorokban! 

Mert bizony, amikor eljön az ítélet napja, akkor nem azt kérdik tőlünk, hogy 

mit olvastunk, hanem azt, hogy mit cselekedtünk, s nem azt, hogy milyen 

szépen szónokoltunk, hanem azt, hogy milyen kegyesen éltünk. 

AMIKOR MÉG NEM VOLT SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS 

Amikor bemegyünk az orvos 

előszobájába, az asszisztensnő 

fölveszi az adatokat. Első kérdése 

rendszerint ez: Mi a neve? S mi 

megmondjuk a nevünket. 

Amikor megkérdezi tőlünk a 

Gazdánk: Neved? - akkor mondjuk 



meg a nevünket! De azt az igazit! 

És itt kell csöndességet tartanunk, hogy a nevünket tisztázzuk! Hiúság? 

Irigység? Keserűség? Indulat? Hazugság? Gyűlölet? Érvényesülési vágy?  

Szexualitás? Meghasonlás? Pénzsóvárság? 

Képmutatás? Vagy az: - Nincs is nevem. A nagy nincs 

van bennem? Én nem tudnám megmondani, ki vagyok! 

Itt kellene most csöndet tartanunk, hogy egyszer tisz-

tába jöjjünk nevünkkel. Azzal az eggyel! Az igazival! 
* 

Ha adatot vesz fel az asszisztens, akkor a név után megkérdezi: Született? 

(tudni illik, mikor és hol születtem?) 

Igen, születtünk - de legyen szabad tovább kérdezni: egyszer vagy kétszer 

születtünk? 

Péter egyszer egy kis Genezáret-parti faluban született. Második születése 

a tavon kezdődik, amikor felismeri Jézusban a Krisztust, és azt mondja: 

„Eredj el tőlem Uram, eredj el, mert én bűnös ember vagyok!” (Lk 5,8). S 

akkor fejeződik be második születése, amikor vallástétele után megkapja a 

másik nevét: Pétert. Simonból így lesz Péter, Kéfás, Kőszikla (vö. Mt 

16,18). 

Tarsusban születik valaki, akiből kiváló rabbi lesz, Saul. S egyszer 

ellovagol, dühtől torzultan, keresztyéneket gyilkolni Damaszkuszba; a 

damaszkuszi úton térdre bukik a lova, és ő abban a fényárban születik még 

egyszer, és attól kezdve már nem Saulus, hanem Paulus. Pál. 

Egyszer vagy kétszer születtél? Van-e második születésnapod? 

Egy öreg ember ment egyszer Jézushoz, Nikodémus, s annak azt mondta: 

újonnan kell születned (Jn 3,7). Az egyszer született ember nem bírja ki a 

halált! Csak a kétszer született ember. 
* 

Harmadik kérdés: Hol lakik? „Lakás” szempontjából kétféle ember létezik. 

Olyanok, akiknek lakásuk van, s olyanok, akiknek otthonuk van. Akinek 

lakása van, az kínnal, keservesen, fedél alatt 

valahogy kibírja az életét, de éppen csak 

„lakik”. Az otthon az, ahol jól is érzi magát 

az ember. Ahol boldog. 

És van-e lelki otthonunk? Nem lelki 

lakásunk! Mert majd mindenkinek van egy 

„hivatalos” gyülekezete, ahova papíron 

tartozik. De van-e otthonod? Vagy 



„ágyrajáró” keresztyén vagy? Egyszer állapodj meg valahol! Otthon nélkül 

nem jó élni! S ahol egyszer otthonra találtál, az legyen valóban az otthonod, 

s az ott élők legyenek testvéreid.  
* 

Az utolsó kérdés: Mi a panaszod? Ezt kérdezi az asszisztens is. Kérem, mit 

mondjak a doktor úrnak, mivel jelentsem be, mi a panasza? 

A legtöbb panasz mások ellen hangzik el. - A férjem, a fiam, családom, a 

szüleim, anyám, apám, munkatársaim... „azok”. A panaszok nyolcvan 

százaléka ide tartozik. A nyolcvan százalékba tartoznak ezek a panaszok is: 

„azok... és az Isten”. Mert az Isten igazán megtehetné, hogy ők ne legyenek 

ilyenek. Miért nem csinál már valamit az Isten? 
* 

Meg tudod-e mondani, hol fáj? Itt, kérem, itt szúr - mondja egy beteg testi 

orvosának. Meg tudod mondani: Uram Jézus, borzalmas, mennyi irigység 

van bennem! Nem tudom nézni még azt az új bevásárlótáskát se a szom-

szédasszonyom kezében! Elönt a keserűség, hogy neki Amerikából ilyet 

küldtek. És nekem nincs ilyen, és nem is lesz. - Nem bírom ki, hogy az a 

nyavalyás X. Y. autót vett! Es rám fröccsenti a sarat! Uram Isten, olyan 

irigy vagyok! 

Nagyszerű gyógyulásunk kezdete ez, amikor már eddig eljutunk! Amikor 

meg is tudom mondani, hol a baj. 

De a magukat hibáztatók között is sok ember akad, aki így ül le 

lelkipásztora vagy lelkigondozója elé: - Csináljon velem valamit, én nem 

tudom mi a bajom, de így már nem bírok élni! 

Sokan vannak, akik nem tudják, hol szorít - de szorít! Akik nem tudják, 

miért betegek, de tudják, hogy betegek, tudják, hogy valahol léket kapott a 

hajójuk, s így el fognak merülni. 
* 

Itt ismét csendességet kell tartanunk, hogy aki még nem tudja - ebben a 

csendességben a Lélektől megtudja: hol és mi fáj benne! 

Jézus pedig azt mondotta: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, 

hanem a betegeknek. Ha beteg vagy, akkor máris van Orvosod! 

Most pedig adjunk hálát Jézusnak azért, hogy el akarja kezdeni bennünk a 

gyógyítást. Valljuk be nyavalyás, beteg voltunkat, s hogy szükségünk van 

Rá! (Gyökössy Endre) 
IMÁDKOZZUNK! 

Mennyei Atyánk! Betegeinkért könyörgünk! Sokan vannak, testi, lelki, 

szellemi betegek. Könyörülj meg rajtuk! Azokon, akik már-már a 



határszélen vannak. Adj nekik új nevet, tiszta nevet, ami már fel van írva 

Tenálad. 

Add Uram, hogy ne úgy éljünk, hogy közben halottak vagyunk! Hanem: 

akkor is éljünk, amikor meghalunk. Add nekünk az Élet nevét! 

HÁLAADÓ IMA 

Uram, Istenem! Minden jótettedért, amit egész életemben bőkezűen 

kaptam tőled, hálát adok neked. 

Hálát adok azért, hogy életre szólítottál.  

Hálát adok azért, hogy képmásodra teremtettél. 

Hálát adok azért, hogy a keresztségben gyermekeddé fogadtál, és a szent 

hitben a mai napig megtartottál. 

Hálát adok azért, hogy a bérmálásban - megerősítettél és lelkileg 

nagykorúvá tettél.  

Hálát adok azért, hogy szent Fiad a mi Megváltónk és útmutatónk lett. 

Hálát adok betegségemért, mert tudom, hogy azt is szereteted küldte, hogy 

komolyabbá tégy és növeld érdemeimet. 

Hálát adok azért, hogy a betegek szentségében maga Jézus, a legfőbb Orvos 

jön el a betegek ágyához. 

Hálát adok orvosaimért, ápolóimért, látogatóimért, mindazokért, akik 

munkájukkal, szeretetükkel enyhítik betegségem súlyát. 

Hálát adok azért, hogy a fájdalmas Szűzanya, az összes szentek és angyalok 

közbenjárnak értem, hogy betegségem testemnek javára, lelkemnek üdvére 

szolgáljon, s ha akaratod úgy rendeli, segítenek abban; hogy közéjük jussak. 

Mindezekért és minden el nem mondott testi-lelki javaimért hálát adok 

isteni Fölségednek, a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

FÉNY 

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagyok a világ világossága. 

A fény világít, szórja sugarát, és elűzi a sötétséget. 

Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét 

az emberek közé, hiszen én is a te kegyelmed 

fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a 

világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy 

a téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzád 

találjanak!  
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