GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK
– nem csak –
BETEGEKNEK

Gyógyító gondolatok
– nem csak –
betegeknek

Ajánlom ezt a kis könyvet betegeknek, gyógyulófélben lévő
testvéreinknek, de minden, magát egészségesnek tudó, Istent kereső
barátainknak is.
A könyvben 25 imádságot, verset, legendát gyűjtötem egybe, és
képeimmel illusztráltam.
Szeretném, ahogyan engem is, másokat is megérintene ez a kis válogatás.

Molnár Kati

Gyógyító gondolatok
– nem csak –
betegeknek

A képekkel szerkesztet válogatás
Molnár Kati munkája

A kis hal
– Elnézését kérem – mondta
egyszer az óceánban az
egyik hal a másiknak. – Ön
idősebb és tapasztaltabb,
mint én, ezért valószínűleg
tudna
nekem
segíteni.
Mondja már meg, hol
találom meg az Óceánt?
Mindenüt keresem, de
hiába.
– Az Óceán – mondta az
öregebb hal – az, amiben
most is úszol.
– Ez az? De hát ez csak víz.
Amit én keresek, az az
Óceán – mondta a fatalabb
hal, s elégedetlenül tovább
úszot, hogy valahol másut
folytassa a keresést.
Anthony de Mello
Hagyd abba a keresést, kis hal. Nem kell nyomoznod
tovább.
Nyisd ki a szemed és láss!

129. zsoltár
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg a szavam!
Füled fgyeljen fel könyörgő szavamra!
Ha számon tartod a vétkeket,
ki állhat meg akkor színed előt, Uram?
Ám nálad bocsánatot nyer a vétek,
hogy féljenek téged.
Remélek az Úrban, benne remél lelkem,
és bízom a szavában
Lelkem várja az Urat,
jobban, mint az őr a hajnalt,
várja Izrael az Urat.
Mert az Úrnál az irgalom
és bőséges nála a megváltás.
Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.

Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem
és mindenkiben.
Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az
asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol
a nappal és a csillagokkal együt a hétköznapok is kialszanak, s
egyedül a Te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már
most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy
öröklétre megígértél s aminek egyedül a Te békéd a lámpása,
eledele és terítéke.
...

Ennél az asztalnál – Jézus isteni ígérete szerint – nem lesz többé
se ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség.
Mindenki mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a
Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétől. Ennél az asztalnál
mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt,
ezerszer áldot helyére kerül – annyi vita, helycsere és zűrzavar
után.
Pilinszky János

Az ima nagyon nehéz, ha nem tudja az ember,
hogy hogyan imádkozzék:
de segíteni kell egymásnak, hogy megtanuljunk imádkozni.
A legfontosabb a csend.
Akik az imádságot szeretik, szeretik a csendet.
Nem tudunk Isten jelenlétébe helyezkedni,
ha nem szorítjuk rá magunkat a belső és külső csendre.
Ezért hozzá kell szoknunk a lélek, a szem és a nyelv csendjéhez.
Isten a csend barátja.
Meg kell találnunk Istent,
de nem találhatjuk meg Őt sem a zajban, sem a nyüzsgésben.
Nézzétek, milyen mély csendben növekszik a természet:
a fák, a virágok, a fű,
mint amilyen csendben kelnek föl és nyugszanak le
a csillagok és a Nap.
Teréz anya

Az öröm tízparancsolata
1.
2.
3.
4.

Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt.
Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is.
Szívből ismételgesd: „Isten, aki engem szeret, mindig jelen van.”
Szüntelenül törekedj arra, hogy csak a jó oldalukat lásd az
embereknek.
5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot.
6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ennél semmi sem
nyomasztóbb.
7. Munkádat örömmel és vidáman végezd.
8. A látogatókat mindig szívesen, jóindulatal fogadd.
9. A szenvedőket vigasztald, magadról felejtkezz el.
10. Ha mindenüt az örömöt terjeszted, biztos lehetsz benne, hogy
magad is rátalálsz.
Gaston Courtois

Boldogok a lélekben szegények,
mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak,
mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek,
mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot,
mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok,
mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tisztaszívűek,
mert meglátják Istent.
Boldogok a békességben élők,
mert Isten fainak hívják majd őket.
Máté 5,3-9

Egy középkori legenda szerint Isten egyszer megsajnált egy
embert, aki súlyos keresztjére panaszkodott. Bevezete egy
terembe, ahol az emberek minden keresztje ki volt állítva, és azt
mondta neki: „Válassz!” Az ember elkezdet keresgélnit. Talált egy
egészen vékony, de azért hosszabb és nagyobb keresztett. Meglátot
egy egészen kicsit, de amikor fel akarta emelni, olyan súlyos volt,
mint az ólomt. Akkor meglátot egyet, amely megtetszet neki, és
vállára vetet. Ekkor azonban megérezte, hogy pont azon a részen,
amely a vállára feküdt, éles bütyök van, amely befúródot a húsábat.
Minden keresztben volt valami kellemetlent. Mindet megnézte, de
alkalmasat nem találtt. Akkor fölfedezet egyet, amely mindjárt
nem ötlöt a szemébe, mert el volt rejtvet. Ez a kereszt nem volt túl
súlyos, sem túl könnyű, de valahogy a kezére álltt. Ezt a keresztet
akarta a továbbiakban viselnit. S amikor közelebbről megnézte,
észrevete, hogy ez éppen az a kereszt, amelyet eddig cipeltt.

Elhagyatottságban
Uram, nem vagyok méltó, hogy bejöjj, de ha méltattsz éts bejötstsz
hozzám, tszívem eltelik örömmel éts hódolatal. Itsten minden tszívbe
be akar jönni, ezt jelzi az Íráts: „Íme, ajtódnál állok ts kopogtatok.”
Te, az Úr... beboctsátatátst kértsz. Nem kénytszerítetsz, nem tolod föl
magad éts kegyelmeid. Értelek Uram, vágyódol utánunk.
Kopogtattsz tszívünk ajtaján, várakozol ajtóm előt. Éts kitartatsz, el
nem mégy! Ó, édets, erőts tszeretet! Itstenem, hol vagy: ugye közel
vagy? Velem vagy? Így lehet tűrni a keretsztet ts a kínt. Ó, Uram,
hadd legyek veled! Vígy be ortszágodba. Ámen.
Prohátszka Otokár

Engedd, Uram, hogy vakon járjam az utakat,
amelyek a tiéid.
Nem akarom megérteni akaratodat,
hiszem, gyermeked vagyok!
Bölcsesség Atyja, az én Atyám is vagy.
Ha éjszakában vezetsz is, magadhoz vezetsz.
Uram, hadd történjék, amit akarsz:
én készen állok!
Még ha életemet ez időben nem is
békíted meg.
Hisz Te vagy az idő Ura: tiéd a Mikor.
A Te örök jelened egykor az enyém is lesz!
Válts mindent valóra, miként terveidben
elgondoltad!
Ha majd csendesen áldozatra hívsz, segíts is
végbevinni azt!
Edith Stein

Fogadd el, Uram, szabadságomat
Fogadd egészen
Vedd értelmemet, akaratomat
S emlékezésem.

Legyen fölöttünk korlátalan úr
Rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékul:
Szeretnem téged.

Mindazt, amim van és ami vagyok
Te adtad ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
Egyszerre mindent.

Csak a szeretet maradjon enyém
A kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém,
Más semmi nem kell.

Loyolai Szent Ignác imája – Sík Sándor verse

Gyógyíts meg engem Uram
Uram, hiszem, hogy Te teremtettél engem, tés hiszem, hogy ma is
szeretsz engem. Egtészen átjár tés körülvesz engem a Te teremtő
energiád, erőd tés szereteted, a jóság tés a sztépstég hatalma.
Jöjj a Te gyógyító erőddel tés ajándtékozz meg testem tés lelkem
egtészstégtével.
Ntéha a gyermekkor zavaraitól szenvedek: a hiányos odaadás, a kevtés
szeretet, de a saját hibáim tés kudarcaim miat is. De hiszem, hogy Te
mindent meg tudsz bocsátani tés mindent ktépes vagy meggyógyítani.
Segíts, hogy ne szenvedjek többté a keserű térztésektől tés télmtényektől.
Szabadíts meg engem Szentlelked által minden negatív tapasztalatól tés
rossz emltéktől.
Adj nekem új jövőt, az öröm tés a biztonság új térzettét, új kapcsolatot
Veled tés felebarátaimmal. Engedd, hogy áttéljem a Te gyógyításodnak
valóságát tés teljesstégtét. Uram, bízom a Te segítstégedben. Gyógyíts
meg tés fordíts magad felté engem.

Ó, Isten, ki, mondják, fűben, fában, vízben
bujkálsz mint a mosoly a szerelmes szívben,
ki a költőkénél jobban kinyitotad
nagyanyám füleit titkos hangjaidnak,
nekem, ki mint süket rekedt ordítással
dülöngtem utánad e pörgő világban,
tedd meg nekem is, hogy úgy mint ő füleljek
szavadra s szavadra oly bátran feleljek.
Illyés Gyula

Két szerzetes olvasta egyszer egy régi könyvben: hogy a világ
végén van egy hely, ahol a föld és az ég találkozik.
Elhatározták, hogy megkeresik ezt a helyet, s mindaddig vissza se
térnek, míg meg nem találják. Végig járták az egész világot,
kiálltak számtalan veszélyt, mindenféle nélkülözésben volt részük,
amit egy ilyen vándorlás az embernek jelent, és mindenféle
kísértést kiálltak, ami az embert céljától eltéríthetné.
Van ot egy ajtó – így olvasták, – csak be kell kopogni, s máris az
Istennél van az ember.
Végül amit kerestek, megtalálták. Bekopogtak az ajtón.
Szívdobogva várták, amint kinyílot, s amikor beléptek, ot álltak
othon, kolostori cellájukban.
És akkor megérteték: az a hely, ahol az ég és a föld találkozik, it
van, ezen a földön, ot, azon a helyen, amelyet Isten kijelölt
nekünk.

Nem ejt hibát
Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai,
Ha gondok örvényébe visznek szívem legdrágább vágyai,
Ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ád,
Egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát.
Ha tervei igen magasak s irgalma kútjai mélyek nekem,
Ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem,
S tekintetem sehol célt nem lát, vak sötét, könnyes éjen át,
Egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát.
És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege let,
Mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet,
Minden elfáradt sóvárgásom, békém kezébe tehetem,
S elsutoghatom könnyek közt is, Ő nem ejt hibát sohasem.
Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet.
Majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetet.
Ha a legdrágábbat kívánja a legsötétebb éjen át,
Menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
Túrmezei Erzsébet

Noah rabbi azt hallota egyszer a kamrájában, hogy a mellete fekvő
tanteremben hűséges tanítványainak egyike éppen elkezdte
fölmondani a hitigazságokat. Azonban amikor azokhoz a szavakhoz
ért: „Tökéletes hitel hiszek”, hirtelen abbahagyta és azt sutogta: „Ezt
nem értem”, s aztán újra: „Ezt nem értem”. A caddik átment
kamrájából a tanterembe, s megkérdezte: „Mi az, amit nem értesz?”
„Nem értem, hogy miféle dolog ez”, válaszolta a férf. „Azt mondom:
hiszek. De ha valóban hiszek, akkor hogy történik meg mégis, hogy
bűnt követek el? Ha azonban igazából nem hiszek, akkor miért
mondok fel egy hazugságot?” „Meg van írva”, mondta neki Noah rabbi,
„a hiszek imádság annyit jelent, mint szeretnék hinni.” Felragyogot
erre a hászid: „Így jól van”, kiáltota, „Így jól van! Világ ura! Szeretnék
hinni! Szeretnék hinni!”

130. zsoltár
Uram, szívemben föl nem fuvalkodtam,
nem néz magasra szemem elbizotan.
Nem kergetek nagy dolgokat,
magamnál magasabbakat.
Inkább lelkem lesímogatam
és elnyugtatam csendesen,
Mint elválasztot kisded anyja keblén,
a lelkem bennem úgy pihen.
Remélj az Úrban, Izrael,
most és örökre, szüntelen!
Sik Sándor

Szállj le a keresztről, ha Isten fa vagy! – gúnyolódik a tömeg a kereszt
alatt. Számukra ez let volna az egyetlen bizonyíték, ha Jézus megszabadítja
magát kifeszítetségéből – megfeszítetségébőlt.
De Ő nem tete, mert így volt szabadt. Szabad volt, mint Isten Fiának,
Ember Fiának is lennie! S Ő valóban szabad volt, ot a kereszten kifeszítve,
mint a hegedű húrjat. Kifeszítve patanásig! De a világmindenség
legtisztább dallamát zengve:
Elvégeztetet: van diadal a bűn felett.
Elvégeztetet: van diadal a szenvedés felett.
Feszül az életünk húrja? Addig kell megtanulnunk ezt a dallamot – az
ALAPHANGRA hangolódva –, amíg el nem patant. Az ALAPHANG pedig
Jézus lénye = élete és Igéjet. Aki megtanulja, már az életében tud „énekelni”,
mint a hajnalhasadás előt felébredt madárt. Még sötét van mindenüt, de ő
már énekel, s úgy köszönti énekével a hajnaltt.
Gyökössy Endre

Szent Ferenc imája
Uram,
tégy engem békéd eszközévé, hogy
ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
ahol sérelem van, oda megbocsátást,
ahol széthúzás van, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt.
ahol sötétség, oda világosságot,
ahol szomorúság, oda örömet,
hogy ne vigaszt keressek,
hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek,
hanem másokat értsek meg,
hogy ne engem szeressenek,
hanem szeretetet nyújtsak.
Mert mikor adunk,
akkor kapunk,
mikor megbocsátunk,
nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk,
születünk meg az életre.

Szakíts időt a gondolkodásra,
szakíts időt az imára,
szakíts időt a nevetésre,
ez az erő forrása,
a legnagyobb hatalom a Földön,
a lélek muzsikája.
Szakíts időt a játékra,
szakíts időt a szeretetadásra és elfogadásra,
szakíts időt az adakozásra,
ez az örök ifjúság titka,
az Istentől kapot előjog.
Tjúl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Szakíts időt az olvasásra,
szakíts időt arra, hogy barátságos légy,
szakíts időt a munkára,
ez a bölcsesség forrása,
a boldogság jútja,
a siker díja.
Szakíts időt
a felebaráti szeretet gyakorlására,
ez a mennyország kulcsa.
E tanácsot írata fel Teréz anya a kalkutai árvaháza falára.

Testvérek, merjünk hősök lenni már,
És merjük már megmondani magunknak,
Hogy sebet kapni fáj,
És sebet adni fáj,
És minden fájás fáj mindenkinek.
Testvérek, merjünk hősök lenni már,
Acélozzuk karunkat ölelésre,
És merjük már elsírni azt a könnyet,
Embervoltunk, embernagyságunk könnyét!
Sík Sándor

Tűrd, Uram.
Tűrd, Uram, hogy melléd települjek
S arcod látán kissé felüdüljek.
Ami munka it van a kezemben,
Legyen szabad később befejezzem.

Ma a nyár jöt lopva ablakunkhoz,
Ezer sóhajt és rejtelmes dalt hoz;
Kis erdőcske virágtengerében
Méhdongás zsong szerte a légben.

Szívem nem tud megnyugodni távol
Arcod boldogító látásától,
S mi a munkám? Hálószövés régen
Hálók part nélküli tengerében.

It a perc, hogy nyugodtan leüljek,
Arcod látán viduljak, örüljek,
S a virágos, illatozó csendben
Zsolozsmás imámat énekeljem.
Rabindranath Tagore

Uram, időnként jeges a magányom.
És valami jelre vágyom elhagyatotságom pusztájában.
De álmomban kioktatál.
Felfogtam, hogy minden jel hiábavaló.
mert ha Te az én szintemhez tartoznál,
nem kényszerítenél a növekedésre.
És mit tudok én kezdeni magammal,
Uram, amilyen vagyok?
Antoine de Saint-Exupéry

Uram! Megnehezíteted rajtam kezedet! (Zsolt. 37, 3.)
Uram!
Fogalmam sincs róla, merre tartok.
Nem látom az utat magam előt.
Nem tudhatom bizonyosan, hol fog végződni.
Magamat sem ismerem igazán: úgy gondolom, a Te akaratodat követem, ez
azonban nem jelenti azt, hogy tényleg azt is teszem.
De kívánok Neked tetszeni és hiszem,
hogy ez a kívánság valóban tetszik Neked.
S remélem, hogy mindenben, amit csak teszek, ez a vágy vezet.
Remélem, sohasem fogok etől a vágytól függetlenül bármit is tenni
és tudom: ha így cselekszem, Te a helyes úton fogsz vezetni
még akkor is, ha talán semmit sem tudok róla.
Azért mindig bízni akarok benned, még ha úgy is látszik,
hogy eltévedtem és a halál árnyékában járok.
Nem akarok félni, mert Te mindig velem vagy és sohasem fogod hagyni,
hogy egyedül szálljak szembe a rám leselkedő veszedelmekkel.
Ámen.
Tomas Merton

Vissza a gyökerekhez
Minden fa, virág legfontosabb szerve a gyökér. Az nyúlik bele mélyen az
anyaföldbe, az választja ki és szívja magába a növény életéhez és
növekedéséhez szükséges anyagokat, onnan szívódnak felfelé az életnedvek,
és lesznek szárrá, levéllé, virággá, illatá, gyümölccsé. Ha a gyökér elszárad,
ha féreg rágja meg, akkor elsárgulnak a levelek, elhervad a virág, nem érik
be a gyümölcs. Végül megszűnik a növény élete. Felülről kell a növénynek
a nap, alulról pedig a gyökér: akkor van benne élet.
Ugyanígy állunk a keresztény ember életével, sőt az egész kereszténységgel
is. Hiába látunk dús lombozatot, színpompás virágokat. Ha baj van a
gyökérrel, nemsokára semmivé válik az egész gyönyörűség. Ugyanez
történik akkor is, ha olyan helyre kerül a növény, ahol nem éri a nap fénye:
elsárgul, elsápad, életelen vázzá satnyul.
A Szentírás mondja: „Ez az üzenet, amelyet tőle hallotunk és hirdetünk
nektek: az Isten fény, és nincs benne semmi sötétség” (1Jn 1,5). Az ókori
Egyház nagy hitudósa, Origenész pedig így ír: „Az Isten gyökér”.
Íme, it a gyökér, it a napfény, ezeken múlik egész életünk.
Dr. Nemeshegyi Péter SJ

Zsoltár
Aki több napos éhezés után
kenyérre gondol:
valódi kenyérre gondol.
Aki egy kínzókamra mélyén
gyengédségre áhítozik:
valódi gyengédségre vágyik.
S aki egy vánkosra borulva
nem érzi magát egyedül:
valóban nincsen egyedül.
Pilinszky János
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A HIT VILÁGOSSÁGÁNAK AZ A SAJÁTOSSÁGA, HOGY KÉPES
MEGVILÁGÍTANI A TELJES EMBERI LÉTET.

AHHOZ AZONBAN, HOGY EGY VILÁGOSSÁGNAK ILYEN EREJE LEGYEN,
NEM SZÁRMAZHAT ÖNMAGUNKBÓL,

MÁS FORRÁSBÓL, ISTENBŐL KELL FAKADNIA.
(Lumen fidei enciklika, 4)

