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Nincs megoldhatatlan élet!
Vannak, akik még nem
találtak el Istenhez, és
tagadnak. Teilhard de
Chardin azt mondja:
A világba vetett neohumanista hit, éppen
mert hit, szükségképpen
magába zár egy imádási
elemet, vagyis elfogad
valamiféle istenit.
És csakugyan, minden
beszélgetésnél, amelyet
életem folyamán kommunista
értelmiségiekkel
folytattam, határozottan
kialakult bennem az a
meggyőződés, hogy a
marxista azt a külsődleges, légből kapott istenformát veti el, amelynek
létezése sérti a világegyetem méltóságát, és
lazítja az emberi erőfeszítés rugóit. Egyszóval
csak egy olyan álistent
vet el, amiből már senki sem kér. Legkevésbé
maguk a keresztények.
A marxistának rossz fogalma van Istenről, de
érzi, hogy kell valakinek
lennie. Hallott ugyan Is-

tenről, de úgy „mutatták
be” neki, mint aki boszszúálló vagy rideg, vagy
olyan, aki nem törődik az
emberi érzésekkel. Nem
ismeri az igaz Istent. Aki
jól ismeri Őt, az nem lehet ateista.
Létezik aztán olyan fajta
kereszténység, amelynek
lanyhasága hányingert
kelt bennünk. Még Jézus
is így nyilatkozik: „Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy.
Bárcsak hideg volnál,
vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.”

Jó pár évvel ezelőtt egy
komoly férfi mondta nekem:
– Tisztelendő úr, hoszszú évek után végre bementem a templomba,
csendre vágytam, hátha
valahogyan
megérint
Isten. Leültem az egyik
pad szélére, s kis idő
múlva mellém fészkelődött egy idős hölgy, és
addig izgett-mozgott, furkálódott, míg majdnem
leszorított engem. A foga
között szűrve még oda is
sziszegte: „Ez az én helyem!” Maguknál ez így
megy? – kérdezte tőlem
szomorúan ez a férfi, befejezve a történetet.
Egy hatvan év körüli ember meg így mondta:
– Én hívő ember vagyok,
nem annyira gyakorlom,
de a feleségem, az mindig
a templomba van, szinte
éjjel-nappal szenteskedik. Elmegy reggel, hazaér tizenegyre, tudom,
hogy a templomban van,
de nekem nincs reggelim,
az ágy nincs bevetve, stb.
Ez a kereszténység? ‰

Ez nem. (Vigyázz, nehogy valahol letérj a helyes útról!)
Akkor hát mi?
Teilhard de Chardin egy nagyszerű kis képpel próbálja érzékeltetni.
A horizontális út: megy az ember
előre, mindig több értéket szerezni.
Kincs, hír, gyönyör? Azt mondja: „Ez
jó út, igen!” – De aki csak ezt járja,
annak útja tragédiába torkollik.
A másik út vertikális, felfelé haladó.
Jó? Igen, de mennyire! Imádkozni
kell, mert a transzcendencia nélkül
megőrülsz, megoldatlan vagy, tudathasadásos leszel, vagy feledésbe
mámorítod magad, vagy öngyilkos
leszel. Nélküle nincs megoldás a lét
helyzeteiben, összerogysz. Ez a vertikális út – de ha csak ezt járod, a
pusztán szellemit: kevésnek bizonyul az élethez.
Mi a megoldás? Meg kell ölni a
kincs, hír, gyönyör isteni ajándékát?
Dehogy kell! Meg kell szentelni! Föl
kell emelni a transzcendens erők segítségével.
Ez a helyes út, amelyen járnunk
kell! Ezt kell kiküzdenünk állandóan. Benne vagyunk ebben a nagyfeszültségben, és az utat meg kell
találnunk.
Kerényi Lajos: A tudomány Istenre talál
Izgalmas szellemi kalandra hívunk mindenkit:
egyszerű szavakkal igyekszünk elmagyarázni
azokat a csodálatos tudományos
felfedezéseket, megállapításokat, amik
miatt az anyagelvűséghez ragaszkodó, a
Teremtésben nem hívő tudósok is kénytelenek
szép lassan felismerni a Teremtőt... A kötetet
jelentősen bővített tartalommal jelentetjük
meg, Csókay András tanulmányával.
(160 old., 2200 Ft)

Áldó kézzel
Sok időt elvesztegetsz az utcán, közlekedés közben, várószobákban. Elveszett
idők ezek, miközben alig tudsz valamit
csinálni.
Biztos?
Ha elmégy hazulról, mindig vidd magaddal áldó kezedet. Sok emberrel találkozol: öregek, fiatalok, megtörtek, sebzett szívűek...
Mindenki hordja a maga terhét.
Az áldás nem csak a pap feladata és öröme. Minden keresztény embernek van
áldó hatalma. Különösen hatékony a szülők áldása. Szép szokás az, hogy szülők,
keresztszülők a gyermek homlokára keresztet rajzolnak, és Isten áldásával indítják útnak őket.
Szentül igaz: ha áldást kapunk, könnyebben járjuk utunkat. A kereszt az üdvösség jele.
Persze nem kell áldó keresztet vetni az
idegen emberek felé. Csak magadban
mondd: „Uram, áldd meg őt!” Mondogasd
gyakran, hiszen sokakkal találkozol, sokakkal vagy együtt. Hidd el, sok jót teszel
velük. Áldásod nyomán talán csak egy
vidám gondolat jut eszükbe, de utána
bátrabban hordják a terhüket.
Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén!
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki
ügyeinkben! (kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

– Na, mama, valamit a fogamra! – csapta be maga után Borzsák a rozoga ajtót,
s lebukdácsolt a lépcsőn. – A fene enné
meg azt is, aki ezt a vacak pincét csinálta és lakásnak adja ki, majd kitörik a
nyakam.
– Ittál! – fordult felé a
vércseképű asszony.
– Ezt se fizeted, kitehetnek még innen is.
– Ne morogj, enni
adj!
– Nincs.
– Mi az, hogy nincs?
– Ha hozol: eszel! –
Az asszony szeméből
mint a lúg fröccsent a rongyos emberre
a gyűlölet –: Trabácsék tegnap kacsát
zabáltak, pedig éppen ilyen lukban laknak.
– Még ráfázhat – zökkent az egyetlen
rozoga székre a férfi –, minden nappal
több a rendőr errefelé, egész éjszaka
mászkálnak. Már ki se mehet az ember.
– Trabácsék felé is mászkálnak, mégis
mindig hoz valamit.
– Hagyj békiben Trabáccsal! Az mindig
azt csinálta, nekem nem való ez. Különben is Trabács a kölykével dolgozik. Jenővel, a nagyobbikkal. Az lesi a sarkot.
– Hát dolgozz te is a Sanyóval! – vágta
bele a szót az asszony.
– Bolond vagy?
– Akkor dögölj éhen!
– Iskolába jár!
– Attól még éhen dögülhetsz vele
együtt.
Ez talált. A férfi piszkos keze fejével
könnyező szemét kezdte dörgölni. Csípte a rozoga vaskályhából ki-kicsapó füst,
lapos mellére ült. Alig kapott lélegzetet.
Sanyóval? A fiával? Köhögni kezdett.

– Sziasztok! – robbant be vidáman az
ajtón Sanyó. Mögüle egy pillanatra bevillant a külvárosi utca alkonyati piszka.
– Mami, adj valamit enni, focizni mennék.
– Nincs. Apád elitta.
Sanyó az apjára nézett, de az csak köhögött tovább. Az aszszony csontos ujjaival
belemarkolt a füstbe.
Mintha
legyintett
volna. A fiú apjához
lépett, s veregetni
kezdte annak ritmikusan rázkódó görbe
hátát.
– Pedig még éjjel is dolgozol mostanában.
Az asszony, mint akibe belecsíptek,
mondani akart valamit, de az ember levegő után kapkodva rázihált:
– Kuss!
– Kuss, mi!? De zabálni, azt akarsz! A
kölyköd nem tudja, hol csavarogsz az
éjjel. Az úrfinak iskola meg foci kell, neked töltött káposzta kéne, nekem meg
kuss, mi? A zsarunak mondanád, ha
igazoltatni akar, de ha látod, már lógsz
elfele, én meg dögöljek meg ebben a füstölőben.
Az ember az asszony felé csapott. A lendülettől a szék kidőlt alóla. Az asszony
már a tűzhely másik oldaláról sziszegett
a férfira, mint hogy mit, azt már az nem
hallotta. Kitántorgott a nyúlós sötétségbe. Csak jó sokára, a kültelek új villasora
felé vette észre, hogy Sanyó is mögötte
kullog.
Maga se tudta, meddig üldögéltek egy
új ház küszöbén. Hallották egymás vacogását. Már régen nem járt senki az
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Szent Dávid
a külvárosban

(folytatás az előző oldalról)

utcán. A sarkon egy kertes villa utolsó
ablakában is kialudt a fény. Összegubbadva dideregtek tovább. Az apa fölállt.
– Az eresz alatt tartják a villany-fűnyírógépüket. Ha ügyetlenkedsz, agyoncsaplak! Érted?
Sanyó még kisebbre húzta össze magát.
Rongyos trikóján átmart az éjjel hidege. Zsibbadt lábbal bicegett apja után,
egészen a villa vaskerítéséig. Borzsák
felkapaszkodott a betonaljzat peremére,
a rácsba fogódzott, és onnan morogta
vissza:
– Nyisd ki a szemed, te hólyag, és húzódj az árnyékba. Ha valaki jön, fütytyentesz és lódulsz. Értem?
...
(a folytatást következő számunkban vagy
Gyökössy Endre: Mai példázatok című
kötetben olvashatják)

Cinege
[...]

Egy pici fütty az életem,
Elég az gondnak, hogy szép legyen!
Elég az gondnak, hogy jó legyek.
Mindenkinek, amíg lehetek.
Mire nekem bánnom – igaz-e! –
Bolond-e más vagy gonosz-e?
Ember öröme, panasza
Úgyis az Úristen igaza.
Feneketlen a világ feneke,
Igaz-e, pajtás, cinege, cinege!
Egy az igazság, kicsikém,
Egy az okosság, tudom én, tudom én:
Vagyok-e Isten gyereke,
Mint te kicsi testvér, cinege, cinege.

Sík Sándor: Ének minden emberhez című
kötetből idéztünk
(400 oldalas, kemény táblás, 2800 Ft)
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Új és új régi könyvek a
Keresztény antikváriumban
Ezekből az antikvár könyvekből általában
csak egy példány áll a rendelkezésünkre, ezért gyakran cserélődik a készlet.
Nézzen körül nálunk mielőbb (és minél
többször), nehogy lemaradjon egy olyan
könyvről, amit már nagyon régóta keres,
de szinte beszerezhetetlen!
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
(nyitólapon balra fent:
Keresztény antikvárium)
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A HÉT sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre egyik legnépszerűbb
műve a Mai példázatok – Újabb mai

példázatok. A kötetben kereken
hetven elgondolkoztató, gyakran
megható történetet olvasható.
A kemény táblás, 248 oldalas könyvet
2800 Ft helyett most
csupán 1960 Ft-ért kínáljuk!

