
Sokan akarnak állandóan 
változtatni a világon, 
de csak kevesen haj
landók keményen dol
gozni önmaguk meg
változtatásán. Mindent 
elsöprő lelkesedéssel 
beszélnek egy csodá
latos jövő megteremté
séről, de már kevésbé 
lelkesek, ha arról a las
sú és fáradságos mun
káról van szó, amit 
önmaguk jobbítása, szokásaik megvál
toztatása jelent. Cavett Robert

Ha az emberek jobbak lesznek, az idők is 
jobbak lesznek. Michael Faulhaber

A jellem tisztes folyamatosságát csak a 
mindenkori napi feladatok elvégzése 
biztosítja. Ezek óvják meg a széthul
lástól, terveit a füstbemenéstől. Egy 
nekifutással el tudunk érni a szomszéd 
utcába, de nem egy hegy meredek tete
jére. Déry Tibor

Ha önmagunk jobbításán dolgozunk, ne 
felejtsük, hogy amíg fel nem adjuk, ad
dig jó úton járunk. Szólásmondás

Az emberek állandóan arra törekszenek, 
hogy változtassanak a helyzetükön, 

javítsanak a körülménye
iken; ők maguk azonban 
nem hajlandók megjavul
ni. Tehát akadályokba üt
köznek. Az az ember, aki 
nem retten vissza önma
ga keresztre feszítésétől, 
sosem lesz eredményte
len, ha olyasmit szeret
ne elérni, ami után szíve 
legmélyén vágyakozik. 
James Allen

Először magunkban kell 
megteremtenünk azt a változást, amit 
a világban szeretnénk látni. Matahma 

Gandhi

Ha nem törekszünk egyre jobbak lenni, 
akkor hamarosan jók sem leszünk töb
bé. Oliver Cromwell

Élni annyi, mint változni. Tökéletessé vál
ni annyi, mint gyakran változni. Bol-

dog John Henry Newmann

Egy kis lelkierő minden napra 

Könyvecskénk minden napra tartogat 
egy-egy lelkesítő, bátorító gondolatot 
ismert és hiteles, sikeres emberek tollából. 
Hallgassunk rájuk, és higgyük el, hogy Isten 
segítségével megtehetjük mindazt, amitől 
környezetünkben szebb és boldogabb lesz 
az élet! (160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda hetilapja

2021. 
Szeptember 19–25.

XXVIII. évf. 39. szám

Mitől lesz jobb a világ?



Sokat tűnődtem mostanában: miért is 
lett olyan puha, gyámoltalan, csetlő-
botló a mi keresztyén életünk? (Akié 
nem ilyen, ne vegye magára, és gyor-
san köszönje meg az Úrnak.)
Valaki nem is olyan régen egy kissé 
furcsa, szokatlan, de igen találó kife-
jezést használt önmagára:
– Ellehetetlenült a keresztyénségem. 
Csődöt mondtam. Újra és újra ugyan-
azokba a bűnökbe esek vissza. Már-
már szégyellek úrvacsorához járulni, 
mert évek óta ugyanazt a bűnt viszem 
oda. (Katolikusként: „ugyanazt gyó-

nom”) Nem sikerült győznöm magam 
fölött, kis dolgokban sem. Nem tudok 
például igazán megbocsátani. Szám 
mondja, szívem nem érzi. Zúgoló-
dom a keresztem alatt. Hangtalanul 
ugyan, de keservesen. Ugyanakkor 
tele vagyok kétségekkel. Érdemes-e, 
lehet-e így egyáltalában keresztyén 
életet élni, ha jóformán semmi ered-
ményt nem tudok felmutatni?
Ha a tudás bátorsággal párosul, a le-
hetetlen is lehetségessé válik, mert 
ezt bizonyítja századunk. Mi hiány-
zik akkor a mi keresztyén életünkből, 
hogy mi meg „ellehetetlenülünk”?

Szinte azonnal kész a válasz, tudom és 
már mondom is: Isten Szentlelkének, a 

felső Erőközpontnak krónikus, állan-

dósult hiányában szenvedünk. És ez 
igaz is, így is van. De hadd tegyem 
hozzá, amiről már sokkal kevesebbet 
beszélünk – mert hajlandók vagyunk 
tüstént és mindent Istenre visszahárí-
tani –, még valami más is hiányzik: a 

bátorság! Igen, a keresztyén bátorság 
is hiányzik az életünkből! Ugyanaz 
a bátorság, ami ha tudással párosul, 
szinte a lehetetlent is legyőzi. Nos, ez 
a bátorság hiányzik belőlünk – hogy 
hitünkkel párosuljon. Valahogy, vala-
miképpen elbátortalanodott a keresz-
tyén életünk. Akár úgy is mondhat-
nám: passzívvá, tehetetlenné vált.
Ennek egyik legfőbb „tünete”, hogy 
akarattal-akaratlanul, tudatosan 
vagy tudattalanul mindent visszahá-

rítunk Istenre, azt is, amit Ő ránk bí-
zott. „Majd a jó Isten...” „Majd az Isten 
megteszi, kérem is, hogy leszokjam 
az italról...” – „Kérem az Istent, hogy 
vegye ki szívemből a haragot anyám 
iránt, aki már második házasságomat 
teszi tönkre...” „Kérem, de nem te-
szi...” – „Egyre kérem a Jóistent, hogy 
ne keseregjek szüntelen, de keser-
gek...” Vagy valaki így mondta: „Iga-
zán nem tudom, miért nem csinál már 
velem valamit a Jóisten...”
Mintha például a Földünk körül ke-
ringő bátor űrhajósok azt mondanák: 
„Majd csinálnak onnan alulról velem 
valamit, majd csak lekerülök vala-
hogy: ez igazán nem az én dolgom, én 
csak itt keringek és várom, mi lesz...”

Merünk mi bátrak lenni?...



Isten tőlünk éppen olyan bátor ak-
tivitást, részvételt kíván keresztyén 
életünk forgatagában, mint az űrhajó-
soktól a földi irányító állomás. Ahogy 
a Földről alulról vezérelt emberek-
nek részt kell venniük lényük teljes 
latbavetésével feladatuk véghezvitele 
érdekében, úgy kell – kellene – ne-
künk is, „felülről vezérelt” embe-
reknek komolyan vennünk az isteni 
„adást”, a „vezérlést” – de közben tel-
jes erőnket, lényünket mozgósítanunk 
kell, hogy keresztyénségünket megva-
lósítsuk. Ahogyan Karl Barth, a nagy 
teológus mondotta egyszer: „Mivel Is-
ten mindent megtett értünk, nekünk 
is mindent meg kell tennünk, amit 
csak tehetünk.”
Fél erővel, fél szívvel, tétlenséggel 
nem lehet valódi, igazi keresztyén éle-
tet élni! Elakad a forgolódásunk, bár-
milyen jó és tiszta az adás – felülről.

Gyökössy Endre: Nagy kérdések – őszinte 
válaszok Életünk nagy kérdéseire Isten tudja 
a választ, és el is mondja nekünk – de csak ha 
egészen komolyan érdekel! (192 old., 2200 Ft)

6 különleges Barangolás
Hat teljesen új, gyönyörű szép albumot kíná-
lunk! Rengeteg színes fényképpel, remek le-
írásokkal mutatnak be egy-egy érdekes terüle-
tet a történelem, a művészetek vagy éppen a 
népszerű tudományok sokaságából. Alaposan 
megismerhetjük az ősi kultúrák, az állatvilág, 
az óceánok, az építészet, a természet és a mű-
vészetek világát.
A hat kötet mindegyike kemény táblás, album 
méretű, összesen 720 színes oldal, mindegyik 
új, bolti példány. 24.000 Ft helyett 6000 Ft-ért 

vásárolhatja meg az elsőként jelentkező olva-
sónk, hiszen nincs belőle több példány...

Kempis: Krisztus követése – 

különleges kiadás

Engedje meg nekem 

a kedves Olvasó, hogy 
kicsit személyeseb-

ben fogalmazzak, így 
szeretném elmonda-

ni, miért mondhatjuk 
joggal, hogy most 
egészen különleges 

kiadásban jelentetjük 

meg Kempis Tamás 
világhíres művét.

Istenben boldogult Édesapám református 
volt, Gyökössy Endre újpesti gyülekeze-

tébe tartozott. Bandi bácsit így gyermek-

korom óta ismertem, ezért jelentethet-

tük meg könyveit, írásait. Sok-sok évvel 
ezelőtt Bandi bácsi nekem ajándékozott 
egy különleges kis könyvecskét, Kempis 
Tamás Krisztus követését – a református lel-
kész Földváry Antal fordításában, és gyak-

ran szorgalmazta, hogy jelentessük meg, 
mert hallatlan értékkel bír. Ő maga egyik 
könyvében így írt erről:
„Volt egy kedves lelkésztársam; Baranya 
vagy Tolna, már nem is tudom, melyik 
megye legkisebb falujába került. Egyik 
legnagyobb latin tudósunk volt, kitűnően 
tudott latinul. Azon gondolkoztam, mit 
fog ez a tudós, fiatal barátunk abban a pici 
faluban csinálni. Hát lefordította eredeti-
ből Kempis Tamás Krisztus követése című 
könyvét. Gyönyörűen! Azt mondják a ka-

tolikus teológusok, ez az egyik legszebb 
magyar fordítás. Amikor befejezte, akkor 
Isten hazavitte. Gazdája megvárta, míg az 
utolsó oldalt is befejezte. Kempis Tamás 



(folytatás az előző oldalról)

Bibliás műveltség
Két sznob vitatkozik. Egyikük egy zsoltár-

verset idéz:

– Milyen jó és milyen gyönyörűséges, ha 
békességben laknak együtt a testvérek!

Megszólal a másik:

– Hagyjuk Petőfit békében!
Az előbbi a szavába vág:
– Petőfi? Tévedés, kedvesem. Nem min-

den Petőfitől való, ami a Bibliában van.

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Egyik legnépszerűbb lelki eligazító 

könyvünket, a Szent Pio atya 

breviáriuma gondolatgyűjteményt 
kínáljuk most nagy kedvezménnyel, 

1480 Ft helyett 1000 Ft-ért!

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: H-P 9-18h
 

Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu
A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

egy kis falusi lelkipásztor hangján szól az-

óta a magyar emberekhez. Károli Gáspár 
óta nem hiszem, hogy szebben zengett 
volna a magyar szó, mint az ő fordításá-

ban.”

Mostanra érett meg bennünk az elhatáro-

zás, hogy közkinccsé tesszük ezt az 1941-
ben csupán néhány száz példányban 
megjelent művet: egy katolikus kiadó az 
egyik legklasszikusabb katolikus lelki mű-

vet, református lelkipásztor fordításában.
A fordító, Földváry Antal valóban hihetet-

len műveltségű és tehetségű lelkipásztor 
volt. Több műve kéziratban maradt, mivel 
hihetetlenül fiatalon, harmincnégy éves 
korában távozott az Örökkévalóságba 

(1949. szeptember 10-én, Debrecenben).

Nagy Alexandra

Ami a lelki próbákat illeti, 
amelyek elé Isten atyai jósága állít téged, 
kérlek légy béketűrő és nyugodt! Szen-
vedj, igen, de légy türelemmel. Szen-
vedj, de ne félj, mert Isten veled van, 
és te nem bántod Őt, hanem szereted. 
Szenvedj, de hidd is, hogy maga Jézus 
szenved benned, érted és veled. Jézus 
nem hagyott el, amikor elfutottál tőle, 
még kevésbé hagy el most és az elkövet-
kezőkben, amikor szeretni akarod.

Isten mindent visszautasíthat egy 
teremtményben, mert mindenben van 
valami romlottság, de azt az őszinte 
vágyat, hogy szeretni akarom Őt, soha 
nem utasítja el. Tehát, ha másért nem 
tudod magad meggyőzni a mennyei 
kegyelemről, és nem vagy biztos abban, 
akkor legalább ez legyen neked bizo-
nyosság. Nyugodj meg, és örülj!

Szent Pio atya breviáriuma  

Úgy érezhetjük, mintha Pio atya 
személyesen nekünk segítene, 
lelkivezetőként bátorítana, igazítana el az 
élet rögös útjain... (120 old., 1480 Ft)


