
Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk a világon?

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

Nem szabad hagyni megzavarni ma-
gunkat attól a kísértéstől, hogy vala-
hol egész másutt, egész mást csinálva 
kell szentnek lennünk. Ott kell csele-
kednünk és helyt állnunk, ahol éppen 
vagyunk! Aki házasságban él, nem ab-
ból kilépve, kolostori álmokban találja 
meg a szentség útját, hanem családi 
otthonában. Aki tanít, beteget ápol, 
házakat tervez vagy épp állatokat tart, 
nem e tevékenységek mellett, mögött, 
ellenére lehet kedves Istennek, hanem 
éppen ezekben a tevékenységekben, 

amennyiben odaadóan és lelkiisme-
retesen teljesíti feladatát Isten jelen-
létében, az Ő dicsőségére és testvérei 
javára.

Assisi Szent Ferenc nagyon tudott 
szeretni. Azt mondták kortársai, hogy 
embert így még nem láttak szeretni. És 
éppen ezért van ott az életében az asz-
kézis, hogy szeretete ne nárcisztikus 
szeretet legyen, ne önmagát megsok-
szorozva saját magát szeretgesse, ne a 
szeretet édességére kapjon rá, hanem 
a szeretet igazságában merüljön el.

Megismertük a szeretetet, amellyel Isten 

szeret bennünket, és hittünk benne. (1Jn 

4,16) Ez az első és legfontosabb teen-
dőnk: hinni Isten személy szerint ránk 
vonatkozó szeretetében. A szentség új 
útszakaszai előtt az egyetlen és hatal-
mas teendő az isteni szeretet újra elfo-
gadása, annak elfogadása, hogy 

A szentek útja a szeretet útja címmel jelent meg nagy sikerű gondolatgyűjteménye Ba-
lázs atyának, amelyben az esztendő minden napján egy-egy rövid gondolatnyi, szinte 
egyetlen mondatnyi bölcsességet adott nekünk útravalóul. Ebben a nagyobb kötet-
ben az idézetek is hosszabbak, bár természetesen itt sincs szó bőbeszédűségről. Ellen-
kezőleg: ezek az elmélkedések csak akkor teljesednek ki és teljesednek be életünkben, 
ha mi is a részesei leszünk, újra és újra végiggondoljuk az üzenetet, és engedjük hatni 
ránk Istenünk jóságát és szeretetét.
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Isten jobban szeret, mint ahogy eddig 
gondoltam.

A mérsékelt és munkával szerzett 
gazdagság önmagában nem bűn, de 
igenis veszélyforrás, amennyiben 
megakadályozza, hogy az ember to-
vább lásson a jelennél, és felismerje az 
ő igazi érdekét, az üdvösséget; másod-
szor, amennyiben bezárja önmagába, 
s érzéketlenné teszi mások szüksége 
és szenvedése iránt; harmadszor pe-
dig: amennyiben átveszi Isten helyét 
az ember szívében, és bálvánnyá lesz.

Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk a világon? 

Percnyi elmélkedések (aranyozott kemény 

táblás, 208 old, 3800 Ft)

Szent nép, szent ország
A magyar nép nemzeti eszményei mind 

a kereszténységből valók. Minden, ami 

szent volt, nemzeti lett, s minden, ami 

nemzeti volt, szent lett. A magyar koro-

na szent korona; a magyar király apos-

toli király; a magyar zászló a Szent Szűz 

zászlója; a magyarság ideáljai szentek: 

István, László, Imre. Erzsébet, Margit, 

Jolánta, Kinga: Árpád vére katolikus 

szentek. Magyarország védelme soká-

ig a kereszténység védelme, vergődés a 

félhold és az ateizmus zsarnoksága alatt.

Ami nagy és fenséges vonás van a ma-

gyar nép életében, az mind a keresztény-

ség gondolatainak kisugárzása. Maga a 

nép vértanú nép; a kereszténység vérta-

núja. Szegények lettünk; hazánk puszta-

sággá változott. E vérző népnek első se-

gítője s folytonos gondozója a katolikus 

egyház feje, a pápa volt.

Éppen ezért a magyarság sorsa, a nem-

zet élete és fennmaradása elsősorban 

erkölcsi és éppen ezért vallási kérdés. 

Népünknek olyan vezetőkre van szüksé-

ge, akik ezt világosan látják, és tudnak is 

érte hathatósan cselekedni.

Könyörögjünk!

Mindenható, Örök Isten, mindenkitől 

elhagyatva hozzád fordulunk, mert Te 

senkit el nem hagysz, és mindenkit meg-

hallgatsz.

Hallgasd meg a mi alázatos könyörgé-

sünket, és segíts bennünket, szegény 

magyarokat. Adj nemzetünknek önzet-

len, áldozatra kész vezetőket, és általuk 

segítsd népünket, hogy boldog jövő felé 

haladjon.

Nagyasszonyunk, anyánk, kelj védel-

münkre, vedd oltalmadba örökségedet; 

pártfogolj minket Szent Fiadnál, hogy 

az Ő kegyelméből Szent István országa 

fennmaradjon és virágozzék – ámen.

Kilenced a hazáért  Prohászka Ottokár 
és Széchenyi István gondolatainak 
felhasználásával (480 Ft)



Hadd illusztráljam az élettel, egy va-
lóban megtörtént esettel, mennyire 
igaz, hogy a homo cristianus áldja 
azokat, akik üldözik őt, és imádkozik 
értük.
A legnehezebb ötvenes évek kö-
zepén néhány lelkész, hívő 
barát időnként összejárt 
imádkozni gyülekeze-
te bajaiért, dolgaikat, 
problémáikat testvéri 
módon megbeszélni. 
Egyszer benyitott 
kö zénk egy nagyon 
drága, mélyen hívő 
lelkésztársunk halott 
sápadtan. Elmondta, 
hogy valaki, aki a mi ge-
nerációnkból nagyon ma-
gas posztra került, valahol 
kijelentette, hogy őt mindenképpen 
kiradírozza, eltünteti Budapestről, 
ha kell, kitelepítteti, nem tűri meg, 
hogy itt legyen. Aki emlékszik még 
ezekre az időkre, tudja, hogy hata-
lommal rendelkező (vagy azzal ép-
penséggel visszaélő) vezetők ilyesmit 
bizony könnyűszerrel megtehettek 
másokkal.
Mi akkor döbbenten leültünk, és csön-
desen megkérdeztük tőle:
– Akkor te most mit csinálsz?
Ahogy megszólalt, szinte sugározta az 
őszinteséget, a mélységes mély hitet. 
A világ legtermészetesebb hangján 
ezt mondta:
– Máris elkezdtem valamit: minden-
nap imádkozom, nem magamért, ha-
nem őérette, Isten áldását kérem rá, 
hogy adjon békességet a szívébe.

Egész lényünkkel éreztük, hogy amit 
mond, az igaz, nem kegyes papi be-
széd, valóban ezt teszi.
Múltak a hetek, sőt hónapok. Egyszer 
újra együtt voltunk, és megkérdez-

tük tőle, hogy mi történt azóta. Az 
egyik barátom azt is hozzátet-

te:
– Még imádkozol érte?
Ezt válaszolta: – Igen, és 
egyre könnyebben. Most 
már egészen jól megy, 
már vidám szívvel ál-
dom.
Láttuk, hogy igazat 
mond. Nem is történt 

semmi – azaz mégis tör-
tént valami, a következő: 

egy gyűlésen mindenki ezt a 
nagy hatalmú bizonyos valakit 

szapulta, szidta. Az érte imádkozó lel-
kész barátunk is jelen volt, és mivel 
nem lehet ám „büntetlenül” valakiért 
imádkozni és áldást kérni rá, nem 
számításból, hanem a szíve mélyéből 
csak ennyit mondott:
– Nézzétek, nem olyan rossz ember. 
Legalább hisz abban, amit csinál. Azt 
hiszi, hogy neki azt kell tennie. Ezért 
nem érdemes őt bántani.
Nos, ahogy akkoriban kis hazánkban 
szokás volt – bár nem hiszem, hogy 
barátunk ezzel számolt volna –, mind-
ez a beszéd szinte egy félóra alatt az 
illető fülébe jutott. És mi történt? A 
hetvenes években már egymást ölelő, 
szerető, jó barátok voltak ők ketten. 
Már egyikük sincs itt velünk a föl-
dön, de szentül hiszem, hogy most egy 
helyen vannak, és nagyon jó helyen, 

Áldottak az áldásmondók





(folytatás az előző oldalról)

A HÓNAP sikerKÖNYVE 
Brückner Ákos Előd Boldogok 
vagytok! című művéből minden 

fontosat megtudhatunk arról 
a XX. században élt, 12 szent életű 

magyarról, akiket az elmúlt 30 évben 

avattak boldoggá. Ezt a remek könyvet 
kínáljuk most FELE ÁRON, 
1800 Ft helyett 900 Ft-ért!

Sajnálatos  vicc
A gyerekek az iskolaudvaron játszanak. Ami-

kor arra sétál az idős hittantanáruk, az egyik 
fiú tréfából felé dobja a labdát, de nem találja 
el. Meglátja ezt az igazgató, gyorsan ott te-

rem, és leszidja a bűnöst. Aztán felszólítja, 
hogy mondja meg az atyának, nagyon saj-
nálja a történteket.
A bocsánatkérés így sikeredett:
– Kedves Asztrik atya! Én szándékosan meg 

akartam dobni a labdával, de nem találtam 
el. Igazán nagyon sajnálom!

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!

Becsüljük meg  
a jóbarátokat!

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

mert tudtak áldozni, imádkozni, és fel 
tudták fogni az áldás erejét.

Aki esetleg nem hiszi, hogy ilyen ere-
je van az áldásmondásnak, azt hadd 
kérjem meg szeretettel: Tessék kipró-
bálni! Ki az közülünk, akinek ne vol-
na haragosa? Lehet, hogy egy szobá-
ban lakik vele. Valaki, akiről gyakran 
keserűen nyilatkozik – és amikor ezt 
tesszük, akkor akarva-akaratlanul át-
kozza az illetőt. Mert ha az az áldás, 
hogy valakiről jót mondunk, akkor az 
átok ennek az ellenkezője, vagyis az, 
hogy keserűen csak rosszat mondunk.

Gyökössy Endre: A hét igekincse 

A kötet egy egész évre kínál életformáló 
elmélkedéseket (272 old., 3800 Ft)

Minden út rögös, ahol nem kísérnek bará-
tok. Elizabeth Shane

Haza sohasem ér az ember – de ahol bará-
ti szálak futnak össze, ott egy órára az 
egész világ szülőföldnek látszik. Her-

mann Hesse

Becsüljük meg a jóbarátokat! Az élet ja-
vai közé tartozik az az öt-hat velünk 
érző lélek, akivel együtt utazgatunk a 
század hajóján a csillagokkal világított 
nagy végállomás felé. Gárdonyi Géza

Amikor még nem hullott minden dara-
bokra, de a dolgok már kezdenek szét-
esni, akkor derül ki, kik az igazi bará-
taid. Richard Burton

A Minden napunk a szeretet ünnepe 

című, különlegesen szép, kemény táblás 
gondolatgyűjteményből idéztünk  
(160 old., 1980 Ft)


