
Új lelki ragály pusztít közöttünk, nem 
veszélytelenebb és kevésbé fertőző, mint 
a középkorban a pestis. Azt is mond-
hatnám, hogy a rák 
és az érrendszeri 
megbetegedések 
után manapság 
talán ez szedi a leg-
több áldozatot körülöttünk 
és közülünk. Következésképpen tudato-
san fel kell készülnünk – ebben 
a könyvecskében ezt tesszük 
– a védekezésre, a meg-
előzésre, s ugyanakkor 
egy olyan új szolgálat-
ra a már megbetege-
dett felebarátaink 
felé, amelyet eddig 
nem is ismertünk és 
nem is végeztünk. 
Igen, fel kell készül-
nünk egy olyan epidé-
mia, járvány elleni vé-
dekezésre, amely tíz- és 
tízezreket kerget manapság 
az alkoholizmusba, gyógyszer-
narkomániába, sőt az öngyilkosságba. 
Ez a ragály már-már elérte a (ma még) 
templomos népet, sőt itt-ott a hívőket is. 
Ezt nem kis felelősséggel, de tapaszta-
latból mondom.
Egy neves lélekbúvár, Viktor E. Frankl 
egész életét ennek az új jelenségnek le-
írására és gyógyítására szentelte. Ezt a 
lelki betegséget, amelynek a jellemző tü-

nete a teljes üresség, az űrérzés, egzisz-
tenciális vákuumnak nevezte el; az em-
ber egész létét, egzisztenciáját átható és 

fenyegető, megtámadó 
ürességérzésnek.
(A könyvben itt a 
„járvány” elírá-

sa és néhány példa 
olvasható; mi most csak a 

pozitív történetet osztjuk meg): 
Nyári szabadságunk alatt kül-

földön találkoztunk valaki-
vel, akit évekkel ezelőtt 

alkoholtól és kábítósze-
rektől felpuffadt arc-
cal és testtel kellett 
látnunk. Többszöri 
öngyilkossági kísér-
let után éppen csak 
vonszolta magát. 
Most virággal futott 

elénk. Tíz évet fiata-
lodott és szépült. Látva 

örömös rácsodálkozásun-
kat, egy meghitt sétán el-

mondta, hogy élete legmélyebb 
pontján valaki megállt mellette, és azt 
mondta: „Még nincs késő, még mindent 
újrakezdhet! Higgye, amit valamikor 
hívő édesanyjától hallott, hogy Istennél 
nincsen lehetetlen: még az sem az, hogy 
egy kortyot sem iszik többet!” – És nem 
csak mondta ezt, hanem mellette is állt, 
mindaddig, míg a csoda valóban bekö-
vetkezett: az új kezdés, az új élet. ‰
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Új kezdés, új élet!



Az illető elmondta azt is, hogy most a 
Névtelen Alkoholista segítő egyesület 
aktív tagja, s ma már ő áll mások mellé, 
ahogy őmellé állt az a modern irgalmas 
samaritánus.
Nem kis megrendüléssel hallgattuk ezt 
a nagyon is mai, de ősrégi történetet a 
samaritánusi szolgálatról. És végtelen 
hála volt a szívünkben Jézus iránt, Aki 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz – s 
Akinek ma két kérését kell tolmácsol-
nom. Az elsőt azoknak üzeni, akik úgy 
érzik, hogy bár élnek, de lelkük mélyén 
halottak, üresek:
– „Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 
Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik 
halófélben vannak…” – Így szólt Ő egy-
kor a szardiszi gyülekezet vezetőjének, 
és ma is így szól az övéihez (Jel 3,1-2).

Azoknak pedig, akik a megtérés evangé-
liumát várják, ezt üzeni:
– Most térj meg magadtól – a másik 
emberhez, ahhoz, akinek a lelke belefá-
radt az életbe, s míg életre szeretgeted 
őt, neked is megszentelődik az életed. 
Mert vajon nem az a te bajod, hogy min-
dig ugyanazt akarod hallani, mint első 
szereteted idején, amikor megszólított 
az Úr?… De Ő most azt akarja, hogy te 
szólj, úgy, ahogy egykor Ő szólt tehozzád: 
„Testvérem, ülj fel, és ha felülsz, már fel 
is tudsz állni, és ha felállsz, már el is 
tudsz indulni, és ha elindulsz, Ő veled 
megy az úton – szívtől szívig, élettelen 
élettől élettelen életig, hogy ne csak te 
élj, hanem mindenki éljen!” Mert ez az 
Ő akarata.

Gyökössy Endre: Isten iskolája 
Azért érdemes Istentől tanulnunk,  
hogy az élet iskolájának kemény leckéit 
kitartással és örömmel győzzük.  
(128 old., 2400 Ft)

Napi baj-adagunk
Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap 

majd gondoskodik magáról! A mának elég a 

maga baja. (Mt 6,34)
Ha komolyan vennénk ezt az egysze-

rűen hangzó mondatot, hogy „a mának 

elég a maga baja”, érdekes felismerésre 
jutnánk. Nemcsak arra, hogy elég a maga 
baja, vagyishogy pont annyi baj adó-
dik egy napra, amennyi éppen kitölti az 
egész napunkat – hanem hogy egy napra 
csak annyit kapunk, amennyi egy napba 
belefér. Soha nem többet.

Ha MA valami nagy szomorúság kö-
szönt rám, nem elég, hogy ma szomor-
kodom; szomorúságomat ügyesen kiter-
jesztem a jövőre is: jó, jó, hogy ma ilyen 
levert vagyok – de milyen elkeseredett 
és reményvesztett leszek emiatt holnap, 
meg azután, nem is beszélve a jövő hét-
ről, hónapról! És biztos, hogy még egy év 
múlva is búsulni fogok…

Hihetetlen, de tényleg így gondolko-
zunk! Így iparkodunk a kis porcicából 
jövőnket felfaló oroszlánt gyártani.

Ha MA kevés a pénzem, épphogy ke-
nyérre és tejre elég – rögtön elkezdek leg-
alább egy hónapra előre aggodalmaskod-
ni; ha igazán jó formában vagyok, úgy 
érzem, mintha a világ teljes pénzkész-
lete az én asztalfiókomból tűnt volna el, 
nyom nélkül és örökre, és persze, soha, 
semmikor nem lesz utánpótlás…

Miért nem tudom elhinni az Atyámról, 
hogy Ő megteszi, amire én képtelen va-
gyok: gondos háziasszonyként beosztja 
nekem és helyettem a napi baj-adagot, 
szeretettel dunsztolja, és felcímkézve el-
helyezi a kamrában. Mindegyik üvegen 
pontos dátum szerepel, MA felirattal…

Egy-egy MA pontosan akkora „adag”, 
amekkorára nekem ma szükségem van. 
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Nem több, nem kevesebb. És felesleges 
a kamrapolcon rendezetten sorakozó 
üvegek hosszú sorára aggodalmaskod-
va bámulnom! Egyrészt az Atya arról is 
gondoskodott, hogy ne láthassam, hány 
üvegem, mennyi MA van még hátra… 
Akkor meg miért akarom erőnek erejé-
vel kitalálni, milyen gondok várnak még 
rám? – És ha még ezt meg is tudnám 
saccolni: azt soha, hogy egy-egy MÁban 
mennyi kegyelem és szeretet rejlik szá-
momra!

Gellért páter: Ne félj!  111 hatékony, 
szentírási féleleműző módszer (kemény 
kötésben, 294 old., 3200 Ft)

Tanulni sohasem késő

Milyen gyakran halljuk: „Öreg vagyok 
én már ahhoz, hogy tanuljak.” Az ő fi-
gyelmükbe ajánlom a következő nagy 
embereket:

Markó József, a nagy festő túl volt a negy-
venedik évén, amikor először vett a ke-
zébe ecsetet.

Madách Imre is már túl volt a negyvenen, 
amikor Az ember tragédiáját megírta.

Benjamin Franklin elmúlt ötvenéves, ami-
kor a természeti bölcsészet tanulmá-
nyához kezdett.

Csak kész embernek ne tartsa magát sen-
ki! Szókratész mondja: „Elértem odáig, 
hogy már tudom, hogy semmit sem tu-
dok.”

Michelangelo kedvenc jelképe egy öreg-
embert ábrázolt, aki egy kocsiban ült, 
és kezében homokórát tartott ezzel a 
felirattal: „Még mindig tanulok”.

Szenthelyi-Molnár István: Állj meg egy 
szóra!  Egy egész évre való olvasnivaló, 
amelynek minden sora reménnyel tölt el, 
derűt csal arcunkra, szeretetet és erőt önt  
a szívünkbe! (248 old., 2400 Ft)

Ha egy nehéz nap elcsüggednél, akkor 
gondolj Izajás gyönyörű, hétszáz évvel 
Jézus születése előtti, a Megváltóra vo-
natkozó jövendölésére: „Kedvét nem vesz-
ti soha.” Nem szabad letörnünk, nem 
veszíthetjük el a kedvünket! Hiszen ne-
künk van eszményünk, van távlatunk 
– és van Megváltónk, aki elveszi a világ 
bűneit, és végül jóra viszi mindannyiunk 
életét.

Ha valaki Isten törvényei szerint él, 
lelkében harmóniában van a természe-
tes létrend, a tudás kincse, az élet örö-
me és a természetfölötti élet is. Mindez 
valami káprázatos szépséget kölcsönöz, 
ajándékoz az embernek; így válhatna a 
mennyország előszobájává a család, a 
társadalom.

Kerényi Lajos: A világot átölelő szeretet 
Lajos atya bátorító, buzdító, irányt 
mutató gondolataiból mindennap erőt 
meríthetünk! (176 old, kemény táblás,  
3500 Ft)




A HÓNAP sikerKÖNYVE

Egyik legsikeresebb könyvünket,  

a Szent Pio atya breviáriuma című 
művet kínáljuk 

1480 Ft helyett 1000 Ft-ért!

Szeles  vicc
Esti sétája során a pap a breviáriumát 
mondta. Egyszerre lehűlt a levegő, szél 
támadt, és egy-két lapot előrehajtott az 
imakönyvben.
Mire az atya alázatosan:
– Ahogy Te akarod, Uram! Én nem mertem 
volna…
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Pio atya üzen

Meg kell tanulnunk, hogy minden emberi 
eseményben fölismerjük és csodáljuk 
Isten akaratát.

A szellemi életben mindig előre kell ha-

ladni, sohasem szabad megtorpanni. 
Különben az történik, ami a hajóval: 
megállna, de a szél visszasodorja.

Egyszerűségben járjatok az Úr útján, és 
ne háborgassátok lelketeket. Gyű-

lölnötök kell hibáitokat, de ne legyen 
bennetek bosszúság. Maradjatok meg 
nyugalomban.

Emlékezzetek arra, hogy az édesanya 
először maga tanítja járni gyermekét, 
később azonban magától kell már jár-
nia: felelős vagy cselekedeteidért.

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

Balzac: Emberi színjáték I–X.
Az Emberi színjáték egy egész francia szá-

zadnak tanúsága és eleven múzeuma. A tíz 
kötetben 95(!) rövidebb-hosszabb önálló re-

gény, elbeszélés található, csak Balzac világot 
és korát bemutató, hatalmas ívű koncepciója 
fogja eggyé. Egy biztos: aki szép lassan halad-

va elolvassa ezeket a történeteket, mindent 
megtud az emberről – és arról a színjátékról, 
amit azóta is, mindannyian játszunk így vagy 
úgy… És még egy dolog biztos: nem egyha-

mar fog megtörténni, hogy ezt a több mint 
10.000(!) oldalas művet olyan csodaszép ki-
adásban megjelentessék, mint ahogyan tet-

te a Helikon Kiadó az 1960-as években.
Mindegyik kötet cérnafűzött, egészvászon, 
védőborítós, kemény táblás, biblianyomó pa-

píron, összesen 10.100 oldal. 15.000 Ft helyett 
9800 Ft-ért kínáljuk (csak egyetlen példányban 
a Keresztény Antikvárium kínálatában)

Nagy Alexandra: Viccözön  
Kis híján 500 keresztény vicc, sok rajzzal,  
sok nevetéssel (208 oldal, 2800 Ft)


