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Böjte Csaba testvér 

Én hiszek az emberiség jövőjében!
Bíznod kell Istenben, aki megfogja a ke-
zedet és vezet. Hiszem, hogy nem azért 
teremtette a világot a Teremtő, hogy el-
pusztuljon. A tudósok szerint körülbelül 
ötmilliárd éves a Naprend-
szer. A jó Isten ötmilliárd 
éve bogozza, hegyezi. A 
kisgyermek csinál egy 
homokvárat, s te véletle-
nül felrúgod. Odaáll eléd, 
szembeáll veled, megvé-
di az ő művét. Vajon a jó 
Isten hagyja, hogy ezt az 
évmilliárdok óta formáló-
dó csodaszép világot csak 
úgy könnyedén felrúgják?
1987-ben egy németorszá-
gi papbácsival találkoztam. 
Beszélgettünk mindenfélé-
ről, s azt mondta, hogy szerinte soha nem 
fog ledőlni a berlini fal. – Ennyit az em-
beri előrelátásról.
Nemrégiben meglátogattunk egy nénit 
Gödöllőn, aki most ünnepelte a századik 
születésnapját. Ez a néni elmesélte, hogy 
az édesanyjának ő a hetedik gyermeke 
volt, hét hónapra született, nagyon gyen-
ge volt. Az orvos azt mondta a szüleinek, 
hogy ne szomorkodjanak, hiszen van hat 

szép gyermekük, de ez a hetedik nem fog 
sokáig élni. Csak száz évet tévedett az or-
vos.
Én hiszek az emberiség jövőjében! Hi-

szek abban, hogy a ma-
gyarságnak van jövője a 
Kárpát-medencében. Nem 
hiszem, hogy Jézus Krisz-
tus korában szebbek let-
tek volna a kis báránykák 
tavasszal! Nem hiszem, 
hogy Szent István korában 
a gyermekláncfű szebben 
virágzott, vagy a cseresz-
nyefa virágai szebbek let-
tek volna, mint most! Nem 
hiszem, hogy Isten mára 
megöregedett és gyenge 
lett.

Én azt hiszem, hogy Isten ma és mind-
örökké ugyanazokat a csodákat, amelye-
ket Szent István korában tett, ma is meg 
akarja tenni.
Kérdés, hogy mi bízunk-e benne?
Meg merem-e írni azokat a könyveket, 
amelyeket Isten általam akar megírni? 
Meg merem-e simogatni azokat a gyer-
mekeket, akiket általam akar megsimo-
gatni a jó Isten? El merek-e menni 
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azokhoz az emberekhez, akikhez Jézus 
elmenne, ha a földön élne?
A bátorság alapvető emberi érték, ami 
nagyon-nagyon fontos. Nagy Szent Teréz 
azt mondotta, hogy ha Isten egy embert 
elkezd formázni, az első erény, amivel 
szeretné megajándékozni, az a bátorság. 
Egy félénk, kétségbeesett, sarokba húzó-
dó lélekkel semmit nem tud kezdeni az 
Isten.

Böjte Csaba testvér: Hiszek a szeretet 
végső győzelmében!  Csaba testvér 
elmélkedéseit olvasva meglátjuk, hogy 
minden rossz ellenére Isten jósága ragyogja 
át a teremtett világot.(144 old, 1800 Ft)

Örülj!
„Örüljetek az Úrban, és ismét mondom, 
örüljetek!” – biztat bennünket Szent Pál.
De hát minek örüljek?
– Örülj az életnek.
– Örülj az isteni gondviselésnek, amely 

sohasem hagyja el a benne bízókat.
– Örülj Isten kegyelmének, amelyből 

mindig kapsz, amennyi neked kell.
– Örülj a jó embereknek.
– Örülj a reggelnek és a világosságnak.
– Örülj a körülötted ébredő és nyüzsgő 

életnek.
– Örülj a munkádnak és munkatársaid-

nak.
– Örülj, légy mindig vidám, derűs.
Az örvendező emberek Isten kertjének 

legszebb virágai.

Szenthelyi-Molnár István: 
Emberek! Az élet szép! Így igaz! 
Csak néha nehéz észrevenni, minek is 
örüljünk. A kötet 366 története 366 derűs 
pillanatot, jóságról és szeretetről szóló 
történetet tár elénk. (212 old., 2200 Ft)

„Én ma örülni fogok”
Kitűnő gyakorlat az, hogy én ma örülni fo-
gok, én mindenből az örömre való indíté-
kokat kiveszem.
Ha valaki a kottához nem ért, az nem nagy 
baj. De ha valaki a belső kottához nem ért, 
akkor nagy baj van.
Nem baj, hogy nem tudsz énekelni, gya-
korold bele magad.
Prohászka Ottokár: Legyetek világító 
emberek!  Biztatás és segítség ahhoz, 
hogy valóban világító emberek legyünk. 
(kemény kötésben, végig színes fotókkal, 
100 old., 1800 Ft)

Ami hátam mögött van – elfelejtem,
bántásokra – nem emlékszem,

haragomat – kivetettem,
rosszkedvemet – itt felejtem,

az előttem valóknak – nekidőlök,
mai napomnak – örülök. Ámen.

(Fil 3,14 alapján)

Szeress most!  Gyökössy Endre bölcs 
meglátásai segítenek bennünket abban, 
hogy valóban minden nap  
a szeretet életét élhessük. 
(210 old, kemény táblás, 2400 Ft)



Ismertem valakit, aki egy komoly tudo-
mány doktora volt és mélyen hívő ember. 
Úgy érezte, hogy a hívőségét igazán csak 
úgy tudná megélni, ha minden idejét a 
szolgálatnak szentelhetné, 
mert így csak felemás az 
élete. Ezért beiratkozott a 
teológiára, becsülettel el is 
végezte. Olyan helyre tették 
lelkésznek, ahol templomot 
kellett építenie. Ekkor azon 
kesergett: azért ment lelkész-
nek, hogy Igét hirdessen, 
és csak a lelkiekkel foglal-
kozzon; ehhez képest most 
napi tíz órát iparosokkal kell 
veszekednie. Papként keve-
sebb ideje jut a lelki dolgok-
ra, mint világi emberként! – 
Halálosan belefáradt ebbe a 
felemás szituációba.
Ugyanakkor ismertem egy 
vidéki, sokgyermekes falu-
si lelkészt is, aki a kenyérszükség miatt 
– valamiféle mezőgazdasági képesítés 
birtokában – elhelyezkedett a helyi téesz-
nél. Megbízták azzal, hogy gyűjtse be az 
egész határból a különböző magmintákat. 
Járta a határt, és elmondta, hogy valami 
csodálatos dolog történt vele: a határban 
lett igazán mélyen hívő emberré! Míg sze-
degette a különböző magvakat, a búzáét 
is, eszébe jutott, hogy a tanítványok is így 
morzsolták szét ujjaikkal tenyerükben 
a kalászokat. Látta a mezők liliomait, az 
ég madarait; volt ott egy nagy magányos 
fa, rendszerint annak árnyékában pihent 
meg; lassan-lassan a nyár végére szinte 
eggyé lett azzal a hatalmas tölggyel, alat-

ta meditált. „Talán soha olyan mély áhítat 
nem járt át, mint ott. Mire szombat este 
hazaértem, kész volt az igehirdetésem, és 
vasárnaponként még a gyülekezet is fel-

figyelt, hogy átmelegedett a 
szolgálat.”

Az első esetben valaki a 
lelkészség felé menekült, és 
ott szorítóba került. A má-
sik pedig kénytelen volt a 
lelkészség mellett világi ál-
lást is vállalni, és ott valami 
csodálatos felüdülést kapott. 
Tehát nincs recept: ott kell 
rálelnünk a belső izzásra, 
felüdülésre, ahol vagyunk. 
A ház, amelyben lakom, ak-
koriban épült, amikor a Ká-
rolyi grófok parcelláztak; aki 
a házat 1906 körül építette, 
már itt találta azt a két nagy 
fenyőt, ami most már több 
mint százéves. Néha megál-

lok köztük, s azt gondolom: „Most itt va-
gyok a templomban” – és egyszerűen csak 
vagyok, nézdegélek, létezem, lélegzem. 
Egy vagyok a mindenséggel, és tényleg 
megcsendül a csönd.

Nem tudok receptet adni, ne is várjon 
senki ilyet tőlem. A Lélek a test ellen tö-
rekszik, és csak egyszer-egyszer, ilyen rit-
ka pillanatokban oldódik ez a nagy csata, 
amit nem tudunk vagy csak felemás mó-
don tudunk megoldani, egy kert sarkában 
vagy hegytetőn vagy kis szobánk szögle-
tében.
Gyökössy Endre: Orvosság a fáradtságra 
A fáradtság testi és lelki okai – és azok 
enyhítése, gyógyítása (128 old., 2400 Ft)

Ott kell rálelnünk a belső izzásra, 
felüdülésre, ahol vagyunk!



A hónap sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: Orvosság 

a fáradtságra című segítő lelki 
művet kínáljuk 2400 Ft  

helyett 1680 Ft-ért!

Az önbizalom
Kedves történetet olvastam Paul Cé-
zanne-ról, a híres festőművészről. Mi-
után első kiállításának képeit a kritika 
erősen leszólta, hogy önbizalmát el ne 
veszítse, vett magának egy papagájt, 
és betanította, hogy állandóan az ki-
abálja: „Cézanne nagy festő, Cézanne 
nagy festő”. Miközben a papagáj így ri-
koltozott, Cézanne új bátorságot öntött 
magába, és szorgalmasan festett, míg 
valóban nagy festő lett.
Ne engedd, hogy elvesszen az önbizal-
mad, ha pedig úgy érzed, hogy bátor-
ságod gyöngül, ne szégyellj azért küz-
deni!

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)

Legyetek állhatatosak az imád-
ságban és az elmélkedésben. Azt mondtá-
tok, hogy már belekezdtetek. Istenem, mek-
kora vigasztalás ez egy atyának, aki úgy 
szeret benneteket, mint saját lelkét! Folytas-
sátok rendíthetetlenül az Isten felé irányuló 
szent szeretetgyakorlatot! Csak néhány öl-
tést minden nap, éjszaka, a lámpa halvány 
fényénél, a lelki kiszáradás tehetetlenségé-
ben ugyanúgy, mint nappal, a lélek megvilá-
gosodásának boldog örömében.
Szent Pio atya breviáriuma  
Úgy érezhetjük, mintha Pio atya 
személyesen nekünk segítene, 
lelkivezetőként bátorítana, igazítana el  
az élet rögös útjain… (120 old., 1480 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 
Nyitva vagyunk: Hétfőtől péntekig 9–18h 

Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 

A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Ördögi vicc
A skót valami furcsa zajra ébred az éjszaka 

kellős közepén, és megpillant egy ördögöt 
az ágya mellett.
– Hát te hogy kerültél ide? – kérdezi.
– A kéményen át! – hangzik a felelet.
Erre a skót kiugrik az ágyból, és a telefonhoz 
rohan. Az ördög meg utána:
– Könyörgök, ne hívjál papot!
– Ki akar ide papot? – csodálkozik a skót. – A 
kéményseprőnek telefonálok, hogy lemond-

jam a jövő hétre előjegyeztetett kéménytisz-

títást.
Nagy Alexandra: Viccözön 

 Kis híján 500 keresztény vicc, sok rajzzal, 
sok nevetéssel (208 oldal, 2800 Ft)

Cézanne: Mont Sainte-Victoire


