
Mintha elfelejtettük volna, hogy Istenünk 

boldognak teremtett bennünket. Lelkünk 

mélyén mindannyian vágyunk a boldogság-

ra, de ezt talán még magunknak sem merjük 

megfogalmazni.

Félünk, hogy önző dolog boldognak lenni, 

amikor annyi szenvedés vesz körül bennün-

ket. Aki az élet örömeit meg akarja tartani 

magának, az valóban önző. Ám embertársa-

inknak segíteni, az öröm útját megmutatni 

nekik csak derűsen, boldogan lehet. Köny-

vecskénk 30 titkának egyike pontosan erről 

szól: „Aki boldog, könnyen boldogít má-

sokat is; mi csurogjon az olyan forrásból, 

amely maga is száraz?”

És ha már kérdéssel válaszoltuk meg a kér-

dést, próbáljunk meg erre is válaszolni ma-

gunkban: Jézus vajon boldog ember volt? El 

tudjuk képzelni Őt búskomornak, életunt-

nak, csüggedtnek? És ha még merészebben 

elgondolkodunk: vajon akkor is boldog volt, 

amikor a megváltó szenvedés útjára lépett, 

hogy értünk adja életét?

Aki ismeri Jézus életét az evangéliumokból, 

és ismeri Jézus szeretetét saját életéből, az 

imádságban megélt találkozásokból, az tud-

ja a választ: az Istenember boldog volt élete 

minden percében, szolgálatában és szenve-

désében egyaránt. Próbáljuk meg ebben kö-

vetni Őt, ezt a nagy titkot megtanulni, hogy 

másokat segítve együtt lehessünk boldogok.

Az én utam
Aki a boldogságát más úton keresi, 

mint amelyikre Isten hívta, 
annak számára már itt a földön 

tövis és bojtorján terem.
Boldog Arnold Jansen

Boldog gondolatok
Boldogságunkat 

nem az határozza meg, 
mi történik velünk, hanem az, 

hogyan vélekedünk a történtekről.
Epiktétosz

A boldogság 30 titka (színes 

kapcsos könyvecske, 32 old., 780 Ft)

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda hetilapja

2022. 

október 23–29.

XXIX. évf. 43. szám

Újdonság!A boldogság
 30 titka



A boldogságnak ára van
Valahol, a budai Öreg utcában van egy 
üzlet, a Boldogságbolt, ahol egy öreg ör-
mény várja, ki tudja, mióta, a betérőket, 
csupa első osztályú áruval.
Azonban vigyázat! Nem ingyen adja, 
minden vásárlójától megkérdezi, nem 
csak azt, hogy milyen boldogságot sze-
retne, hanem azt is, hogy milyen árat 
hajlandó megfizetni érte. Amikor én 
kerültem sorra, ezt is megtudakoltam 
tőle: – Extrém kívánságokat is tudna tel-
jesíteni?
– Természetesen!
– Mondjuk, ha világuralmat szeretnék 
kérni?
– Legnagyobb sajnálatomra, abból a 
gyártó már nem vállal újabb példányt. 
Tudja, az utolsó darabot egy vékony, 
bajszos fiatalember vitte el, aki erede-
tileg Wagner kéziratokat keresett, meg 
festészeti albumokat...
– Neki milyen árat kellett fizetnie?
– Mindent, amit létrehozott élete folya-
mán, saját magának kellett elpusztíta-
nia, addig nem hallhatott meg. Bonus 
megkapta, hogy ellenséges fegyver nem 
fogta. Nos, talált már valami, uram?
– Bevallom, kicsit szemezgettem az Iro-

dalmi Nobel-díj feliratú csomaggal...
– Kiváló választás, Imre bátyám is 
ugyanebből a típusból rendelt.
– Azt hiszem, én is csak azt mondom, 
amit a vevői többsége: nem is tudom. 
Talán a boldogságot inkább saját ma-
gam szeretném megtalálni, és közben 
nem tudni, milyen árat kell fizetnem 
érte...

Rozványi Dávid: Boldogságságbolt 

Szeretnél te is belépni ebbe a különleges 

boltba, ahol mindenki megvásárolhatja 

a boldogságát?... (160 old, 2400 Ft)

Az összefogás szent ereje
Fontoljuk meg, hogy népünk jelenlegi 
magatartása hosszú időre meghatározza 
a nemzet életét, és ez talán életet vagy 
halált jelent. Azért ha mindig is éreztük 
és tudtuk, most különösen éreznünk és 
tudnunk kell azt a szent felelősséget, 
amely vállunkon nyugszik. Nekünk kell 
hazánkat, nemzetünket, önmagunkat 
megszánnunk, s nem temetnünk, ha-
nem mentenünk. Megfogyva élünk Eu-
rópa közepén, de ha összefogunk, akkor 
nagyon sokra vagyunk képesek.

Nekünk, keresztényeknek kell példát 
mutatnunk arra, hogy mi összefogunk, 
mi minden magyart becsülünk, mi sen-
kinek ellenségei nem vagyunk. Érezzék 
meg szavainkon, tekintetünkön, hogy mi 
Isten nyitottságával, szeretetével fordu-
lunk mindenki felé. Csak a fenntartás 
nélküli keresztény gondolkodás segíthet 
nemzetünkön a magyar sors nehéz kér-
déseiben.
Ezért kérjük Istent, először nekünk 
adjon erőt a kereszténységet követke-
zetesen képviselni hazánk érdekében. 
Továbbá adjon értő szemet nemzetünk 
minden tagjának, hogy meglássa a ke-
reszténység értékeit, 
és képes legyen azt 
felhasználni hazánk 
építésében.

Kilenced a hazáért  

bővített  
imamelléklettel  

(kapcsos  

könyvecske, 

48 old.,  

480 Ft)



Mint ahogy a szív betegségét is elsősor-
ban az mutatja, hogy fáradékony lesz a 
test. Ugyanúgy belső lényünknek, belső 
szívünk megbetegedését is az mutatja 
elsősorban, hogy fáradékony az életünk. 
Nem vagyunk teherbírók. Egyre kevés-
bé bírjuk a feszültségeket. Különösen 
azt a feszültséget, amit a mindennapi 
munka, az emberekkel való bajlódás, 
bíbelődés jelent. Sok ember valósággal 
menekül a munkahelyéről, és undorral 
megy be. Lassan-lassan az otthonunkat 
sem bírjuk. Vannak, akik menekülnek 
hazulról, mert nem bírják az otthoni fe-
szültséget. De lassanként nem bírjuk a 
gyermekzsivajt sem, nem bírjuk az utca-
lármát... Vannak, akik már nem bírják a 
zenét sem; de vannak, akik nem bírják 
a csendet sem. Vannak, akik nem bírják 
a munkát, s vannak, akik nem bírják a 
tétlenséget.

Ezért egészen a belsőig, énünk közép-
pontjáig hatol el az Áldott Orvos kutató 
és gyógyító keze, hogy kiderüljön ennek 
a nagy életfáradtságnak az oka. És Ő fel 
is tárja az okot: azt, hogy valahol belül, a 
szívünk legbelsejében, legmélyén nemet 
mondtunk az életünkre. A sorsunkra, 
életkörülményeinkre, a hivatásunkra...

Nem az a baj, hogy különösen nehéz 
az élet, nehezebb, mint száz, vagy ötszáz 
évvel ezelőtt. Nem nehezebb az semmi-
vel! Igaz, hogy akkor a munka még nem 
volt ilyen megoszlott, differenciálódott, 
százfelé elágazódott; nem volt ekkora 
a hajsza. De tizedennyi kényelem sem 
volt! Nem létezett mindaz a káprázatos 
komfort, ami ma már egy közepes jöve-
delmű családnak is a rendelkezésére áll.

Életfáradtságunknak tehát nem kül-
ső, hanem belső oka van. Egy belső „nem” 

sorsomra, életemre, körülményeimre. És 
amire az ember nemet mond belülről, 
azt csinálja ugyan, de nagyon fáradtan. 
Ha valamire belülről igent mondunk, az 
lehet akármilyen fárasztó, lehet bár reg-
geltől késő estig tartó, sok babrával, sok 
küzdelemmel járó munka, mégse fára-
dunk bele az életbe miatta.

De Isten legyen áldott azokért a soka-
kért, akiknek szívében Jézus a sok nem 
után már megindította az igent: életük 
felé, embertársaik felé, Isten felé – bete-
gen is, fáradtan is, teherhordozással is, 
de mégis csodálatosan szép és gyönyörű-
séges – ÉLET felé!

Mert az élet nagyszerű, az élet cso-
dálatos, az élet gyönyörű! Itt is és most 
is, fiatalon és öregen is, egészségesen és 
betegen is, abban a pillanatban, amikor 
szívünk központjából nem a régi, fásult 
én szól, hogy nem, hanem Jézus Krisz-
tus szól, hogy IGEN!

Igen, Atyám! Igen Atyám, köszönöm, 
hogy ezt az életet adtad nekem. Köszö-
nöm, hogy ezeket az embertársakat 
adtad mellém. Köszönöm, hogy ebben 
a korban élhetek. Köszönöm nehéz ter-
mészetű főnökömet. Köszönöm fáradt, 
beteges házastársamat. Köszönöm... kö-
szönöm... köszönöm! ‰

Mondj IGENt az életedre!



(folytatás az előző oldalról)

Pápás vicc
Az ötvenes években a nagy gyár titkársá-

gán megszólal a telefon:

– Interurbán, Pápa!

A titkárnő izgalomba jön:
– Hogyan? Orbán pápa? Dicsértessék!

A HÓNAP sikerKÖNYVE 

A Szeretni jó! című, „ajándékozós” 
könyvünket 2400 Ft helyett 
csupán 1600 Ft-ért kínáljuk!

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda hetilapja
Olvasói számára

Mindenes: 

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 

 hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

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!

Nagy Alexandra: Viccözön  
Kis híján 500 keresztény vicc, sok rajzzal, 

sok nevetéssel (208 oldal, 2800 Ft)

Így indul meg az új élet! Mert – és 
ez az óriási különbség minden emberi 
szív-vizsgálat és az Úr vizsgálata között 
– Jézus nemcsak feltár, hanem behatol, 
ott marad, és a sok nem után erőt ad az 
igenre.

Gyökössy Endre: Az Áldott Orvos 
rendelőjében  Ki ne érezte volna, hogy 

nem tudja, mi a baja, csak éppen fáj az 

élet?... Olvasás közben teljes kivizsgáláson 

esünk át – és Istennél az orvosság! (144 old., 

2600 Ft)

Amíg nem késő
Idős, jól öltözött férfival utaztam a vo-
naton. Útitársam egész figyelmével né-
zett ki az ablakon, és látszólag minden 
utunkba eső fát, bokrot és egyebet ala-
posan szemügyre vett.
– Ugye, milyen szép a táj? – mondtam, 
hogy a csöndet megtörjem.
– Igen – szólt, és közben egy szénássze-
kér felé integetett. – Nézze, viszik a szé-
nát az állatok részére.
Látta, hogy nem értem lelkesedését, 
ezért így folytatta:
– Talán különösnek találja, hogy még 
egy szénásszekeret is megcsodálok. 
Múlt héten az orvosom azt mondta, 
hogy három-négy hónapnál nincs több 
időm hátra. Azóta mindent nagyon 
szépnek látok, úgy érzem, mintha eddig 

aludtam volna, és most ébredek rá, mi-
lyen gyönyörű a világ!...
Valóban, akkor jövünk rá, hogy milyen 
szép körülöttünk minden, amikor tud-
juk, hogy hamarosan elveszítjük. És 
boldogságunkra is csak akkor döbbe-
nünk rá, amikor vége. Miért nem inkább 
addig élvezünk mindent, amíg időnk 
van rá?

Szenthelyi-Molnár István: Állj meg egy 
szóra! ...hogy észrevedd, milyen szép a 

világ! 365 rövid írás egész évre (248 old., 

2400 Ft)


