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A középkorban talán azért voltak aláza-
tosabbak az emberek, mert homokórájuk 
volt, és szüntelen látniuk kellett a leper-
gő homokszemeket. A mi óránk muta-
tója már körbejár, és egy kicsit becsap 
bennünket. Lehet, hogy nemcsak kényel-
münkre, hanem félelmünkben találtuk ki 
azt az órát, amit már fel sem kell húzni, 
mert kis elem hajtja vagy a kéz mozdu-
latától, lendületétől jár… addig, amíg 
mozdul, amíg lendül a kéz – s egyszer 
majd együtt áll meg a szívvel.
Ha rajzolni tudnék, kis igekartonokra 
homokórát rajzolnék, amelynek felső ré-
szében már fogytán a homok, éppen az 
utolsó szemek peregnek le. Ezt írnám 
alá: „De a szeretet soha el nem fogy…”

Nem fogy el? Dehogynem fogy el. Sze-
rettem valakit, úgy szerettem, hogy 

torkomban dobogott a szívem, ha csak 
rágondoltam; s ma, ha látom, egészen 
idegen. Hogy szeretett egyszer a gyer-
mekem! Bújt hozzám, ölelt, csókolt, 
mindene voltam, s már hónapok óta nem 
ír, még a leveleimre sem válaszol. Volt 
egy barátom, nagyon szerettük egymást, 
s most már a neve sem jut az eszembe. 
Kint jártam a temetőben, díszes, drága 
márványcsodák alatt gyom és dudva, 
évek óta nem nézett rá senki. A márvá-
nyon: „Soha nem felejtünk, örökké sze-
retünk…”
Valóban, a szeretet is elfogy. A tőlünk 
telhető, a belőlünk sarjadzó szeretet el-
fogy, mert olyan, mint a virág, ami sár-
ból, trágyából tör fölfelé, kibomlik, illa-
tot dob az ég felé, aztán hervadni kezd, 
illata elszáll, szirmai összezsugorodnak, 
végül kóróvá lesz, száraz szemétté, mint 
minden ezen a földön, ami földből való, 
földi.
Nem erről a szeretetről mondja Pál, hogy 
soha el nem fogy. Nem a belőlünk feltö-
rő, hanem a hozzánk lehajló szeretetről. 
Isten szeretetéről, az isteni szeretetről, 
amely egyszer olyan közel ért a földhöz, 
hogy gyermekké lett Betlehemben, 
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és édesanyja, Mária Jézusnak nevezte. 
Az agapéról mondja János ezt a léleg-
zetelállító tőmondatot: Az Isten szeretet 
(1Jn 4,16).
Hogy is fogyhatna el, ha a szeretet nem 
más, mint az Isten lényege, ha éppen ez 
mindennek a közepe, ami mindent átjár, 
éltet, mozgásban tart! Ez vibrál az ato-
mok mélyén, ez az erő mögötti titokza-
tos ERŐ. Ez köti össze a tejutakat, és ez 
lüktet a mindenség tengelyében, ez irá-
nyítja egymás felé a fűszál hegyén a hím 
és a nőstény bogarat. Ez ébreszti fel az 
édesanyát, ha fázik a gyermeke, hogy be-
takargassa, ez mutatja meg a másikat – 
aki nem a testvérünk és nem az anyánk, 
hogy segítsünk rajta, mert mégis testvér 
és mégis anyánk.
Ha olykor éjjelente fájni kezd a szívünk 
– nem attól, hogy rosszat tettünk, csak 
éppen attól, hogy jót tehettünk volna, és 
nem tettük meg –: ez is az agapé, az Isten 
szeretete…

Gyökössy Endre: A szeretet nagykönyve 

A kötet 50 fejezetében mindent 

megtudhatunk a szeretetről: nemcsak 

a nemes érzésekről, hanem a félrecsúszott, 
eltévedt, vagy éppen szenvedő érzelmekről 
is, megmutatva a gyógyuláshoz vezető utat 
is. (keménytáblás, 336 old., 4200 Ft)

Kezdj el ma jót cselekedni!
Isten kegyelméből új év hajnalán va-
gyunk. Csak Isten tudja, hogy meg-
látjuk-e ennek az évnek a végét, de 
mindent a múlt jóvátételére kell fordíta-
nunk, a jövőnek ajánlottan. Jó elhatáro-
zások vezessék szent cselekedeteinket!

Mondjuk teljes meggyőződéssel, az 
igazság hitével: Én lelkem, kezdj el ma 
jót cselekedni, mert mindeddig semmit sem 
tettél.
Úgy tegyünk mindent, hogy az Isten 
jelenlétében járunk. – Isten lát engem – 
ismételjük ezt többször magunknak. 
És látásában meg is ítél. Tegyünk úgy, 
hogy mindig csak jót lásson bennünk.

Akinek van ideje, ne késlekedjék. Ne 
halasszuk holnapra azt, amit ma megte-
hetünk! A jövőben sok-sok jót tehetünk 
még, de ki mondja meg, hogy élünk-e 
holnap? Hallgassunk lelkiismeretünk 
hangjára, az igaz prófétára. Ha halljátok 
ma az Úr hangját, ne akarjátok befogni 
fületeket! Keljünk föl, és használjuk ki 
az időt, mert csupán a tovatűnő pillanat 
a miénk.

Ó, mennyire becses az idő! Boldogok, 
akik jól ki tudják használni, mert az íté-
let napján parányi életével mindenki-
nek el kell számolnia a leghatalmasabb 
Bíró előtt.
Ó, ha föl tudnánk fogni az idő becses-
ségét, akkor bizonyára mindannyian 
azon lennénk, hogy dicsőítve töltsük 
napjainkat.

Szent Pio atya breviáriuma 

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



Valójában nem is tudom, mit kerestem 
a budai Öreg utcában, hiszen a Boldog-
ságbolt már régen bezárt, s különben 
sem térhet oda senki vissza másodszor-
ra. Mégis, időről időre bekanyarodtam 
ide, és csalódottan nézegettem a kira-
katokat, de a számomra felejthetetlen 
arany betűket fekete alapon sehol sem 
láttam. Úgy látszik, ez az 
ajtó örökre bezárult előt-
tem…
Felnéztem, és az öreg ör-
mény állt előttem. Bár tíz 
éve jártam nála, azonnal 
felismertem, szinte sem-
mit sem öregedett azóta: 
egy nappal sem tűnt idő-
sebbnek háromszáz éves-
nél. Feje felett a cégér, a 
jól ismert arany betűkkel 
világlott, bár nem láttam 
fényforrást: Boldogtalan-
ságbolt.
Az öreg boltos alázatosan 
köszöntött.
Otthonos meleg és ismerős öregkönyv-
illat fogadott. Hogy ne legyen fojtogató 
az ódon papír lehelete, a polcok végé-
re levendulapárnákat akasztottak. A 
polcokon mint könyvek sorakoztak az 
egyes boldogtalanságok, témák szerint 
rendezve: Pénz, Siker, Hatalom, Érósz, 
Közösség…
Ekkor megszólalt az ajtóra szerelt csen-
gőcske.
– Bocsásson meg, uram, egy pillanat – 
fordult felém a boltos –, csak kiszolgá-
lom a kedves vevőt, addig, ha van kedve, 
nézelődjön.

Rossz szokásom szerint csak tettettem 
a nézelődést, és inkább a polcok között 
kihallgattam a tárgyalást. A férfi foltos 
kabátja, viseltes nadrágja és püffedt, bo-
rostás arca elárulta, hogy életében nincs 
jelen az asszonyi gondoskodás.
– Már hogyne lehetne, kedves uram? De 
kérem, kicsit pontosítsa, hogy mennyi 

pénzt is szeretne!
– Sokat. Még annál is töb-
bet – s a szemében olyan 
fény gyúlt, amit a klasszi-
kus irodalomban „kapzsi-
ságként” szokás leírni.
– Értem, tehát elképzelhe-
tetlenül sokat – válaszolta 
a boltos, és valamit feljegy-
zett a noteszába. – És mi-
lyen módon szeretne hozzá-
jutni? Munka, befektetés?
– Munka nélkül, ha lehet.
– Már hogyne lehetne? 
Mondjuk lottónyeremény 
formájában megfelelne?

– Igen! – vágta rá az ember.
– Hány heti halmozódással parancsolja?
– Négy! Nem, öt!
– Akkor legyen kéthavi halmozódás. 
Esetleg még valamit parancsol hozzá? 
Például hölgytársaság, gyakori frissítés-
sel?
– Nem, minek? Ha elég pénzem lesz, 
megkaphatok minden cicababát a plá-
zában.
– Ahogy kívánja, kedves uram.
– És mondja, hogyan kell fizetnem? Ha 
nyerek, százalékot kell adnom?
– Ugyan! – rázta meg a fejét az öreg-
úr. – Pénzért pénzt? Abban nem lenne 

A Boldogtalanságbolt



(folytatás az előző oldalról)

A hónap sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: A szeretet 

nagykönyve című, keménytáblás 
kötetet 4200 Ft helyett 

csupán 2900 Ft-ért kínáljuk!

Új év, 
újabb különleges ajánlatok

A Keresztény Antikváriumban található 
könyvekből általában csak egy példány 
áll a rendelkezésünkre, ezért gyakran cse-
rélődik a készlet. Nézzen körül nálunk 
mi  előbb (és minél többször), nehogy le-
maradjon egy olyan könyvről, amit már 
nagyon régóta keres, de szinte beszerez-
hetetlen! Itt találja a kínálatot:
www.szentgellertkiado.hu (nyitólapon 
balra fent: Keresztény antikvárium)

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!

Újévi jókívánság
Az egyházközség nevében a bőbeszédű Pali 
bácsi köszöntötte fel újév reggelén a plébá-
nost. A hosszan, cirkalmasan előadott jókí-
vánságokat a következő szavakkal zárta:
– „…és kívánom plébános urunknak, hogy az 
eljövendő esztendőben tovább éljen, mint 
az elmúlt évben!”

semmi ráció. Uraságod aláír egy hitle-
velet, amelyben kijelenti, hogy a fent 
nevezetten túl minden más boldogságról 
lemond, ami az élete során várna önre.
– Ezt meg kell gondolnom…

Az emberke döntését és más boldogság- 

illetve boldogtalanság-vásárlók további 

történeteit Rozványi Dávid: 

A Boldogságbolt című könyvében 
olvashatják el (160 old, 2400 Ft)

A „boldog új év” receptje
Végy tizenkét hónapot, tisztítsd meg 
alaposan keserűségtől, zsugoriságtól, 
szőrszálhasogatástól és minden aggo-
dalomtól. Oszd mindegyiket harminc, 
illetve harmincegy részre úgy, hogy a 
hozzávalók pontosan elegendők legye-
nek egy évre. Minden egyes napot kü-
lön kell elkészítened.
Hozzávalók: egyharmad munka, kéthar-
mad derű és humor. Tégy hozzá három 
púpozott kanál optimizmust, egy kiska-
nál béketűrést, pici iróniát és csipetnyi 
tapintatot. Az egészet bőségesen öntsd 
le szeretettel. Az így elkészített fogást 
mellé apró figyelmességek zöldjéből 
készíts köretet, és tálald fel mindennap 
vidáman!

Egy kis lelkierő minden napra  
Buzdító, bátorító, útnak indító gondolatok 

(160 old, keménytáblás, 2400 Ft)

Nagy Alexandra: Viccözön 

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


