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Az egyik délelőtt becsöngetett a paró-
kiára egy negyven év körüli férfi azzal 
a kéréssel, hátha a lelkész meg tudja 
mondani egy távoli rokonának a címét, 
nevét. Csak annyit tud róla, hogy rend-
szeres templomlátogató, ezért 
érdeklődik itt utána. A lel-
kész valóban meg tudta 
mondani, s utána egy 
nagyon jó beszélge-
tés alakult ki köztük.
Ez a még fiatal em-
ber kicsit zavartan 
elárulta, hogy még 
sosem ült lelkésszel 
szemben, és hogy még 
Bibliája sincs, pedig úgy érzi, 
hozzátartozna az általános műveltség-
hez. Kisgyermekei vannak, ezért is res-
telli. Még azt sem tudja, hol lehet ilyet 
beszerezni.
A lelkész ekkor átadott neki ajándékba 
egy Bibliát. „Használati utasításként” 
hozzátette, hogy ne az elején kezdje ol-
vasni, mert akkor hamar elakad, hanem 
inkább a Máté evangéliumánál. Olvassa 
el előbb az evangéliumokat, és azután 
tovább, de inkább kétszer az evangéliu-
mokat, utána a többit.
A férfi megköszönte, majd távozott. A 
lelkész meglepődésére azonban jó félév 
múlva ismét becsöngetett. Leült, csönde-

sen maga elé tette az ajándékba kapott 
Bibliát, és azt mondta:
– Nézze, én elolvastam az evangéliumo-
kat. Sok érdekes, szép dolgot találtam 
benne, de számomra ezek alig használ-

hatók. Ez a szemléletmód teljesen 
idegen a mai modern világ-

tól, és úgy látom – és ez 
szíven találta a lelkészt 

–, hogy akiknek már 
régen van Bibliájuk, 
és templomba is jár-
nak, azok sem veszik 

ezt az egészet komo-
lyan. Legalábbis az éle-

tükön nem látszik.
A lelkész ekkor megkérdezte, 

mi volt az a rész, ami miatt abbahagyta a 
Biblia olvasását.
– „Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki 

fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm 9,16) 
Ez volt az, amikor rájöttem, hogy ez az 
egész egyáltalán nem nekem szól! Hi-
szen a munkám miatt én reggeltől estig 
éppen hogy futkározom, utána meg a 
gyerekeimért kell mennem, egyikért az 
óvodába, a másikért az iskolába. Lótok-
futok egyfolytában, lihegve, és ha nem 
dobom be a teljes akaratomat, sőt még 
néha más egyebet is, akkor nem jutok 
sehova. Különben is, ha Isten akar, akkor 
segítsen, de énrajtam ne könyörüljön 
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senki! Én nem érzem, hogy könyörületre 
szorulok. Nem szeretem ezt a szót. Ezért 
visszahoztam ezt a könyvet, hátha vala-
kinek szüksége van rá, én nem tudom 
használni.
A lelkész rögtön kihallotta a férfi szava-
iból, hogy nem provokálni akarja őt, és 
nem is dühében vagy haragjában beszél. 
Ez inkább egy rejtett segélykiáltás. Ezért 
csak ennyit válaszolt:
– Nos, ön hosszasan elsorjázta, hogy mi 
után fut reggeltől estig. Valóban, ez a 
modern élet, tagadhatatlan. Futunk, fu-
tunk, hol ide, hol oda. De engedje meg, 
hogy csöndesen megkérdezzem: miköz-
ben annyi minden után fut, tudja-e végül 
is, hogy hová fut?
A férfi megértette a kérdést. Maga elé 
nézett, aztán a lelkészre, majd egy döb-
benetes mondatot mondott:
– Valóban, én mindig valami után futok, 
de rájöttem, hogy minél jobban rohangá-
lok és futkározok, annál kevésbé tudom, 
hogy hová tartok és hova jutok majd.
A lelkész csöndesen fölemelte a Bibliát, 
és azt mondta:
– Pedig ebben benne van!
Eddig tartott a beszélgetés. A férfi fölállt, 
és zavartan azt kérdezte:
– Visszavehetem?...
Aztán zsebre tette a könyvet, elbúcsúz-
tak – és hadd remélje a lelkész, hogy to-
vább olvasta, és talán eljutott a végére.

De miért írtam le mindezt? Mindig sze-
retek az életen keresztül szólni, hogy 
egész világosan értsük, és félre ne értsük 
az Igét. Azért mondtam el, hogy meg-
kérdezhessem a saját szívünket és lel-
künket: mi tudjuk, hogy hova futunk? Azt 
tudjuk, hogy mi után, de azt tudjuk-e, 
hogy hova?
A Bibliában valóban választ, megnyug-
tató választ találhatunk a kérdésre...

Azért nem folytatjuk tovább ezt az 

izgalmas cikket, hogy most, az Isteni Ige 

vasárnapjának hetében a kedves Olvasó is 

elővegye a Szentírást, ha nem tudná, hova 
fut... Az elmélkedés Gyökössy Endre: A hét 

igekincse című kötetben olvasható: minden 
hétre egy-egy rövid szentírási idézetről, 
igekincsről találunk benne elmélkedést  
(272 old., 3800 Ft)

Miért rohanunk?
Az a közfelfogás, hogy az idő rohan, pe-
dig a valóságban mi rohanunk rajta ke-
resztül. Éjfélt ütött az óra... Új esztendőt 
kezdtünk... ňra?... Hiszen az óra emberi 
találmány. Amikor az ember rájött, hogy 
öregszik, beosztotta az időt órákra, per-
cekre és másodpercekre, majd kimondta, 
hogy az élet rövid, az idő rohan, és ezzel 
megkezdődött a versenyfutás az idővel.
Az idő pedig voltaképpen áll, és ma is 
ugyanaz, ami tegnap volt. Ne siess, mert 
a rohanó ember többet veszít, mint nyer! 
A természet a legszebb művészi alkotás, 
az élet a legnagyobb mesemondó, és a 
tapasztalat a legnagyobb oktató a szem-
lélődő ember részére. A száguldó nem 
tud szemlélődni. Lassítsd az iramot, en-
gedj magadnak időt arra, hogy jót tehess, 
kedves és figyelmes tudj maradni. Adj 



alkalmat magadnak az elmélkedésre, a 
pihenésre és az imádságra.
Ami után rohanni kell, az mind földi és 
ideiglenes. Az örök boldogság, ha oda 
igyekszel, mindenképpen megvár.
Gondold el, hogyha Isten, miután megte-
remtette a világot, rögtön elsietett volna 
tőlünk, mi lett volna akkor velünk?

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)

A bölcsek könyve
Thomas Carlyle-nek (1795–1881), az 

egyik legnagyobb skót gondolkodónak, 

történetírónak az édesanyja egyszerű 

vidéki iparosasszony volt. Fia már vi-

lághírű író, amikor az édesanyja meg-

tanul olvasni, főképpen a fia munkái 

miatt. De később nemcsak az ő köny-

veit olvasta nagy szeretettel, hanem a 

Szentírást is. Megható, amikor az egy-

szerű falusi asszony szívének egész 

melegével könyörög fiának, hogy ő is 

olvassa rendszeresen a Bibliát. Annyi 

örömet, vigasztalást talált abban ez 

a jólelkű, nemes gondolkodású édes-

anya, hogy nem tudott jobbat kíván-

ni, nem tudott jobbat tanácsolni az ó 

nagy tudományú fiának.

Szenthelyi-Molnár István: Derűs 
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő 
gondolat és történet az év minden napjára 

(330 old., 2400 Ft)

Ha a szíveddel látsz

Aki valóban figyelmes, az nem néz át 
embertársain, nem becsüli le a tárgyakat, 
eseményeket. Számára minden a valóság 
jelévé, Isten titkává válik.
Egyszer csak észreveszed
a téged körülvevő dolgok csodáját:
a házad előtti kertben,
az íróasztalodon lévő virágban,
a zenében, amit hallgatsz,
a csöndben, amit nem sajnálsz magadtól.
A szépség már rendelkezésedre áll:
csupán észre kell venned.

Ha a szíveddel látsz, akkor a virágban ta-
lálkozol a Teremtő szépségével, a földbe 
erősen gyökerező fában rátalálsz a sze-
mélyiség titkára.
Ha a szíveddel látsz, egy erős, mélygyö-
kerű fa megpillantásakor ráismersz leg-
nagyobb vágyadra: szeretnéd, hogy má-
sok biztonságra, vigasztalásra leljenek a 
közeledben.

Csak a szív látja meg mindenben a legrej-
tettebb valóság és bizonyosság nyomait. 
Minden emberi arcról, minden kőről és 
minden fűszálról ez tekint vissza rád és 
elmondja neked:

mindenben, amit látsz, 
körülvesz a szeretet.

Anselm Grün OSB: Minden napunk út  
a boldogsághoz  Gyakorlati 

útmutató az élet mindennapi öröméhez 

(keménytáblás, képmeditációs 

fotókkal, 136 old., 1800 Ft)
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Jézus azt tartja legfőbb megváltói 
küldetésének, hogy minket megszaba-
dítson bűneinktől, és alkalmassá tegyen 
az örök életre. A Szentírás szerint a ter-
mészetfeletti hitnek és az örök élet vi-
gasztaló reményének nagyon sok ellen-
sége van. A megásott sírok szélén, most, 
halottak napján bátran nézzünk szembe 
e romboló erőkkel, hogy eljuthassunk 
az őskeresztények fennkölt megbizo-
nyosodására, akik a halált mennyei szü-
letésnapnak nevezték és tartották.

Kerényi Lajos: A világot átölelő szeretet 
Lajos atya bátorító, buzdító, irányt 

mutató gondolataiból mindennap erőt 
meríthetünk! (176 old, kemény táblás, 3500 Ft)

Kemény vizsga
A professzor kérdése a vizsgán a kispap-

hoz:

– Mit tud mondani a De fallaciisról?

A kispap csak hallgat.

– No jó, adok egy másik kérdést. Beszél-

jen a De propositionibus modalibusról!

(Mindkettő Aquinói Szent Tamás korai 
műve)
Ismét csak hallgatás a válasz. Erre a prof 

higgadtan:

– Nos, két kérdésre nem tudott válaszol-

ni. Most felteszek egy harmadik kérdést, 

de ha ezt sem tudja, akkor könyörtele-

nül megbuktatom. Nos tehát, nagyon 

figyeljen: mik a legfontosabb különbsé-

gek a De fallaciis és a De propositionibus 

modalibus között?

A hónap sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: A hét igekincse című 

kötetet kínáljuk most 3800 Ft helyett 
csupán 2700 Ft-ért kínáljuk!

Nagy Alexandra: Utánam a viccözön! 
Aki nem hiszi, hogy e kötetben csakis új, 

nevetésre késztető tréfák sorakoznak, 
járjon utána! (208 old., 2888 Ft)

Katolikus családunk
A szocializmus idején a legjobb magyar 
nyelvű katolikus könyveket Bécsben je-
lentették meg, az OMC kiadónál, és úgy 
csempészték be hazánkba. Három ilyen 
könyvet kínálunk a vallásos gyermekne-
velésről: Az első évek * Isten a gyermek éle-

tében * Gyermekeimmel címmel. Bár nem a 
XXI. században íródtak, és emiatt sok ma 
aktuális kérdést nem tárgyal (pl. internet), 
ám az érintett témái ma is érvényesek, pl: 
Helyes mérték a nevelésben, az arany kö-
zépút; A gyermeki akarat nevelése; Isten-
nel a hétköznapokban és katolikus ünne-
peinken stb. (A könyvekből több sorozat 
is kapható, szép állapotban. A 3 kötet 
együtt 650 Ft; megtalálható a boltunkban 
vagy a Keresztény Antikvárium kínálatá-
ban, Katolikus családunk címmel.


