
Egyszer egy asz-
szony mondotta 
el:
– Évek óta imád-
kozom, de hiába 
kérem, hogy újra 
tudjam szeretni a 
férjemet, aki megcsalt. 
Megbocsátottam neki, azóta is 
rendes életet él, de én képtelen va-
gyok szeretni, se testileg, se lelkileg 
nem megy. Miért nem hallgatja meg 
Isten a kérésemet? Irtózatos így egy-
más mellett élnünk!
Azt kellett válaszolnom neki:
– Testvérem, ne várjon tovább valami 
titokzatos érzelmi hullámzásra, vala-
mi különös „bizsergésre”, még imád-
ság után sem, hanem cselekedjék úgy 
a férjével, mintha szeretné! Minden 
tekintetben és minden vonalon, mert 
olykor a gyógyítást az érzelmeinken 
keresztül kezdi el a Lélek, de olykor 
az engedelmes cselekedeteinken ke-
resztül. Úgy látszik, érzelemre hiába 
vár, Isten szándéka más. Kezdje el az 
engedelmesség vonalát!
Ez az asszony hitt a szónak, és enge-
delmeskedett. Egy napon ragyogva 
mondotta:
– Tudja, tiszteletes úr, az egyik dél-
után úgy simogattam meg a férjem 

haját, amikor el-
mentem a széke 
mellett, mint 
tíz évvel ezelőtt, 
amikor még for-

rón szerettük egy-
mást. Egyszerűen 

megtettem, mert ön azt 
mondotta, úgy csekedjek, mint-

ha szeretném, és én úgy tettem. Ak-
kor a férjem az asztalra ejtette a fejét, 
és keservesen sírni kezdett. Amikor 
mellé ültem, és átöleltem a vállát, én 
is vele sírtam. Ekkor éreztem is, hogy 
szeretem. Ismét szeretem, úgy, mint 
régen.
Bárcsak a szívedbe tudnám vésni: 
Menet közben, menet közben!... Me-
net közben érezheted meg, hogy újra 
tudsz szeretni.

Egy asszony arról panaszkodott, hogy 
ő már mindenre képtelen, járni is alig 
tud, taxival jött, mert nem mer fel-
szállni a villamosra, nem mer átmen-
ni az utca másik oldalára, nem mer 
kimenni a balkonra, nem tud bemen-
ni a munkahelyére. Hosszú-hosszú 
beszélgetés és imádkozás után arra 
kért, hogy hívjak taxit.
– Nem hívok – mondottam –, kikísé-
rem a villamoshoz, ön fel fog ülni   ‰
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és hazamegy, és dolgozni megy, és me-

net közben meg fogja tapasztalni, hogy 
ez nem lehetetlen.
Egy óra múlva boldogan hívott fel te-
lefonon: minden baj nélkül hazaért, 
most kint ül a balkonon, és áldja az 
Istent. Ma is dolgozik.
Bárcsak a szívedbe tudnám vésni: Me-

net közben, menet közben!

Gyökössy Endre: Lukács örömhíre 

55 elmélkedés, magyarázat a 

„legnépszerűbb” evangéliumról. Gyökössy 
Endre igyekezett olyan szempontokat is 

felvillantani, amire talán még soha nem 

gondoltunk bibliaolvasás közben... 
(keménytáblás, 448 old., 4200 Ft)

Jálics Ferenc atya tanácsai
Ha az ember Istenhez való viszonyában 

szemlélődő magatartást tud elérni, ak-

kor az emberekkel szemben is megértő, 

nyílt lesz; békét és hitet fog sugározni. 

Viszont Istennel is fokozatosan szemlélő-

dő viszonyba kerül, akiben megvan az a 

gazdagság, hogy embertársait meg tudja 

érteni, és könnyen kapcsolatba tud kerülni 

velük.

Meg vagyok róla győződve, hogy a mai 

lelkipásztorkodásnak és egyáltalán az em-

berekkel való minden munkának legna-

gyobb fogyatékossága, hogy nem tudjuk 

egymást olyan önzetlenül meghallgatni, 

mint azt a minden ember iránti tisztele-

tünk megköveteli Akinek nincs belső nyu-

galma, nem tud embereket meghallgatni. 

Aki saját gondolatait túlértékeli, nem tud 

mást úgy elfogadni, ahogy van.

Jálics atya Tanuljunk imádkozni című 

„imádság-tankönyvéből” és a Testvéreink 

hite című művéből idéztünk. E két könyv-

ből egy névtelen jótevőnktől kaptunk 

10–10 új példányt (Prugg Verlag kiadás, 

1978), hogy a bevételből az érdi Tano-

da Otthont támogassuk. Megvásárolható 

Könyvesboltunkban vagy honlapunkon, a 

Keresztény Antikvárium kínálatában, a két 

kötet együtt 1200 Ft.

A rosszkedvről
Aki nem akar rosszkedvű lenni, az ne 
ringassa magát bele. Fogadjuk meg 
Epiktétosz ókori sztoikus bölcselő ta-
nácsát:
– Kezdetben maradj csendben, és 
számold a napokat, amelyeken nem 
bosszankodtál. Régebben én is napon-
ként indulatba jöttem, majd minden 
második nap, azután háromnapon-
ként, azután csak minden negyedik 
nap. A hajlandóság eleinte csak gyen-
gül, de később teljesen megszűnik. Ha 
azután elmondhatod magadról, hogy 
sem tegnap, sem tegnapelőtt, sem azt 
megelőzőleg két vagy három napon át 
nem haragudtál, hanem ügyeltél ma-
gadra, amikor izgalmas események 
történtek, légy meggyőződve, hogy jó 
úton jársz.

Szenthelyi-Molnár István: Legyen szép 
napod!  365 erőt adó, felvillanyozó 

kis írás (304 old., 2800 Ft)



Esős tavaszi nap volt, olyan, amit inkább 
őszinek vélnénk, amikor az asszony be-
lépett hozzám. Azonnal láttam, hogy 
kevés embernek van akkora szüksége az 
árumra, mint neki: ruhája és sminkje egy 
feleannyira idős nőn is túl fiatalosnak 
tűnt volna, kisírt szeme arról árul-
kodott, hogy elveszítette a 
csatát az élettel szemben. 
Zavarban volt, nem 
akaródzott megszó-
lalnia.
– Kezeit csókolom, 
nagyságos asszo-
nyom... Keres vala-
mit?
– Köszönöm, csak né-
zelődnék – és lapozgatni 
kezdte az egyiket, de láttam 
rajta, hogy azt sem venné észre, ha üres 
lapokat forgatna. Majd megszólalt:
– Mondja, maga tényleg boldogságot 
árul? Vagy ez is csak hazugság?
– Kérem, biztosíthatom, hogy mindegyik 
boldogságból csak a minden igényt ki-
elégítő legkiválóbbat tartom.
– Nem hiszem, hogy tudna rajtam segí-
teni.
– Avasson a bizalmába, és meglátom, mit 
tehetek.
Az asszony nagyot sóhajtott, és mesélni 
kezdett.
– Tulajdonképpen szokványos történet. 
Ha valóban a boldogsággal és a bol-
dogtalan emberekkel foglalkozik, akkor 
ezerszer hallotta. A férjem...
– Mit tett a nagyságos úr?
– Ki? A férjem? Hát nagyságos úrnak 
semmiképpen sem hívnám, inkább egy 
aljas csir...

– Na de asszonyom! Aki a másikat meg-
becsüli, magát becsüli meg. Kérem, tar-
tózkodjék élete párjának minősítésétől,
– Nos, rendben. Akkor a férjem... Húsz 
év után úgy döntött, hogy egy húsz év-
vel fiatalabb csitrivel újra akarja kezdeni. 

Tulajdonképpen még becsületes is, 
a maga módján. Megtartha-

tok mindent, a lakást, a 
kocsit, a pénzt, a gye-

rekeket... Már beletö-
rődtem, hogy vesz-
tettem, de akkor is 
fáj. Szeretnék bol-
dog lenni, de nem 

tudom, mit tegyek. 
Ha meg akarnám tar-

tani, nem tudnám, hogyan 
tegyem. Vagy keressek valaki 

mást? De kinek kellenék? És másvalaki-
vel jobb lenne? Nem tudom... Nem kell 
semmit sem mondania, elég, hogy meg-
hallgatott. Köszönöm. Nem zavarom to-
vább.
– Várjon, kérem – próbáltam tartóztatni. 
– Azt hiszem, tudnék ajánlani valamit 
önnek és kedves férjének. De előre is fi-
gyelmeztetem, hogy nem lesz olcsó...
– Mennyibe kerülne? – kérdezte gyana-
kodva az asszony.
– Nos, asszonyom, nem mennyibe, hanem 
mibe. Mondja, mit lenne hajlandó meg-
tenni a boldogságért?
– Bármit... De már mindent megpróbál-
tam. Higgye el. Edzettem, fodrászhoz 
jártam, csinos ruhákat vettem, ez kell a 
férfiaknak, nem? A fiatalság...
– Ha megengedi, asszonyom, ön minden 

férfit, vagy a férjét szerette volna meg-
hódítani? Mert aki a másiknak azt ‰

Most a Boldogságbolt tulajdonosa mesél



(folytatás az előző oldalról) Vendégszerető vicc
Egy szegény ferencrendi kolostorba be-

csönget két kapucinus barát, s szállást 

kérnek éjszakára.

– Rendben van, itt alhattok – válaszolja a 

kérésre az elöljáró –, de magatoknak kell 

elkészítenetek a fekhelyeteket.

– Szívesen.

– Akkor a kapus testvértől kérjetek kala-

pácsot, szögeket, deszkát pedig találtok a 

pincében.
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Tévedés, hogy egy Istentől eleve el-

rendelt séma szerint kell leélnünk az éle-

tünket, különben elkárhozunk. Ha rosszul 

választunk, Isten abból a rosszból fogja 

kihozni a legnagyobb jót, ha együttmű-

ködünk Vele. Hatalmas, gyönyörűséges 

Isten–ember dráma az élet.

Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk a világon? 

Percnyi elmélkedések (kemény táblás, 

ünnepi kiadás, 208 old., 3800 Ft)

A hónap sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: Lukács örömhíre 

című, kitűnő elmélkedési könyvet 
kínáljuk most 

4200 Ft helyett 2900 Ft-ért!

Nagy Alexandra: Mennyei derű és ború 

A legsikeresebb viccgyűjtemény új kiadása  
(208 old., 2800 Ft)

akarja megadni, amire szerinte minden 
férfi vagy nő vágyik: csinos külső, aján-
dékok, az legfeljebb sikeres lesz, de so-
hasem boldog. Aki a másikat szereti, az 
törekszik megismerni őt, és betölteni a 
szíve vágyait.
– Megismerni... Azt hittem, ismerem, de 
rá kellett döbbennem, hogy valójában 
nem ismerem. Amikor tegnap láttam, 
egy idegen arca nézett rám. Fel tudom 
sorolni az összes személyi adatát, de már 
nem tudom, hogy ki ő. És félek, már nem 
is lesz rá módom, hogy megtudjam.
– Ha szabad javasolnom, asszonyom, néz-
zen bele a könyvbe, amit a kezében tart.
A nő kinyitotta az ősi fóliánst, és olvasni 
kezdte az első mondatot, amin megakadt 
a szeme:
– Az értelem akkor kezd élesen látni, amikor 

a szem ereje tompulni kezd.

– Ezt Platón barátom írta. Azt hiszem, a 
szívre is igaz: néha akkor értjük meg leg-
jobban a másikat, amikor már nem be-
szélünk vele. Akkor értjük meg igazából, 
mi mozgatja, amikor már nem bosszant 
minket és nem kedveskedik. Ilyenkor 
már nem visznek tévútra a szavak...

A továbbiakról annyit elárulhatunk: a bol-

dogságüzlet ez esetben is megköttetett... hogy 

miként, azt Rozványi Dávid: Boldogság-

bolt című kötetben olvashatjuk el (160 old, 
2400 Ft)


