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Előfordulhat, akár még velünk is, hogy 
azt a látszatot keltjük: élünk, pedig 
nem élünk. Ez a „tetszélet”. Látszat 
csupán. És rendszerint az a „tetszetős” 
élet, amikor „tetszéletet” élünk. Jö-
vünk, megyünk, szeretünk, dolgozunk, 
keresünk, minden megy a maga rend-
jén – de egy szempontból, felülnézetből, 
Isten felülnézetéből az a nevünk, hogy 
élünk, pedig halottak vagyunk. – Ez 
a tetsz-élet. És amikor a tetsz-életből 
„életre” szeretget bennünket Isten, 
útra állít és újra célba talál velünk, ak-
kor tudjuk meg – ez a furcsa – hogy mi 
eddig nem is éltünk.

Pál apostol, amikor fél-vakon beve-
zetik Damaszkuszba és teljesen ösz-
szetörve ott áll a keresztyének között, 
életében először rádöbben, hogy egész 
élete – így mondja – addigi élete kár és 
szemét volt (vö. Fil 3,8). Halott volt. Ott 

éled meg a damaszkuszi úton, amikor 
eltévedt útjában Isten új utat mutat: 
„Eredj és majd ott valaki megmondja, 
hogy mit cselekedj, és új célba állítja 
bele életedet!” Azaz: Isten eltörli régi 
útját: vétkeit; régi életét: bűneit. Pál 
azért használja olyan gyakran ezt a 
kifejezést, mert ez saját, egzisztenciá-
lis megrendülésből fakadt hasonlata, 
képe: „Halottak voltatok, és íme, Isten 
megelevenített titeket a Krisztussal 
együtt”.

Vajon nincs-e valami hasonló bajunk 
nekünk is, akik annyit panaszkodunk? 
„Jaj, fáradt vagyok, jaj, a meteorológia, 
jaj a frontbetörés” – aztán szedjük az 
élénkítőket, isszuk a feketéket. Hátha 
az az alapbajunk, hogy nem élünk? 
Vagy még egyáltalában nem éltünk? 
Érezzük, hogy valami nincs rendjén.

Igen rossz érzés ez. Eltévedtél-e már 
valaha erdőben? Eltévesztetted a cé-
lodat, eltévesztetted az utadat, jött az 
alkonyat, pánik vett erőt rajtad. Ehhez 
hasonló a célt tévesztett ember élete.

Egy nagyon egészséges ember mon-
dotta nekem nemrégen: – De jó volna 

élni! – És én megértettem, hogy ezalatt 
nem azt értette, hogy ő nem él. Él ő, de ő 
maga sem nevezhette életnek azt az 
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életet, amit élt. Még csak nem is valami 
nagy szórakozásra gondolt ez alatt, vagy 
hogy elmenjen megnézni az Escorialt 
vagy a Bahama szigeteket – hanem itt 
Budapesten olyan életes életet élni, ami-
nek értelme van, aminek célja van. Ki-
szakadt belőle: De jó volna élni!

Pál apostol az efezusi levélben há-
romszor egymásután elárulja azt is, 
hogy mi ennek az útra találásnak a 
módja. Háromszor mondja ezt: együtt.

Ha van bajunk, az a bajunk, hogy 
nem vagyunk Vele együtt. Pedig lehe-
tünk, lehetnénk. Együtt a Krisztussal! 
Az ajtó előtt áll és zörget, szeretne be-
jönni (vö. Jel 3,20). De ennek a szívnek 
olyan különös ajtaja van, hogy csak be-
lülről van rajta kilincs. Ő kívülről nem 
nyit be, belülről kell kinyitni. Nem tör 
be az életünkbe. Akármilyen világia-
san hangzik: tapintatos Jézusunk van! 
Csak ha kinyílik életünk ajtaja, akkor 
lép be. Hogy együtt legyen velünk, 
együtt vacsoráljon, együtt örüljön, 
együtt sírjon velünk; és akkor megele-
venedünk és új útra találunk.

Gyökössy Endre: Élet-kérdések – Lélek-
válaszok  Szeretnénk derűsebben 
élni az életünket? Szeretnénk, ha 

kiegyensúlyozottabb, ragyogóbb, békésebb, 
nyugodtabb volna? Mindez saját erőből 
bajosan sikerülhet. Engedjük, hogy Isten 
segítsen nekünk élni! (208 old., 3200 Ft)

MINDIG van üzenet!...

Nagyon gyakran rossz reklámjai va-
gyunk mi a Gazdánknak! Egy nagy 
cég reklámfőnökét egykettőre el-
csapnák, ha úgy reklámozná a ter-
mékét, ahogy mi az evangéliumot...

Ki az az ostoba ember, aki felkúszik va-
lahová egy létrán, azután kirúgja a 
lába alól, hogy most már helyben 
vagyok? Aki elveti az Újszövetsé-
get, pontosan ezt cselekszi. Nem 
fogja megérteni az Újszövetséget, 
mert abban ezer és ezer utalás van 
az Újszövetségre.

Mi a titka a jó bibliaolvasásnak? Addig 
olvasom, míg át nem forrósodik a 
szívem, míg hirtelen meg nem vilá-
gosodik számomra, mit kell rendbe 
tennem az életemben, itt és most.

Soha ne arra figyeljünk, hogy egy bibli-
ai történet csak ezt vagy azt jelenti, 
hanem arra, mi az, amit a Szent-
lélek ebből éppen nekünk üzenni 
akar. Amikor elmélkedünk, mindig 
ez lebegjen szemünk előtt.

Minden Igének van újabb és újabb kü-
lönleges üzenete, ha le merünk 
szállni a mélyére. Ha igeolvasás 
előtt tudjuk, merjük és akarjuk 
kérni az igemagyarázó Szentlel-
ket; egy libapásztornak éppen úgy 
megjelentheti, mint egy teológus-
nak.

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



Fedezd fel életed célját! Ezt a célt soha 
ne téveszd szem elől. Erre összponto-
sítsd erődet, figyeld az útjelző fényeket 
lépteid előtt!

Rádöbbensz, hogy célod felismerése új, 
öntudatos viselkedéssel ajándékoz 
meg.

Találd meg személyes 
utadat. Csak a fel-
ismert, saját út 
vezethet el téged 
az igazi Életre.

Isten arra terem-
tett téged, hogy 
valóban éld a 
neked ajándéko-
zott egyetlen életedet. 
Ezért elsősorban Istennek 
tartozol felelőséggel. Ha követed az Ő 
hívását, akkor életed mások számára 
is áldás lesz.

Némi becsvágy kifejezetten segíthet 
minket, hogy erőfeszítéseket tegyünk 
képességeink kibontakoztatásáért. 
A becsvágy azonban belső börtönné 
is válhat, amelyből csak nehezen tu-
dunk kiszabadulni. Aki hagyja, hogy 
elsodorják vágyai, az elveszítheti a 
kapcsolatot önmagával és mindazzal, 
amit éppen végez. Sóvárgása, mohósá-
ga hajtja.

Aki munkája során mindig önmagát kí-
vánja igazolni vagy meg akar felelni 
önmaga és mások elvárásainak, az 
csak a saját erejéből merít. Ereje na-
gyon hamar elfogy. Aki azonban ráta-
lált saját belső forrására, a Szentlélek 
erejére, annak tevékenysége belülről 
indul és árad ki. Sokat tud dolgozni 
anélkül, hogy elfáradna.

Humorra van szükségünk ahhoz, hogy 
az életet – amelyet állandóan korlátok 
közé szeretnénk szorítani – újra és 
újra úgy fogadjuk el, ahogyan a pilla-
nat felkínálja, időnként zűrzavarosan, 
a legtöbbször váratlanul; ráadásul át-
húzza a leggondosabban megalkotott 

terveinket.

A munkamánia (mun-
ka-alkoholizmus) 

zavaros forrás. 
Ha valaki ebből 
merít, nemcsak 
önmagát, hanem 

a környezetében 
élőket is kifáraszt-

ja. Munkája pedig sem 
önmaga, sem a többiek szá-

mára nem jelent áldást.

Bölcsebb kevesebbet vállalni és azt meg 
is tenni, mint újra és újra rossz lelki-
ismerettel loholni teljesíthetetlen cé-
lok után.

Elhatározásaimat kell önmagamhoz 
igazítanom, nem pedig nekem kell 
igazodnom az elvárásaimhoz. Bölcses-
ségre van szükségem ahhoz, hogy jól 
felmérjem, mi a reális számomra, mi 
tesz jót nekem, és minek tudok napon-
ta örülni.

Ha valaki mindig csak „a kötelességeit 
teljesíti”, ráadásul túl sokat követel 
magától, ne csodálkozzon, ha elkerüli 
a boldogság.

Anselm Grün OSB:  
Minden napunk út a boldogsághoz 

Gyakorlati útmutató az örömös, a hálás 
és szeretet-teli élethez. (keménytáblás, 

képmeditációs fotókkal, 136 old., 1800 Ft)

Fedezd fel életed célját!



A hónap sikerKÖNYVE
A Szeretni jó! című, 

„ajándékozós”könyvünket  

2400 Ft helyett 

csupán 1600 Ft-ért kínáljuk!

Bosco Szent János gondolatai
 Sose idézzétek emlékezetetekbe a 

megbocsátott bántalmakat. Sose 
emlegessétek a már feledésbe ment 
kárt és sérelmet.

 Tegyetek meg mindent, amit csak 
megtehettek, akkor Isten is megte-
szi azt, amire magunktól képtele-
nek vagyunk.

 Mutassuk meg a világnak, milyen 
nagyon vidámak lehetünk testben 
és lélekben anélkül, hogy Istent 
megbántanánk!

 Tégy jót mindenkivel, senkivel se 
rosszat!

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

(330 old., 2400 Ft)

Csak egy! Tényleg!
A Keresztény Antikváriumban található 

könyvekből általában csak egy példány áll a 
rendelkezésünkre, ezért gyakran cserélődik a 
készlet. Nézzen körül nálunk mielőbb (és mi-
nél többször), nehogy lemaradjon egy olyan 
könyvről, amit már nagyon régóta keres, de 
szinte beszerezhetetlen!

Itt találja a kínálatot: www.szentgellertkiado.
hu (nyitólapon balra fent: Keresztény an-
tikvárium)

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

Piros Minis vicc
Az egyik női kolostor szokatlan adományt 
kap: egy szép Mini Morrist. Az apácák úgy 
döntenek, nem adják el, hanem megtartják, 
jó szolgálatot tesz majd a heti bevásárlások-

nál.

Remekül működik is minden, ám egy nap 
minden parkolóhely foglalt az áruház kör-

nyékén.

– Semmi baj – mondja az autót vezető nővér 
a társának. – Te menj be vásárolni, én pedig 
addig körözök a háztömb körül.
Így is tesznek; a nővér gyorsan bevásárol, 
majd elkezdi várni az áruház előtt a kocsit. 
Negyedóra várakozás után megszólít egy 
régebben ott ácsorgó idős urat:
– Kérem szépen, nem látott errefelé egy apá-

cát, piros Miniben?
Az öregúr összehúzza a szemöldökét:
– Nem, de amilyen időket élünk, én már azon 
se csodálkoznék, ha orrpiercingje is lenne!

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok 
400 remek keresztény vicc, 

sok rajzzal, sok nevetéssel 

(190 oldal, 2800 Ft)


