
A hangya és az öregember 

 

 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregember, akinek annyi gondja volt, 

mint amennyi hajaszála.  

 Egyszer úgy megnőtt a problémáinak a száma, hogy már a földön sem akart élni, és 

kérte Istent, hogy segítsen rajta valahogyan. De nem történt semmi sem, míg egy nap egy 

vándor kopogtatott be hozzá, és kérte, hogy adjon neki szállást az éjjelre. Az öregember 

megkínálta mindennel, ami kellett az utazónak. Sokat beszélgettek aznap, és arról is szót 

ejtettek, hogy mennyi problémája van az öregembernek, és hogy az Isten elhagyta őt. A 

vacsora után mind a ketten nyugovóra tértek. Éjjel nagy vihar kerekedett, de olyan nagy, hogy 

ilyet még emberemlékezet óta nem láttak. A vándor felébresztette az öregembert, és szólt 

neki, hogy indulni kell, mert a ház összeomlik. Gyorsan ki is menekültek, és amint kiértek, 

egy hatalmas villám belecsapott a házba, és kigyulladt. Másnap reggel a háznak hűlt helyét 

találták, csak por és hamu volt. 

Szegény öregember már nem bírta elviselni azt a fájdalmat, ami a szívében lakozott, és 

zokogva hullott le a földre: 

- Miért, miért kell ennyi szenvedést elviselnem!? Még azt a keveset is elvetted tőlem! 

Maradtam volna bent a házban!  

A vándor hozzászólt az emberhez:  

- Miért hiszed azt, hogy Isten elhagyott, nézd meg ezt a hangyát. Ő miért lenne különb nálad? 

Mindig, ha eső esik, vagy ha szárazság van, neki miért ne lenne ugyanolyan nehéz az élete? 

Látod, milyen parányi, és mégis kibírja mindezeket.  

Tudd meg, engem Isten küldött hozzád, hogy megmutassam, nem csak a saját gondjainkkal 

kell foglalkozni, hanem mindig segíteni kell a másik embernek, hogy ne higgye azt, hogy 

egyedül van, még a nehéz gondok között is.  

És a vándor eltűnt az öregember szeme elől. 

 Az ember rájött, hogy sohasem az számít, hogy mennyi problémánk van, hanem az, 

hogy mit tudunk tenni azért, hogy a másik ember ne érezze magát egyedül, úgy is, ha azt 

hiszi, hogy Isten elhagyta. 
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