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Fogadd el a csodákat
A boldogság mindig ajándék,
a boldogság mindig csoda.
A csodát nem lehet kiharcolni.
A csodák megtörténnek.
A csodák meglepnek minket.
Bizony, ma is vannak csodák!
A csodák mindig a mennyből érkeznek.
Ölünkbe hullanak.
Ki kell tárni a kezünket,
hogy elkaphassuk ezt a égből küldött
ajándékot.
Minél inkább el akarjuk érni
a boldogságot,
annál kevésbé sikerül.
Nem szabhatom meg,
hogy mi tegyen boldoggá.
Boldoggá tehet, ha valamit sikerül
megoldanom, vagy ha olyasmit tudok
meg, ami mélyen megérint.

Boldoggá tesz, ha szeretek,
ha a szeretet mellett döntök.
Sokan úgy akarják birtokolni a boldogságot, mintha joguk lenne rá. Elfelejtik
azonban, hogy a boldogságot csak ajándékba kaphatják. Csak akkor tölthet el az
öröm, ha ajándékként fogadom el. Megismerhetek nagyon sok értékes embert,
ám ha nem fogadom el őket ajándékként,
nem tudok örülni közelségüknek.

Nagy vagyonra, mérhetetlen anyagi jólétre tehetek szert, mégsem ez tesz boldoggá.
Aki pontosan megtervezi az életét, hogy
minden úgy történjen, ahogyan szép sorban meghatározta, egyfajta nyugalomra
lelhet. Az öröm azonban éppen akkor
bukkan fel, amikor valami előre nem látható dolog történik; ha hosszú idő után
újra felhív egy barátom, ha a Nap egyszer
csak áthatol a ködön, ha egy probléma
magától megoldódik, ha nem várt jó hír
érkezik.
A boldogság időnként meglep bennünket, kinyújtja felénk a kezét anélkül, hogy
bármit is tettünk volna érte. Ha nyitottak
vagyunk Isten meglepetéseire, megengedjük, hogy átöleljen minket a nem várt
‰
öröm.

Az öröm és a meglepetés édestestvérek.
Az öröm váratlan vendég,
megjelenik akkor is, ha rugalmasan elfogadom,
ami a terveimet hirtelen meghiúsítja,
ha a nem várt eseményre is rámondom:
köszönöm, ez így is jó.
Anselm Grün OSB: Minden napunk út
a boldogsághoz  Nem a külső körülmé
nyeinken múlik az, hogy boldogok lehessünk.
Fedezzük fel mindenben Isten keze nyomát,
hogy valóban tudjunk örülni és hálás szívvel
várni az újabb csodákat. (kemény kötésben,
képmeditációs fotókkal, 136 old., 1800 Ft)

Amilyen mértékben megbénítja keresztyénségünket az, hogy mindent akarunk,
és nem sikerül semmi, olyan mértékben
lehet a csodák kezdete, hogyha egyet
akarunk az Úrban.
Szeress ma jobban, mint tegnap!
– Gyökössy Endre lélekemelő gondolatai
az év minden napjára.
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

A csodák kezdete…
Valahogy úgy gondoljuk, hogy ha az Úr
az egyik kezével megpróbál, akkor a másik kezével rögtön valami csodát tesz velünk. Nem, Isten órája és a mi óránk nem
együtt ketyeg. Isten óráját nem tudjuk
befolyásolni. Tehát akik Istent szeretik és
az Ő kiválasztottai, azoknak előbb-utóbb
minden a javukra szolgál.
Olyan erőforrásunk van, amely kétezer
év óta kimeríthetetlen, szüntelenül rendelkezésre áll mindenkinek: Jézus Krisztus, vagy Isten Szentlelke!
Remek dolog építeni valamiből. De reménységem romjaiból fölépíteni azt,
amit reméltem: fenséges és mennyei
öröm. Sőt: misztérium, csoda.
Nos, mi az, amire képtelenek vagyunk?
Jó, ha magunkba nézve megnevezzük az
első hegyet vagy dombocskát – egyszerre
mindig csak egyet! –, segítségül hívjuk
az Úr nevét, és holnapra kiderül, hogy
egyvalamire mégis képesek voltunk az
Úrban. Ezzel megkezdődhet győzelmes
keresztyén életünk.

Csoda történt veled
Olyan természetesnek tartod a hitedet,
mint afféle hétköznapi dolgot, mint a levegőt és a vizet.
Kérdezted-e már: miért tudsz hinni?
Éppen te, holott körülötted sokan képtelenek hinni, és annyian mások egy életen
át küzdenek a hitükért.
Tudsz-e rá választ?
Csak ez lehet a felelet:
Isten kiválasztott, Isten hívott.
Minden ember, aki hinni tud, csoda részese lett.
Hiszen a természettől ezt a kincset sehol
sem kaphatod meg.
…Isten csodát tett veled.
Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén!
című kötetből idéztünk. Bölcs meglátások,
hasznos tanácsok mindenféle lelki
dolgainkban (kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

Anyává lenni nem más,
mint az élet nagy titkaiban részesülni. Gyermekeim születése idején
mindig arra kellett gondolnom,: könnyű lesz annak meghalni, aki már
„begyakorolta” az élet
nagy határpillanatait.
Ilyen a szülés is.
A vajúdás végén, amikor a magzat sorra elveszíti addigi létének
feltételeit, s ezzel párhuzamosan testünkben legnagyobbra nő
a fájdalom, minden
semmivé törpül körülöttünk. Csak a nagy
küzdelem marad: eljutni
a győzelemig. Körülöttünk vezényszavak pattognak, gyors, határozott
mozdulatok, orvosok és
nővérek együttes igyekezete.
Nekem nem adatott meg,
hogy mellettem lehessen a
férjem, pedig az egyetlen,
ami ekkor hiányzott, az ő
jelenléte volt. A szeretet
jelenléte, amelyből az új
élet fakad. A Getszemáni
kertben éreztem magam
nélküle. És amikor felhangzott a diadalmas kiáltás:
– Kislány, kislány! – akkor őt éreztem kirekesztve a paradicsomból. A
sötétség után felragyogó
fényből.

…És megtelnek a tüdőhólyagocskák levegővel; kiderül, van élet magzatvíz,
burok, méhlepény nélkül.
Gazdag, kimeríthetetlen
és fényességes élet! Előképe az igazinak, ami ránk
vár e világ méhe után.

rejlik. Ez ad lendületet a
következő erőpróbához, a
család megszületéséhez.
Kevés olyan anya van, aki
már a szülőágyon föl tudja
fogni, hogy az a parányi kis
élet vér a véréből, a gyermeke maga a megtestesült
szerelem. Csodálatos
rendelése a természetnek, hogy anya és gyermeke eleinte oly nagyon egymásra vannak
utalva. A szoptatás
majdnem olyan fontos
az anyának, mint a
gyermeknek. Testileg
is, lelkileg is. Igazán
csak a szoptatás, a
gondoskodás által válunk
anyává. Tán soha, semmi
sem okoz olyan dicsőséges
megelégedést, mint látni,
hogyan gömbölyödik a kis
csöppség emberkévé csakis
az én tejemen! Boldog, akinek megadatott, hogy megszülhette és szoptathatta
gyermekét!
Néhány hét múlva, amikor először mentem ki az
utcára, eredeti alakomra való ruhámban, (nagy
pillanat az!), és a főváros
zajos forgalmában a zebrán hömpölyögtek felém
a szembejövők, végtelen
nagy gyengédség járta át
a szívemet: Ezek mind
az én gyermekeim! Mind
ilyen csöpp csecsemők voltak, mint az enyém!
‰

Anyává lenni

Megmagyarázhatatlan
boldogság jár át bennünket. Kívánom mindenkinek, hogy férjével együtt
élhesse át ezeket a perceket, amikor egy csapásra
apává és anyává válunk.
Valami olyan fényesség
áraszt el ilyenkor minket,
mint az anyaméh sötétjéből a napvilágra érkezett
kisgyermeket. Meg, talán, amilyent az e világból kilépők tapasztalnak
meg. (Nem véletlen, hogy
a szülőszobán oly gyakran hangzik el: Istenem,
Istenem… Már akkor is,
amikor ezt kiejteni még
veszedelmes volt…)
E fényességben, a szenvedés utáni győzelmes
örömben, hatalmas erő

(folytatás az előző oldalról)

Várunk minden LELKES Olvasót

Akkor éreztem: anyává lettem. Ezt már
nem moshatja le rólam semmi, senki.
Testem, lelkem anya lett örökre.

kiadónk megújult Facebook-oldalán! Legyen közösségünk tagja, szóljon hozzá,
írjon nekünk, böngésszen a könyvajánlók, aktualitások, szép képek és lélekmelengető idézetek közt. Találjon békére,
derűre és értékes olvasnivalókra a virtuális tenger viharában a béke szigetén: nem
kell mást tenni, mint beírni a közösségi
oldal keresőjébe:
Szent Gellért Kiadó és Nyomda

Nényei Gáborné első könyvét, a Család
születését rekordidőn belül kellett
újranyomtatnunk. Vajon miért szerették meg
ennyire az olvasók? Talán mert témája örök:
a család, a szeretet, és mert minden során
érződik, hogy csakis olyasmiről ír, amit maga
is átélt. (192 old., 1480 Ft)
Májusban fele áron rendelhető!

Családi vicc
 a javából 



A püspök a papszentelési szentmisén arról is
szólt homíliájában, hogy napjainkban nagyon kevesen vállalják Isten szolgálatát:
– Ez azért is van így, mert kevés gyermek születik. Milyen jó is lenne, ha minden katolikus
család három gyermeket nevelne fel: egyet
az anyának, egyet az apának, és egyet nekünk, vagyis az Egyháznak!
A szentelés utáni szeretetvendégségen a
püspök körbejárva köszönti a megjelenteket. Észrevesz egy családot, akik két gyermekkel érkeztek a vendégségre, és a feleség
várandós. Mielőtt a főpap bármit is mondana, az asszony a hasára mutat, s vidáman és
jó hangosan odaszól:
– Püspök atya, ez a magáé!
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok
című viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

MÁJUSI sikerKÖNYVÜNK
Mivel május 15-én van a család
nemzetközi napja, A család születése
című könyvünket kínáljuk
FELE ÁRON,
1480 Ft helyett csupán 740 Ft-ért!

Szent Gellért Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Könyvrendelés most is:
Telefon: (06/1) 266 61 61
06/20 92 888 88
e-mail: a@szentgellertkiado.hu
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
Nyitvatartásunkról kérdezzen minket
telefonon, vagy tájékozódjék honlapunkon!

A teremtett világ
minden csodáját
felfedezheted
a saját kertedben.

Phil Bosmans: Legyen időd a boldogságra!
Ha kibillenünk megszokott életünkből,
azt hisszük, hogy már a jókedvünket is
elveszítettük. Pedig ez nem így van! Bosmans
páter könyvét lapozgatva biztos sikerül
észrevennünk, minek is örülhetünk éppen
ma… (Végig színes, gazdagon illusztrált,
kemény táblás ünnepi kötet, 156 old., 2800 Ft)

