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Igazgyöngy-édesanyák
Mai igekincsünk sok ezer esztendő távlatából hangzik felénk. Sok ezer esztendő bölcsessége és leszűrt igazsága
található benne. A Példabeszédek könyvének ezeket a verseit néhány szál virágként szeretném letenni gondolatban
porladó szívű édesanyák sírjára, vagy
átnyújtani a köztünk élő édesanyáknak.
Olvasd el az igekincset: Péld 31,10. 2526. 30.
A Példabeszédek könyvének utolsó fejezete sok Bibliában ezt a címet viseli:
A derék asszony dicsérete. Így kezdődik:
„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.”
Sokféle gyöngy létezik. Legtöbb van
a hamisgyöngyből. Egy ügyes hamisgyöngy-készítő mester egy óra alatt
több kilót is tud készíteni. A hamisgyöngy olcsó, de szépen csillogó. Talán
szabályosabb, talán szebb is az igazgyöngynél. Csak éppen értéktelen.
Tulajdonképpen mi különbözteti meg a
hamisat az igazgyöngytől? Két dolog.
Először is az igazgyöngy az élet terméke. Egy élő kagyló sírja ki magából.
Az igazgyöngy mindig szenvedésnek a
terméke! Úgy keletkezik egy élő kagylóban a tenger mélyén, hogy valami kis

piszok, egy apró, hegyes kis kvarckristály vagy efféle belekerül a kagyló testébe, és szúrja azt. A kagyló körülsírja az
éles szilánkot, körülveszi, körülizzadja,
az pedig megkeményedik, és ebből lesz
az igazgyöngy. Minden igazgyöngy mélyén ott rejlik valami kis éles szilánk
vagy tisztátalanság.
Azok az igazgyöngy-asszonyok, akik
a tisztátalanságot az életükben körül
tudják venni imádsággal, könnyeikkel,
áhítatukkal és be tudják burkolni – így
alakítják át az életüket igazgyöngy-aszszonyi életté. Akik nem tűrik meg életükben a bűnt és a tisztátalanságot.
A második különbség a hamis és az
igazgyöngy között az, hogy hamisgyöngyöt szinte bárhol lehet kapni
néhány forintért. De ha igazgyöngyöt
akarsz találni, azért nagyon mélyre kell
lebukni a tenger fenekére, vagy különleges ékszerboltokban nagy árat kell
‰
érte fizetni.

Az igazgyöngy-asszonyok nem csillognak a kirakatban. Nem találhatók meg
az élet felszínén. Úgy szeretném odasúgni néha fiatal barátaimnak, akik feleséget keresnek maguknak: „Vigyázz,
fiam! A hamisgyöngy-leányok csillognak, kelletik magukat a kirakatban. Ha
igazgyöngy-asszonyra akarsz lelni, azt
nem találod meg az élet felszínén! Érte
mélyre kell lebuknod. Talán egy tisztes,
csöndes, szerény, hívő családi élet vagy
egy élő gyülekezet rejtett mélyére. Ott
kell megtalálnod őt! Nem hivalkodnak,
nem mutogatják magukat, de az élet és
a tisztaság ott ragyog rejtetten a szívükben. Ők az igazgyöngy-leányok, és belőlük lesznek az igazgyöngy-édesanyák.”
Ha egy édesanya életét össze kellene
foglalnom néhány szóban, ezt mondanám: könny, szenvedés, szeretet, álmatlan éjszakák, kínok, fájdalmak, át nem
aludt órák. Ebből a szenvedésből lesz
az igazgyöngy. Áldottak ezek az anyák!
Anyák és asszonyok! Ők tesznek bennünket lényegében azzá, akik vagyunk,
vagy akikké lehetünk. Áldottak a névtelen édesanyák, akiknek csak a fiairól
tudunk! Fiaik szobra előtt állunk meg
tisztelettel, és az anyjuk nevét nem is
tudjuk. Pedig ők az igazi hősök, akik
névtelenül, szívük-szeretetük melegéből egy-egy óriást neveltek a világ számára.
Ők azok az édesanyák, akik nevetve
néznek a holnap elé, mert hisznek Isten
Igéjének: „Elég minden napnak a maga
baja!” Valóban kincs és igazgyöngy az
asszony, aki nem siránkozik, aki családja körében derülten, gondok között

is mosolyogni tud! Aki „nevetve néz a
holnap elé”, mert tudja, hogy a következő nap is Isten napja, és hogy azon a
napon is vele lesz az élő Krisztus!
Erő, ékesség, bölcsen szóló tanító,
Krisztust kiábrázoló élet: ez az igazgyöngy-asszony. Áldottak legyenek
az igazgyöngy-asszonyok, édesanyák!
Ámen.
Gyökössy Endre: A hét igekincse
A kötet egy egész évre kínál életformáló
elmélkedéseket: minden héten egy-egy rövid
szentírási igekincsről elmélkedünk
(272 old., 3800 Ft)

Ott, ahol vagy: szeress!
Isten nem azt kéri, hogy mi fakírok legyünk vagy szenvedjük, hogy fogunkat
összeszorítva mit tudom én mit csináljunk, hanem azt kéri, hogy merjünk rálépni a szeretet útjára. És a szeretet útja a
boldogság útja.
Van kiút az önzés láncreakciójában túlhevült és felrobbanni készülő világunk
számára! A szeretetből tudatosan vállalt
lemondás és szeretetből vállalt szolidaritás. Oszd meg a kenyeredet az éhezőkkel.
Igen: ott, ahol vagy, szeress, és bízd Istenre
gondjaidat! Ez az egyetlen út, amely kivezethet bennünket bűnökben megtöretett
világunkból.
Merjünk hinni és szeretni! Böjte Csaba
testvér bölcsességei és buzdításai

(144 old., 1680 Ft)

Szent Dávid a külvárosban

A kerítés párkányáról lenézett a fiára.
Az zsebre dugott kézzel, fülig húzott
vállal meredt rá. Onnan fölülről még
véznábbnak tűnt. Tágra nyílt szemében rőt fénykarika. Borzsák lehajolt,
hogy a gyerek szemébe lásson, mi az
a különös fény benne. Aztán lassan
fia mögé, az égre bámult. A hidegen
sziporkázó csillagok között teli képpel sárgállott a Hold. Élesen látszott
benne Szent Dávid a hegedűvel. Tiszalöki öregapja mondta egyszer neki
a vízparton, hogy Szent Dávid hegedül benne, és úgy nézi, nézi az éjszakai vándorokat. Az öregapja tanította
meg a szent király egyik zsoltárára is.
Lassan melege lett. Eleresztette a
rácsot. Két lábbal huppant a földre.
Csak úgy csattant a csönd. Sanyó pofonra várva arca elé kapta kezét, és
nekizsugorodott a kerítésnek.
Apja megfogta a vézna ujjakat. Nem
eresztette el hazáig. Akkor mentek
így utoljára, amikor még bent dolgo-

zott a villanygyárban;
vasárnaponként a Ligetbe vitte Sanyót a
körhintára, és perecet
vett neki.
– Na, hoztatok valamit? – repesztett a sötét asszony hangja az
egyik vacok felől.
Borzsák ruhástól vágta rá magát a másik
tákolmányra.
Csak
amikor lerúgta a bakancsát, és Sanyó is
bemászott mögé, dörmögte: – Néztek.
Érezte, hogy a gyerek egész testében
rázkódik. Sír. Hangtalanul.
– Holnap bemegyek a villanygyárba...
Talán Takács vissza tud vetetni.
Az asszony ágya megreccsent. Aztán csönd lett. Kint tovább hegedült
Szent Dávid, és figyelte az éjszaka
vándorait.
Marc Chagall

Ennek a novellának az első
részét előző számunkban
olvashatták. A külvárosi
nyomorban tengődő, munkanélküli férfi felesége
zsörtölődésére elindul, hogy
lopjon valamit. Magával viszi az éjszakába iskolás fiát
is. Már éppen bemászna egy
csöndes kertbe, hogy megkaparintson egy fűnyírót,
amikor...

Gyökössy Endre: Mai példázatok – Újabb
mai példázatok  Kereken hetven mai
történet, ha úgy tetszik, példázat; és nemcsak
maiak, hanem meg is történtek...
(kemény táblás, 248 old., 2800 Ft)

Ha Ön is szereti a különleges, jó könyveket, amelyek régebben jelentek
meg, és napjainkra szinte beszerezhetetlenek, nézzen körül a Keresztény
Antikváriumban! Honlapunkon található, a nyitólapon balra fent. A kínálatot igyekszünk hetente frissíteni!

www.szentgellertkiado.hu

Május, a legszebb hónap!...
5. Édes Jézus, add, hogy ezek a szép tavaszi napok és ünnepek a szentáldozás
által lelkemet egyre szebbé, kegyelmekben gazdagabbá tegyék, a Szűzanya örömteljes szeretetével.
6. Édes Jézus, ma külön megköszönöm a
szentmiseáldozatban Mindszenty József bíboros hercegprímásunkat, aki
valóban a Te szíved szerinti főpásztora, vértanúja és apostola volt népének.
Számkivetéséből ma hívtad őt haza.
Nagyasszonyunkkal mondok köszönetet érte.
7. Édes Jézus, ma megköszönöm Boldog
Gizellát, Szent Imre herceg édesanyját,
Szent Istvánunk áldott feleségét, aki
a magyarság kereszténnyé válásában
nagy segítője volt Szent királyunknak.
Szereteted szentsége adott neki ehhez
hősies helytállást.
Regőczi István: Az Élet Kenyere
Szentáldozás utáni hálaadás az év minden
napjára (136 old, 1380 Ft)

Tér és idő végtelenül elválaszt bennünket Teremtőnktől. Hogyan találhatnánk vissza hozzá? Merre keressük?
– Ha századokon át menetelnénk feléje,
akkor is csak a földet járnánk körül.
– Ha szárnyunk nőne, akkor se tehetnénk többet. Egy lépésünk sincs fölfelé.
Istennek kell lejönnie hozzánk a mindenség meredekén át.
– Tér és idő végtelenjén kel át az Isten
végtelenebb szeretete, hogy megkeressen minket magának.
Eljön, amikor itt az órája. Hatalmunkban áll befogadni, vagy elutasítani köze-

ledését. Ha nem fogadjuk – újra és újra
jön, akár egy koldus. De egy napon –
mint a koldus – Ő sem jön többet.
Simone Weil gondolata; a Vademecum –
Lelki kapaszkodó című lelki könyvecskéből
idéztük (192 old., 980 Ft)

Jó kis bizonyíték



Plébános a hittanoshoz:
– Nem láttalak a vasárnapi misén a
templomban, fiam. Azt hallottam, hogy
inkább focizni mentél.
– Ez nem igaz, atyám! Még a hal is megvan, amivel bizonyítani tudom.
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok
című viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

A HÉT sikerKÖNYVE
Fésűs Éva Csodálatos nyúlcipő című
izgalmas meseregényében Csupafül, a
szeleburdi kisnyuszi bebizonyítja, mennyire
szereti az Édesanyját. Ezért kínáljuk anyák
napja alkalmából ezt a könyvet nagy kedvezménnyel, 1380 Ft helyett 960 Ft-ért!
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