
május 30: Szentháromság vasárnapja

Isten kinyilatkoztatását feldolgozni pró-
báló irodalom több könyvtárt megtölte-
ne, ugyanakkor üzenete végtelenül egy-
szerű: az Atya öröktől fogva azt mondja 
nekem a Fiú által a Szentlélekben, hogy 
„Szeretlek”.

Isten a szeretet – mondja János, és eb-
ben benne foglaltatik az is, hogy nem 
magányos lény (mert akkor szerete-
te csupán önszeretet lehetne), hanem 
Szentháromság, a három isteni személy 
közös élete.

Mivel Isten a szeretet, semmiféle határa 
nem lehet a szeretet-
nek, mert nem lehet 
határok közé szorítani 
az Istenséget.

A mennyország nem-
csak Istennel való kap-
csolat, hanem Istenben 
– a Szentháromság 
egy Isten szeretetkö-
zösségében – szőtt 
személyes kapcsolatok 
örökkévalósítása.

Egy Isten van, aki a 
jövőnk! Ő nem enged-

heti meg az embernek, hogy ne Őt vá-
lassza. A „nem-isten” ugyanis a pokol.

Az ember végleges otthona az élő Isten, 
mert az ember személy, és a személy 
csak egy másik személyben találhatja 
meg örök nyugovását, méghozzá örök-
kévaló személyben, aki nem lehet más, 
csak az Isten.

Csak a kölcsönös szeretet az, ami tel-
jességgel kiirtja a lélekből az unal-
mat. S mivel a mennyország nem más, 
mint a kölcsönös szeretet teljessége, a 
mennyországban nyoma sincs az una-

lomnak.

A Szentlélek erejéből 
a szívünk mélyén is 
szüntelenül feltámad 
Krisztus, és Ő ragad 
magával minket. Új 
élet formálódik ben-
nünk, és ez az élet az 
Atyához kiált.

Barsi Balázs: A szentek 
útja a szeretet útja  

Minden napra egy 
gondolat  
(kemény táblás ünnepi 
kiadás, 184 old. 2400 Ft)

A Szentháromság titka – örökre megmarad...

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda hetilapja
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2018 októberében újra Nigériába hívott a 

„belső hang”. Megint rádöbbentem, men�-

n�ire összefüggnek az orvosmissziók és 

a friss elhun�takon való napi g�akorlatok. 

A hazai és az európai személ�i szuper-

centralizáció miatt az idegsebészek nag� 

százaléka nem tudja megszerezni azt a 

g�akorlatot, azt a mikroszkópos tudást, 

amell�el a korántsem modern körülmé-

nyek közé, misszióba indulhat. A vezetők 
pedig, akiknek megvan a jó g�akorlathoz 

elegendő élő műtéti számuk, a tapaszta-

lat szerint nemigen akarnak missziókba 

menni sok otthoni feladatuk miatt.

Sokszor kerülünk ol�an hel�zetbe, ame-

l�et nem akarunk. Itt ad megoldást a ke-

reszt és a feltámadás. Megoldja a leha-

tároltságomat. Nem keresztén� módon 

ezt nem érhetem el. A hitben megértem, 

hog� nincs remén�telen hel�zet, nem 

roppanunk össze. Ebben a keresztén� 

léttágasságban állandóan erősödöm. 
Szükségem is volt rá, mert a sikerek elle-

nére eg�re több szakmai kritikát kaptam: 

hog� mertem elvállalni az ikreket. Termé-

szetesen a Jézusra való hivatkozást nem 

akarták elfogadni.

A vádak igazából mindig hasznosak. 

Ig�ekszem úg� fogadni ezeket, ahog� 

Kis Szent Teréz tanít rá:

– Gondolatban biztos elkövettem vag� 

képes lennék elkövetni, amivel vádolnak.

– Az igazi alázat nem az, hog� kimondjuk: 

„Tele vag�ok hibákkal”, hanem boldogok 

vag�unk, ha mások is ezt gondolják ró-

lunk, sőt mondják is, és ócsárolnak ben-

nünket. Örüljünk, ha felebarátaink teszik 

ezt. Mi lenne velünk, ha nem tennék?

– Ne vess meg senkit; lehet, hog� nem 

látod benne azt az óriási erén�t, amit Is-

ten lát.

Egy végstádiumban lévő kisfiút, óriási 
ag�daganattal, megpróbáltam megmen-

teni, de nég� nap múlva sajnos elve-

szítettük. Talán hag�ni kellett volna. Ez 

azonban mindig nag� dilemma. Az el-

keseredett szülőknek kis vigaszt tudtam 
adni azzal, hog� elmondtam nekik Marci 

fiam történetét, és hogy a Jézus-ima ho-

gyan húzott ki ebből a vigasztalanságból, 
bebizonyítva, hogy az Istent szeretőknek 
minden a javukra válik. A sok szenvedés 

arra jó, hog� leérünk a lelkünk mél�én 

lévő forráshoz, és akkor kitisztul minden.
Csókay András: Orvosmissziók 

Jézus-imával  Lelki napló 

a nigériai missziótól a bangladesi ikrek 
szétválasztásáig (220 old., 2600 Ft)

Ha előre akarsz haladni, ne azt nézd, mi 
rosszat tesznek mások, hanem azt, hogy 
neked mi jót kell tenned! Clairvaux-i 

Szent Bernát; az Egy kis lelkierő min-

den napra című, bátorító, útnak indító 

gondolatok gyűjteményéből idéztünk 

(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Tényleg jó valamire a sok szenvedés?...
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A Pöttyös oviban a gyerekek sokat ját-

szottak a szabadban. Akár esett az eső, 

akár fújt a szél, vagy süvített a hó, az 

ovisok mindig kaptak időt az udvaron 

felfedezni a természetet. Az őszi szürke-

ségben gyakran lucskos kismalacként, 

télen meg behavazott hóangyalkaként 

tértek vissza az udvarról a jó meleg 

szobákba.

Tavasszal elérkezett az ültetés ideje. 

Az eper- és virágpalánták mellé Mimi 

óvó néni egy sudár almafa-csemetét is 

vásárolt. Volt némi vita, hogy hol is le-

gyen az almafa helye, és végül az ovi-

sok megegyeztek, hogy a hinta és a ho-

mokozó közé kerüljön. Maja, Bálint és 

Andris kíváncsian nézték Mimi nénit, 

ahogy elkezdte kiásni a gödröt az alma-

fának. Maja egyszer csak felkiáltott:

– Állj! Mimi néni, tessék egy kicsit vár-

ni – és már hajolt is a gödör felé, majd 

egy jobbra-balra tekergő, kis földigilisz-

tát emelt ki a földből.

– Elég undi – fintorgott Fanni.

– Ő is a jó Isten teremtménye, és na-

gyon hasznos kis állatka – nézett szere-

tettel Maja újdonsült védencére.

– Ott van még egy! – kiáltotta Andris, 

és felvette az ásó hegyénél meglapuló 

másik gilisztát.

– Vigyük őket biztonságos helyre – ta-

lálta ki Bálint, és a három jóbarát elin-

dult, hogy új otthont találjon a gilisz-

táknak. Maja aggódva visszafordult:

– Meg tetszik minket várni a további 

ásással, Mimi néni? Nem szeretném, 

ha bárkinek is baja esne.

– Még jó – mosolygott Mimi néni úgy, 

hogy a nevetőráncok jól láthatóan ki-

rajzolódtak a szeme körül. – A mentő-

csapat nélkül nem ások egy centit sem 

tovább.

Maja elégedetten bólintott, miközben a 

fejében szöget ütött a mentőcsapat név. 

Maja, Andris és Bálint már korábban is 

sokat játszott szuperhősöset. Nagy ked-

vencük volt az Erdei szupercsapat című 

mesekönyv, amelyben Ravasz Raul 

róka, Csini Csilla cica, Bátor Bálint ba-

rika és Eszes Eszter elefánt újra és újra 

túljárt a rosszban sántikálók eszén, és 

sikeresen megóvták a Kukutyin-erdő 

békéjét.

– Mit szólnátok, ha alakítanánk egy 

igazi mentőcsapatot? – kérdezte Maja, 

miközben a biztonságba helyezett földi-

giliszták látszólag elégedetten befúrták 

magukat a puha földbe.

– Gilisztamentő-csapatot? – viccelődött 

Bálint.

– Ne nevess, én komolyan gondolom – 

ráncolta mérgesen a homlokát Maja. – 

Lehetnénk BAM mentőcsapat – és ami-

kor látta, hogy a fiúk értetlenül néznek, 

nagyot sóhajtva folytatta –: Vagyis Bá-

lint Andris Maja mentőcsapat.  ‰

Így kezdődött az akciócsoport




A HÓNAP sikerKÖNYVE

GYERMEKNAPRA!

Habó Márta: 

Őrangyalok és szuperhősök 

című meseregényünket kínáljuk 
most nagy kedvezménnyel, 

1800 Ft helyett 1280 Ft-ért!

Kísértés
A végzős évfolyam egyik kispapja nem 
éppen a lángeszéről volt híres. Akárcsak 
az arsi plébános, hiába tanult, valahogy 
semmi nem ragadt meg a fejében. Felette-
sei azonban látták, hogy jó pap lesz belőle, 
ezért a püspök azt kérte, a vizsgánál legye-
nek egy kicsit elnézőbbek vele.
Így is történt: minden professzortól köny-
nyű kérdéseket kapott. A latintanár viszont, 
amint belépett, azonnal elkérte az indexét, 
és beleírt valamit. A kispap belenézett az 
értesítőbe, és meglepve mondta:
– Miért kaptam jelest? Hiszen meg sem 
szólaltam! Legalább kérdezzen valamit, 
professzor úr!
– Ne kísértsen engem, fiam, hanem men-
jen békével. Ha bármit kérdezek, biztosan 
megbukik.

	 

(folytatás az előző oldalról)

– Akkor inkább legyünk BAM akciócso-

port! – javasolta Andris. – Az sokkal me-

nőbben hangzik.

Így alakult meg a BAM akciócsoport a 

Pöttyös ovi kertjében…

Habó Márta: Őrangyalok és szuperhősök  

A Velünk élő angyalkák történetei 

folytatódnak! Védenceik már iskolába 

járnak, elsőáldozásra készülnek – és annyi 
izgalmas dolog történik velük, mint az igazi 
szuperhősökkel!  
(144 old, kemény táblás, 1800 Ft)

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: H-P 9-18h 
Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 
webáruház: www.szentgellertkiado.hu

Különleges ajánlatok
A Keresztény Antikváriumban sok ritka könyvet 
tudunk kínálni – de csak egy példányban! Ezért 
nézzen körül nálunk mielőbb (és minél több-
ször), nehogy lemaradjon egy olyan könyvről, 
amit már nagyon régóta keres, de szinte besze-
rezhetetlen!
Itt találja a kínálatot: www.szentgellertkiado.hu 
(nyitólapon balra fent: Keresztény antikvá-

rium)

Íme, egy különleges ajánlat, ami ott nem is sze-
repel: a „régi” Új magyar lexikon teljes sorozatát, 

mind a 7 kötetet kínáljuk! Kis híján 4000 oldal, 
rengeteg fekete-fehér és színes képpel, kihajt-
ható térképmellékletekkel. Nagyalakú, egész-
vászon, jó állapotú (a lexikonokat nem szokták 
„kiolvasni”, csak lapozgatni...) Mivel szeretnénk, 
ha valaki igazán örülne a jó vételnek, a több 
mint 8(!) kg-ot nyomó köteteket, a 4000 oldalnyi 
tudást most csupán 4000 Ft-ért adjuk!

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok  
című viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)


