
Karácsony másnapján 

Egyházunk első vérta
núját, Szent István dia
kó nust ünnepeljük. Gyö-
kössy Endre Amikor 

erő sen fújt a Lélek című könyvéből
idézzük fel ezt az eseményt. Ez az
elmélkedés egyúttal válaszol arra a
közkeletű kérdésre, amely gyakran
elhangzik: Hát szabad a karácsony
gyönyörűünnepét„elcsúfítani”ezzela
véres,tragikuseseménnyel?...

E fejezet címe ez is lehetne: István vé-

dőbeszéde. De tulajdonképpen nem is 
az. A védőbeszédek nem olyanok, mint 
amilyen Istváné. Aki védekezik, igyek
szik vádolóinak és bíráinak hangulatát 
a maga javára fordítani, jóakaratukat 
megnyerni. István pedig szabályszerű 
vádbeszédet mond pont azok ellen, akik 
őt elfogták és kihallgatják.

Végigvezeti Izrael népé
nek történetét Ábrahám
tól kezdve a patriarchák 
és József történetén 
k eresztül Mózesig, az 

Egyiptomból való szabadulásig, a pusz
tai vándorlásig. Utána beszél a templom 
építéséről, nagyon röviden a prófétákról, 
s különösképpen kiemeli azt, ami az 
egész történeten keresztülhúzódik: Is
ten szeretetét, türelmét a nép kiválasz
tásában és vezetésében, s a nép makacs 
ellenszegülését, ami egyre erősebb lesz. 
A prófétákat megkövezik, elkergetik, 
megölik, és a végén – csattan István 
hangja –, amikor Isten végül egyszülött 
Fiát küldi el, Őt keresztre feszítik.
Úgy tűnik, István bizonyságtétele rosz
szul végződik a főtanács előtt. Pedig 
helyesen, jól tett bizonyságot, az akkori 
helyzetnek megfelelően, ám a vége az, 
hogy rárohannak és megkövezik. De tes
sék a történetet gondosan elolvasni (Ap

Csel 7,5460):
„...Amikor ezeket hallották, haragra 
gerjedtek szívükben, és fogukat csikor
gatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel 
telve az égre függesztette a tekintetét, 
és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint 
az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt:
– Íme, látom az eget megnyílva, és az 
Emberfiát, amint az Isten jobbja felől 
áll!

Ezen a héten a boltunkba látogató vásárlók 

különleges meglepetés-ajándékban részesülhetnek!
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Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a 
fülüket, és egy akarattal rárohantak; 
azután kiűzték a városon kívülre, és 
megkövezték. A tanúk pedig felsőruhá
ikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le.
Amikor megkövezték Istvánt, az így 
imádkozott:
– Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
Azután térdre esett, és hangosan felki
áltott:
– Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!
És amikor ezt mondta, meghalt.”
Tragédia ez? Nem!
Tragédia az, ha valaki látja a megnyílt 
eget? Tragédia, ha valaki látja Istent és 
Krisztust Isten jobbján? Tragédia, ha 
valaki olyan közelségbe kerül Istenhez, 
hogy a külső szenvedés jóformán elveszti 
számára a jelentőségét?
Ne féljünk! Ne féljünk a Krisztusban 
való szolgálattól akkor sem, ha az a 
vége, hogy „ránk rohannak”. A mai világ 
nem kővel kövez, hanem közönnyel. Nem 
kővel bánt, hanem gúnnyal, hálátlan
sággal, szeretetlenséggel, gyűlölettel.
MÉGIS... Közben látni lehet az Urat!

Gyökössy Endre: Amikor erősen fújt  
a Lélek  Az Apostolok Cselekedeteinek 
végigelmélkedése során hallatlan új 
meglátásokat ismerhetünk meg, és egészen 
komolyan „megmozgatja” lelkünket 
önvizsgálatra buzdító gondolataival.   
(336 old., 3400 Ft)

Uram, add, hogy lássalak!
Milyen nagy baj, hogy az élő Isten nekem 
vak Isten, nekem néma Isten. Milyen az a 
vak Isten? „Van szemük: de nem látnak.” 
Bálványok. Lehet, hogy van élő, akinek 
nincs életadó sugárzása? Nekem kell egy 
olyan Isten, aki felgyújt. Egy különb Is-
ten, mint a Nap, mert a Nap a jó Isten ár-
nyéka. Nekem fényszóró Isten kell, aki-
nek van szava hozzám, nem néma, nem 
kő, nem fogalom.

Én ma látni akarok, én az én köteles-
ségemben, az én napszámomban isten-
tiszteletet, a testvérekben jó lelkeket, az 
én otthonomban hálára indító nagy ado-
mányt akarok látni. Ha az ember beszövi 
a napi életbe, és ebben gyakorolja magát, 
megszabadul a vak és néma szellemtől, 
amely ha nem is az ördög, de árnyéka a 
rossznak, amely alatt a világ szenved.

Uram, adj szemeket, hogy lássalak! 
Lássam utaidat, világodat. Uram, add, 
hogy halljam szavadat, törvényedet! Ne 
legyek néma, süket, vak.

Prohászka Ottokár: Legyetek világító 
emberek  A kötet rövid elmélkedései 
minden hétre útmutatást, biztatást, 
segítséget nyújtanak nekünk ahhoz,  
hogy valóban világító emberek legyünk. 
(kemény kötésben, végig színes fotókkal, 
100 old., 1800 Ft)

Páratlan „egyetlen” könyvek
Igen, valóban ilyeneket kínálunk hon-
lapunkon, a Keresztény Antikvárium 
megújult kínálatában! Nézzen körül 
nálunk, hogy megtalálja az „egyetlent”, 
ugyanis minden könyv csak egy pél-
dányban kapható itt: 
www.szentgellertkiado.hu – Keresztény 

Antikvárium a nyitólapon, balra fent.



December 28-án ünnepeljük meg Apró-
szenteket, és ez a nap lett Az anyaméhben 
megölt gyermekek emléknapja. Az Életre 

születünk című imakönyvet pontosan 
azért jelentettük meg dr. Csókay András 
Jót tenni jó Alapítványával közös kiadás-
ban, hogy minél többeket bátorítsunk: 
imádkozzanak kilenc hónapon át egy 
olyan gyermekért, akinek megszületése 
veszélyben van akár valami betegség mi-
att, akár azért, mert szülei meg akarják őt 
ölni...
Az alábbiakban Csókay doktornak a kötet-
ben szereplő tanúságtételéből idézünk:

2013. december 28-án, Aprószentek ün-

nepén a Sziklakápolnában egy csodás 

tanúságtételt hallottam, amelynek során 

egy hívő asszony elmondta, hogyan je-

lent meg számára tíz évvel korábban 

művi abortált kislánya, Jézussal az ol-

dalán. Elmesélte, miként nyugtatta meg 

őt gyermeke, világossá téve, hogy nem 

haragszik és megbocsátott. Az anya ko-

rábban – már megtért keresztényként – 

képtelen volt ennek az abortusznak a lel-

ki terhét elviselni. Hiába gyónt, nem 

tudott megbocsátani önmagának. 

Misztikus élménye azonban 

kirántotta mély depresz-

sziójából. Visszaemlé-

keztem rá; kisfiam 

váratlan halálának 

elfogadásában és 

feldolgozásában 

nekem is sokat se-

gített az, hogy hin-

ni tudom: elhunyt gyermekeink haláluk 

után azonnal Jézussal lehetnek. A meg 

nem született gyermekek, akiket szüleik 

beleegyezésével ölnek meg, úgyszintén 

a mennyei boldogságba kerülnek. Hi-

tünk szerint velük is találkozni fogunk 

Isten kegyelméből.

A Covid-járványban elhunytak összlét-

száma csak a pandémia másfél évnyi 

tombolása után érte el az abortusszal 

egy hónap alatt kivégzett magzatok szá-

mát. Mennyi szó esik a járvány áldozata-

iról, és milyen kevés az abortusszal meg-

gyilkolt életekről! Pedig évente milliós 

nagyságrenddel több áldozatot szed...

Életre születünk  Imák, kilencedek, 
elmélkedések az élet legnagyobb 
csodájáról, a gyermekről. (160 old., 1280 Ft)

Gyászmise a magzatokért
1986-ban a Magyarország című újság-

ban érdekes hírt olvastam:

– Gyászmisét tartottak a Los Angeles-i 

Odd Fellows temető kápolnájában. A 

misét öt pap celebrálta. A koporsót egy 

díszegyenruhás tengerész-gya-

logos az Egyesült Államok 

csillagos-sávos lobogójával 

takarta le, ahogy a hősi 

halottakét vagy a nem-

zeti hősökét szokták. 

Ám a koporsóban 

senki sem feküdt. 

A gyászmisét a 

16.500 meg nem 

született magza-

Fogadj te is örökbe egy életveszélyben lévő magzatot!





(folytatás az előző oldalról)

Az esztendő utolsó sikerKÖNYVE – 
hogy jövőre legyen időnk örülni is 

Phil Bosmans páter Legyen időd 

a boldogságra! című, végig színes 
fényképekkel illusztrált kemény táblás 
ünnepi kötetét kínáljuk most majdnem 
fele áron, 2800 Ft helyett 1680 Ft-ért!

Vérfagyasztó vicc 
évvégére

Az idős ferences atya missziós emlékeiről 
mesél a novíciusoknak.
– Ezt a históriát magam is csak hallomás-
ból ismerem, mert még a gyarmati időkben 
történt. A kannibál törzsfőnök megüzente a 
kormányzónak, hogy nagyon beteg, küldjön 
valami gyógyszert. A kormányzó saját házi-
orvosát küldte el. Állítólag két nap múlva a 
törzsfőnök újra üzent:
„Az orvost bevettem, de nem használt. Kérek 
valami mást!”

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 
Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 

Ezen a héten nyitva vagyunk: 

27-e hétfőtől csütörtökig 9–18h, 
pénteken 9–14h között

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

tért mutatták be. A nemzet halottairól 

emlékeztek meg, akik nem a háború és a 

nyomor, hanem többségükben bizonyára 

az emberi felelőtlenség és a fogyasztói 

önzés áldozatai.

1986-ban a mi hazánkban még nem tar-

tottak ilyen megemlékezést, de néhány 

év múlva elkezdődött az a hagyomány, 

hogy december 28-án, az Aprószentek 

ünnepén országszerte megemlékeznek 

az abortuszok áldozatairól.

Szenthelyi-Molnár István: Derűs 
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő 
gondolat és történet az év minden napjára 
(330 old., 2400 Ft)

A most magunk mögött hagyott esztendő 
már nemcsak az aggadalomé volt, hanem 
a reményé, az újrakezdésé is. Bizonyára 

nem lesz még teljesen könnyű a jövő, 
de mi bízhatunk Istenünk kegyelmében, 

hogy mindannyiunkat megőriz 
a hitben, reményben, szeretetben. 

Így legyen áldott, boldog minden napunk 
az új esztendőben! Szeretettel:

a Szent Gellért Kiadó és Nyomda 
csapata

Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a 
szeretet és az igazság nem múlik el az év-
szakokkal, nem múlik el az emberekkel, 
hanem örökös, mint a testetlen valóság, s 
ezekből annyit kap mindenki, amennyit 
megérdemel. Fekete István; Nagy Ale-

xandra: Szeretni jó! című kötetből idéz-

tünk. Minden napra egy idézet a szeretet-

ről, azért, hogy eszünkbe jusson, mennyire 

fontos ezt élnünk, és meg is mondanunk 

azoknak, akiket szerethetünk. (kemény 

táblás ünnepi kiadás, 176 old., 2400 Ft)


