
Üdvözlet az Olvasónak!

Emberek! Az élet szép! Tele van eseménnyel, lehetôség-
gel, örömmel, fájdalommal, napfénnyel, zivatarral, szi-
várvánnyal, kacagással, könnyel, izgalommal, küzdelem-
mel, békével, meghittséggel.

Mindezek teszik változatossá, érdekessé és széppé
az életet.

Igazán örülni csak az tud, aki már sírt is, és sírni csak
az tud, aki valami szépet vesztett el. Tudom, hogy sok-
szor nehéz az élet megpróbáltatásait viselni, nagy lelkierô
kell a fájdalmat mosolyogva tûrni. Éppen ezért szegôdöm
melléd egy évre útitársnak, jó barátnak, hogy megosszam
veled örömödet és fájdalmadat, mert a megosztott öröm
kettôs öröm, a megosztott fájdalom fél fájdalom.

Szeretettel adom kezedbe könyvemet. Találsz benne
hitet, bizalmat, bátorítást, reményt, megértést, derût és
igen sok szeretetet. Használd úgy, mint a lélek vitamin-
ját; mindennap csak egy fejezetet olvass el belôle s hi-
szem, hogy megerôsödsz lélekben.

Erôs lélekkel pedig az élet szép!
Szenthelyi-Molnár István

Vándortarisznyádba

Szeretnék néhány újévi ajándékot vándortarisznyádba
tenni, amelyekkel majd az élet útját járod.

Néhány méter türelmet, egy marék bátorságot, egy
daloskönyvet, egy doboz jókedvet, nagy csokor mosolyt,
egy tükröt, hogy lásd magad. Kenyeret, hogy megoszt-
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hasd útitársaiddal. Egy tucat jó tanácsot, amelyekkel má-
sokon segíthetsz. Egy naplót, amelybe az útközben talált
jót följegyezheted. Egy lámpát a sötét éjszakába. Egy csi-
petnyi sót, hogy sohase légy ízetlen. Egy darab szappant,
hogy lemosd, ami nem rád való. Végül egy útikalauzt,
amely elvezet Betlehemtôl a Kálváriáig.

A megvilágítás

Öreg rajztanárom diákkoromban mindig azt magyaráz-
ta, hogy ha helyesen akarunk rajzolni, a mintát a legjobb
megvilágításba kell helyeznünk. Akkor még nem tulajdo-
nítottam nagy fontosságot ennek az intelemnek.

Mióta a magam kenyerét eszem, az élet küzdelmei-
ben rájöttem, hogy mennyire igaza volt a jó öregnek. A
dolgokat, hogy helyesen lássuk, a legjobb megvilágítás-
ba kell tenni a rajzolásnál…, de az életben is!

Derék nôk

Érdekes történetet olvastam egy újságban. Arról szólt,
hogy fiatal leányok felváltva vitték ki a jégpályára a fron-
ton mindkét szemére megvakult századost, és egész dél-
után korcsolyáztak vele.

Röviddel ezután egy másik újságcikk leírta, miként ta-
lálkozott menyasszonyával egy katona, aki mindkét lá-
bát a hazának áldozta. Amikor a menyasszony megtudta
ezt, szelíden így szólt hozzá:
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– Most még jobban szeretlek, mert még nagyobb
szükséged van rám.

Derék nôk! Ôk megértették, hogy az igazi szeretet sze-
me a vaknak, lába a sántának, karja a bénának, és minden-
kinek mindene, kinek-kinek a maga rászorultsága szerint.

Mert nekem is van egy ilyen fiam!

Utcasarkon dideregve tartotta megkékült kezét alamizs-
nára egy tízéves toprongyos kisfiú. Egyszerre csak felde-
rült ványadt arcocskája… Jön az a bácsi, aki tegnap is
adott pénzt, és egy zacskó cukrot… Ma megint van nála
egy csomag, nagyobb, mint a tegnapi: meleg ruha van
benne és sütemény.

Boldogan szalad az ember után, hogymég egyszermeg-
csókolja kezét. A bácsi szelíden megsimogatja fejét:

– Hagyd fiacskám! Szeretlek… Mert messze, messze
nekem is van egy ilyen korú fiam.

Megáldja az Isten az ilyen apákat, és sok boldogságot
ad nekik gyermekeikben.

Korcsolyapályán

Január van, jó fagyos hideggel. Lehangolt vagy? Jöjj csak
ki velem a jégpályára, bizonyára jót tesz majd egy kis sé-
ta, és talán még tanulhatunk is valamit.

Nézd csak a kezdô korcsolyázókat, akik most vannak
elôször a jégen! Mekkorát esnek! Esésük alatt csak úgy
csattan a jég. Rögtön fel is kelnek; tudják, hogy újabb
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pottyanások következnek, azért mégis korcsolyáznak.
Egy óra múlva már egy lábbal hajtanak, holnap pedig
korcsolyázni tudnak, jövô héten „bógniznak”, s mire el-
jön a tavasz, nyolcasokat, táncfigurákat kanyarítanak a
jégre… Jövôre versenyt nyerhetnek.

Tudod hogyan?… Akarattal és állhatatossággal!

Mennyije van?

Képzeld el, mennyije van annak, akinek hite van:
– Még a legrosszabb emberben is lát valami jót.
– Biztosan jár ott, ahol mások bukdácsolnak.
– Tudja, mi a célja életének, és biztos rév felé halad.
– Tudja, hogy kincsét senki sem veheti el.
– Érzi, hogy vele van az Isten.
– A legnagyobb sötétségben is lát fényt.
– Soha nem esik kétségbe.
– Nem fél.
– Nem remeg földi javaiért.
– Boldogan hal meg.

Dicsvágyónak

Dicsvágy emészt? Áhítja lelked
A koszorút, a hírnevet?…
Tisztább gyönyör szeretve lenni:
Légy rajta, hogy szeressenek.

7

6

JANUÁR 8

Emberek qxp 2010:Emberek 10/18/10 11:20 AM Page 8



…És édesanyja bizonyára boldogan mosolygott az
égbôl, mert az egyik legszebb kegyelet az, ha az elköltö-
zött emlékének jócselekedettel áldozunk!

Uram, maradj velem!

Az esztendô nyugovóra tér. Hajtsd meg fejedet az idô
Ura elôtt:

„Uram, maradj velem!
Maradj velem, mert a bûn hatalma,
Mint az éjnek sötét birodalma,
Egednek fényétôl zárva tart.
Adj szent lelket, hogy járjak Fiadnak
Nyomdokán, míg napjaim haladnak,

Míg feltûn az örök béke part!
Hol megjelen jó Istenem
Elôtt a Megváltó velem”.

Székács: Esti imádság

Búcsúzunk

Kedves Testvér! Az esztendô végéhez jutottunk. Idáig
együtt jöttünk, de mindkettônk elôtt még hosszú út áll.
Mielôtt elválnak útjaink, fogadj el tôlem útravalóul még
néhány jó tanácsot.

Menj bátran elôre; a remegô lábak könnyen botlanak,
míg a biztos léptek alatt a kemény göröngyök is porrá
válnak!
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Ne félj senkitôl és semmitôl, mert ha lelkiismereted
tiszta, senki nem árthat neked!

Ne gyûjts fölösleges javakat, mert azok csak vissza-
tartanak az elôrejutásban!

Ne légy szájmarkos, hanem a tettek embere!
Dobálj le magadról minden fölösleges terhet,

egyedüli legyen az élet keresztje, amelyet hordozz
örömmel, alázatos szívvel és zúgolódás nélkül! Lehet-
séges, ez lesz a kulcs kezedben az örökkévalóság ka-
pujához!

Légy mindig vidám, vidíts fel másokat is, segíts ott,
ahol csak tudsz! Ne ess kétségbe, erre nincs okod, gon-
dolj Jézus gyönyörû ígéretére: „Én veletek vagyok min-
den nap, a világ végezetéig” (Mt 28,20).

Testvér! Isten veled!
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Szeretné Kiadónk könyveit  

MINDIG
22% kedvezménnyel vásárolni?

Ha igen, Önt is szeretettel várjuk 

a Szeretet Könyvklubba!

Részletek felől érdeklődjön Könyvesboltunkban:
Szeretet Könyvesbolt

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

Tekintse meg webáruházunkat:
www.szentgellertkiado.hu

e-mail: a@szentgellertkiado.hu




