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Boldogságbolt
Valahol, a budai Öreg utcában van egy
üzlet, a Boldogságbolt, ahol egy öreg
örmény várja a betérőket, de ebbe a
boltba mindenki csak egyszer térhet be.
Ki ne szeretne ide ellátogatni? legújabb
könyvünk segítségével bárki megteheti.
Hallgassunk ki most egy párbeszédet a
derék öreg örmény és vevője közt!

Ez körülbelül mínusz öt életévet jelent.
Csomagolhatom?
– Egyszerre a kettő, vagy egymás után?
– Külön-külön. Ha egyszerre kívánja, akkor az összesen… egy pillanat…
igen, az mínusz nyolc életév.
– Meggondolhatom? Holnap visszajönnék?
– Sajnos, üzletpolitikánk ezt nem teszi
lehetővé. Ebbe az üzletbe mindenki
csak egyszer léphet be, utána hiába jön
vissza, már nem találja a bejáratot…
Rozványi Dávid: Boldogságságbolt
Szeretnél te is belépni ebbe a különleges
boltba, ahol mindenki megvásárolhatja
a boldogságát?… (160 old, 2400 Ft)

A vevő rögtön a tárgyra tért:
– Karriert szeretnék.
– Természetesen. Nemzetközi cégnél
igazgatói állás megfelelő lenne?
– Igen, mindenképp. Mi lenne az ára?
– No, nézzük csak… A családi életét fel
kell adnia, item egy kis gyomorfekély.
– Nem is tudom. A családi élet elég
nagy ár. Tudna még valamit ajánlani
hozzá?
– Természetesen. Egy szívinfarktusért
két kikapós titkárnőt tudok szállítani.

Valamit tanulunk
Miután bepillanthattunk a Boldogságboltba, hallgassunk meg egy másik történetet, ezt Szenthelyi-Molnár István: Állj
meg egy szóra! című remek kötetéből,
amely szintén egy „titkos receptet” oszt
meg velünk a boldogságról:

Az öreg horgász csendesen ült a folyóparton, és a távolba tekintett,
mintha imádkozna. Egyetlen mozgás körülötte csak a pipájából felszálló füst volt. Egyszerre csak ‰

egy fiatalember törtetett elő horgászbottal a kezében:
– Négy óra hosszat ültem anélkül,
hogy halat fogtam volna, micsoda
időpazarlás!
– Valóban – szólt az öreg horgász –,
ha csak azért jön horgászni, hogy
halat fogjon, tényleg időpocsékolás.
Fogadja meg tanácsomat: lassítsa
az iramot, és szánjon időt arra, hogy
körülnézzen a természetben. Figyelje az inni jövő állatokat, a víz felett
röpködő madarakat, a szitakötőt, a
lepkéket, a szaladgáló gyíkokat, a
brekegő békákat, szívja magába a
víz és a vadvirágok illatát. Gyönyörködjön a naplementében és a leszálló alkonyatban. Isten gyönyörű alkotása vesz körül bennünket, és amit
Ő csinált, érdemes megfigyelnünk. –
Majd az öreg horgász a tarisznyájába nyúlt, és egy nagy halat nyújtott
a fiú felé –: Itt a hal, amit szeretett
volna, vigye!
A fiú zavartan nézett a halra, köszönetet rebegett, megfordult és elment. Az öreg horgász utánanézett,
és örömmel látta, hogy a fiú megáll,
nézelődik, mélyet sóhajt, majd lehajol, és megszagol egy mezei virágot.
Szenthelyi-Molnár István: Állj meg egy
szóra!  Egy egész évre való olvasnivaló,
amelynek minden sora reménnyel tölt el,
derűt csal arcunkra, szeretetet és erőt önt
a szívünkbe! (248 old., 2400 Ft)

Ahol boldogok lehetünk
Nem tudom elképzelni, hogy ne lenne
meg minden egymásba simuló, egymást kiegészítő része világunknak,
ennek az óriási, csodaszép, Isten alkotta kirakós játéknak, puzzle-nak! A
Szentlélek vezet, hogy megtaláljuk azt
a helyet, ahol boldogok lehetünk, segít
egymásra találni, egymáshoz illeszteni
az önmagukban értelmetlen részeket.
Feladatról feladatra csordogál az életünk
szépen, csendesen. Mihelyt egy feladathoz felnőttünk, Isten bölcsen új és
nagyobb feladatok elé állít.
Isten nem azt akarja, hogy félrevonuljunk
a világból, duzzogva, sértődötten, saját
kicsinyes gondjainkba merülve, hanem
azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk.
Biztos, hogy a te életedbe is be akar vonulni az Isten! És én hiszem és meg
vagyok győződve arról, hogy az Úr
általad is szeretné elmondani üzenetét
a világnak. Általad szeretné megsimogatni a világot!
3 gondolat Merjünk hinni és szeretni!
Böjte Csaba testvér bölcsességei és
buzdításai című kötetből
(144 old., 1680 Ft)

Ki az igazán boldog ember

Mit jelentett a boldog – Krisztus előtt?
S ezen nem csak az időszámításunk
előtti korszakot értem, hanem kinekkinek a Krisztus nélküli–előtti életét
is.
Boldog igazán az az ember – Krisztus előtt – aki zavartalanul boldog.
Bárkivel beszéltem s megkérdeztem,
boldog-e, azt mondta: Igen, de… Boldog volnék, ha… – és már sorolta is,
hogy mi zavarja a boldogságát.
A mai „Krisztus előtti” ember csak
úgy tudja elképzelni a boldogságát,
hogy azt ne zavarja semmi. Ha cipőjében egy kicsiny kavics nyomja lábát,
már nem lehet zavartalanul boldog.
Ha száz forinttal kevesebbje van,
akkor sem. És mert csak úgy tudja elképzelni a boldogságát, hogy az
zavartalan boldogság legyen – azért
boldogtalan, mert ilyen nincs. Nincs!
S ezután vágyik; ez a „kék madár”,
amit kerget, de – hiába. Legalábbis ott
nincs, ahol keresi.
Jézus ezt a „zavartalan boldogság”fogalmat restaurálja, és e helyett valami különleges boldogságot ajánl fel a
tanítványoknak – a megzavarhatatlan
boldogságot.
Míg a legtöbb ember a zavartalan boldogság után vágyik, Jézus azt
mondja: Én ennél többet adok! Aki az
én tanítványom, annak olyan boldogságot ajánlok fel, amit nem lehet igazán megzavarni. Legfeljebb csak „megfodrozni” lehet, úgy, mint az óceánok
felszínét, ahol a legszörnyűbb vihar is
csak húsz-harminc méterre mozgatja
meg a víztömegeket – ez alatt azonban
még kilencezer(!) méternyi víz marad

csöndben, zavartalanul. Így a hívő
ember életének a felszínét is „megfodrozzák” az élet napjai, órái, viharai:
ideges is lesz, talán kapkod is, vagy
indulatba jön – de a dolgok mélyén és
mögött a megzavarhatatlan boldogság él. És ez mindig feltör, ez mindig
rendbehozza a zavarokat. – Ha valaki
egészen tanítvány tudna lenni, az még
többre is juthat. De ha már ide eljutunk, akkor messze jutottunk.
Gyökössy Endre: Kulcs a boldogsághoz
Megtanulhatunk boldognak lenni úgy,
ahogy azt a mi Teremtőnk és Gazdánk
kívánja nekünk… (128 old., 2400 Ft)

Isten nem parancsolja, hogy repüljön az,
aminek nem növesztett szárnyat, vagy
hogy vízben éljen az, aminek szárazföldi életet szánt. Ha tehát Isten törvénye
minden esetben hozzá van szabva teremtménye erejéhez, és semmi olyanra
sem kényszeríti, amire annak természete
képtelen lenne, akkor a hasonlóság alapján feltétlenül be kell látnunk, hogy nem
reménytelen számunkra az, ami a boldogságmondásokban felcsillant előttünk.

Nyssai Szent Gergely

Az Egy kis lelkierő minden napra
című, bátorító, útnak indító gondolatok
gyűjteményéből idéztünk
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Nyáron a legkönnyebb könyvet vásárolni!
Látogasson el a honlapunkra, és ott láthatja minden könyvünket, bele is olvashat. Nyáron minden héten új akcióval várjuk! A Keresztény Antikvárium kínálatát is rendszeresen frissítjük a honlapon, sőt, ott is nagy újításokat tervezünk júliusra és augusztusra.
Könyvesboltunk viszont július 3-tól augusztus 21-ig nem lesz nyitva, részben felújítás, részben szabadságolások miatt. Augusztus 22-től így majd „élőben” is megújulva
várjuk Önt szeretettel, ha ellátogat hozzánk!
Áldott, felüdítő pihenést kívánunk minden kedves Barátunknak, Olvasónknak:
a Szeretet Könyvesbolt csapata

Kis történet ateistáknak

Csak hasznosan!
Norbit kérdezgeti a gyóntatóatya:
– Minden este imádkozol lefekvés előtt?
– Ó, nem – vallja be a fiúcska. – Van, amikor
épp nincs semmi bajom, és nincs szükségem semmire.
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Kerényi Lajos: A világot átölelő
szeretet című kemény táblás
elmélkedési könyvet kínáljuk
nagy kedvezménnyel,
3500 Ft helyett 2450 Ft-ért!
Szeretet Könyvesbolt
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Az egyik kórházi ágyon egy kedvesen mosolygó, negyven év körüli asszonyka feküdt, körülötte a családja. Amikor papként
bemutatkoztam, ennyit mondott:
– Hozzánk ne jöjjön, mi ateisták vagyunk.
Ekkor – én is mosolyogva – megjegyeztem:
– Nagyon csodálom önöket, hiszen biztos, hogy nagyobb hitük van, mint nekem!
Elhiszik, hogy ez a gyönyörű, teremtett
világ csak úgy lett, minden terv nélkül… –
Ekkor megpillantottam az ágyon egy mobiltelefont. – Tessék csak nézni, ez a kis
csekélység hány évezred szellemi meglátásából, kombinációjából tevődött össze!
És a világmindenség kialakulásához önök
szerint nem kellett ugyanígy tervező, kivitelező?

Kerényi Lajos: A világot átölelő szeretet
Lajos atya bátorító, buzdító,
irányt mutató gondolataiból
mindennap erőt meríthetünk!
(208 old, kemény táblás, 3500 Ft)

