
Szenthelyi-Molnár István atya új könyvének 

címe köszönti olvasóját ilyen kedvesen és vidá-

man. Szerzője az év minden napján megaján-

dékoz bennünket egy-egy érdekes történettel, 

biztató gondolattal, hogy a rideg, borús napo-

kon se csüggedve várjuk, amíg újra felragyog 

a napfény.

Lássuk, mit tartogat nekünk erre a hétre!

A keresztnél kiderül!

Egy turista Genfből a Mont Salve nevű 
hegyre kirándult egy hűvös napon. Ahogy 
feljebb ért, egyre sűrűbb lett a köd. Útköz-
ben találkozott egy odavalósi földműves-
sel, s panaszkodott neki, hogy nem tud a 
ködből kikeveredni. A svájci ezt mondta 
neki: – Csak tessék felmenni a csúcsra, a 
keresztig, és a keresztnél kiderül!

Utasunk jó kedvvel és reménnyel foly-
tatta útját egészen a keresztig. Valóban 
gyönyörű kép tárult itt elé. Ott ragyogott 
lába előtt a gyönyörű 
vidék: Genf városa, a 
tó, a Rhone síksága. 
Ha feltekintett, felet-
te még mindig sötét 
tengerként gomoly-
gott a köd – de ahol 
ő állt, a keresztnél, a 
nap teljes pompájá-
ban ragyogott.

Ez lelki értelemben is igaz: a kereszt-
nél kiderül! Szétfoszlik a szenvedélyek 
ködfátyla, és felragyog az isteni szeretet 
napsugara.

Ne siránkozz!

Egy pszichológus professzor az egyik 
konferenciáján elmondott egy viccet, és 
mindenki nevetett. Kis idő múlva ismét 
elmondta, és már alig nevettek. Addig 
ismételte ugyanazt a viccet, amíg már 
senki nem nevetett. Akkor feltette az 
alábbi kérdést:

– Ha nem tudunk többször nevetni 
ugyanazon, akkor miért vagyunk képe-
sek sokszor, akár hónapokig is siránkoz-
ni és tépelődni ugyanazon a bajon vagy 
problémán? Pedig nagyon fontos lenne 
megtanulnunk, hogy nem érdemes ra-
gaszkodni olyan dolgokhoz és gondo-

latokhoz, amik szen-
vedést okoznak. És 
tudják, miért? Mert 
az élet rövid, kár el-
tölteni sopánkodás-
sal!

Szenthelyi-Molnár 
István:  

Legyen szép napod!  
(304 oldal, 2800 Ft)
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Megölelem a keresztet
A Jézus-drámák egyik legnagyobb 
írója, Dorothy Sayers a kereszthalál 
egy részletét igen szemléletesen írja 
le. Már megácsolták Jézus keresztjét. 
(Sokkal kisebb, mint a képeken, nem 
volt az nagyobb két méternél, a láb 
alig volt magasabban harminc-negy-
ven centiméternél a földtől, a lábfej 
alatt néha egy kis támaszték is volt, 
hogy az átvert kéz le ne szakadjon a 
test súlya alatt.) Már a földre volt fek-
tetve a Golgotán a kereszt, Jézust oda-
állították elé, az egyik katona rákiált 
a másikra:
– Rúgd ki a lábát!
A másik katona csöndesen odafordul:
– Nem kell, te! Nem látod? Ráfeküdt, 
öleli…
Mire a másik katona is elcsöndesedik:
– Nahát, ilyet még nem láttam.
Azután odaírják feje fölé egy táblára: 
INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. 
Ez az Ő bűne.
A főpapok, akik igen bosszankodtak 
azon, hogy Pilátus igazából őket, a 
zsidókat megszégyenítő feliratot fab-
rikált a kereszt fölé – „Hát így néz ki 
a zsidók királya?!” – az írástudókkal 
együtt csúfolták Jézust, ezt mondo-
gatva: „Másokat megmentett, de ma-

gát nem tudja megmenteni. A Krisz-

tus, az Izráel királya, szálljon le a 

keresztről, hogy lássuk, és higgyünk.” 

Ez aztán a lélektani elszólás! Csúfolni 
akarják – és dicsőítik. Hiszen beisme-
rik, hogy másokat megmentett. Ezzel 
Megmentőnek nevezik Jézust. Tehát 
nagyon jól tudják, hogy vannak, aki-
ket megmentett.
William Booth generális, az Üdvhad-
sereg alapítója mondta: „Ha Jézus 

leszállt volna a keresztről, akkor nem 

tudnék hinni Benne. De mert nem 

szállt le, azért nem félek a haláltól, 

azért merek majd meghalni. Tudom, 

hogy van tovább.”

Gyökössy Endre: A hét igekincse  

A kötet segítségével minden héten egy-

egy rövid szentírási idézetről, igekincsről 
elmélkedünk teljes mélységében, 
szívünkkel-lelkünkkel, egész életünkkel… 

(272 old., 3800 Ft)

A türelem a lelki élet táplálója
A Szűzanya szól lelki gyermekéhez:

A földön sok kellemetlenség ért, amit a 
legnagyobb türelemmel viseltem el.

Miként Fiam élete, úgy az enyém is, ke-
reszttel volt telve, és ifjúságomtól fog-
va küzdelem közt éltem.

Szegénység, üldöztetés, megvetés min-
dennapi kenyerem volt. Ezt helyezte 
Isten az én asztalomra.

Fiam szenvedése és halála halálom órájá-
ig gyötört engem, de azért türelmemet 
sohasem veszítettem el.

Nem élhetsz türelem nélkül, mert sokat 
kell szenvedned az örök életért.

Mint Ádám minden gyermeke, te is szen-
vedésre vagy ítélve e siralom völgyé-
ben.

Semmi kivételt sem ígértek meg neked e 
világ bajai alól. Ebbe az életbe nyögdé-



cselve születtél, és sírással köszöntöttél 
be; könnyek és halálgyötrelmek közt 
távozol majd belőle.

Szenvedő emberek között várhatsz-e 
szenvedésnél egyebet? De ha nem 
szenvedsz türelemmel, micsoda jutal-
mat remélhetsz?

Nem találsz erényt, amit annyiszor gyako-
rolhatnál, mint a türelmet. Mindig lesz 
külsőleg vagy belsőleg, ami türelemre 
ad neked alkalmat.

Ennek a siralmas világnak a gyötrelmeit 
mindig jobban megsokszorozod, ha tü-
relmetlen szívvel és elkeseredett lélek-
kel hordozod keresztjeidet.

Egy névtelen premontrei szerzetes: 
A Boldogságos Szűz Mária követése 

Évszázadokon át volt népszerű lelki 
olvasmá nya a hívőknek, és méltán:  
lapjain a Szűzanya „beszél” hozzánk, 
buzdít és segít, hogy szeretett Fiához egyre 

közelebb kerüljünk… (112 old., 2200 Ft)

Köszönöm Neked, Uram, 

a keresztet
A keresztet, amelyet Krisztus vére ava-

tott az üdvösség fájává. Amelynek két 
szárában menny és föld hatja át egy-
mást, szent egységgé válva.

Az élet hordozója a kereszt. Hitünk legfé-
nyesebb jelképe. A Te örök uralkodásod 
szimbóluma. És fegyver a hívő kezé-
ben, amellyel nem ontanak vért, mégis 
győzelemre visz.

Fényes jel a te kereszted, Uram. De mi, 
balgatagok nem mindig látjuk fényeit.

Ha gondoktól roskadozunk, úgy érezzük, 
magunk visszük a keresztet, s Te rak-
tad azt a vállunkra. Ilyenkor fennszó-
val panaszkodunk, hogy nem bírjuk a 
terhet. És elfeledkezünk Krisztus se-
beiről, mert csupán a saját sebeinket 
fájlaljuk.

Pedig mindenki csak szenvedés árán 
üdvözülhet, s nem autónk vagy diplo-
mánk, hanem éppen sebeink alapján 
ítélsz majd felettünk.

Táncos léptekkel és vidám szívvel kéne 
viselnünk a gondokat, Uram, és mástól 
is átvállalni a keresztjét, hogy könnyít-
sünk terhein, anélkül, hogy jutalmat 
várnánk ezért. Mert a szeretet ingye-
nes, mint a kegyelem, és jutalom nél-
kül is boldogít.

Nagy Konstantinnak fényes nappal je-
lent meg kereszt az égen, s hozzá fel-
hangzott a szózat: E jelben győzni fogsz. 
Ekkor lett keresztény.

Én, alighogy világra jöttem, részesülhet-
tem a keresztség szentségében. Beszél-
ni se tudtam még, a jeled már rajtam 
volt.

Köszönöm Neked, hogy megjelöltél, 
Uram, s hogy jeleddel, a kereszttel, a 
halálon is győzedelmeskedhetem.

Kunitzer Szonja: Köszönöm  A hála 

imái a hitért, a jóságért, a hegyekért, 
a gyermekért, a szeretetért – Istenünk 

minden ajándékáért! (kapcsos könyvecske, 
sok képpel, 40 old., 780 Ft)

szept. 15:  

A Fájdalmas Szűzanya emléknapja




Bölcs  vicc

Két teológus beszélget:

– Tudod, hogy mit osztott szét a jó Isten a 

legigazságosabban, mindenki megelége-

désére?

– ?

– A bölcsességet. Vagy tán hallottál már 

valakit is azért panaszkodni, hogy keveset 

kapott belőle?

	 

A hónap sikerKÖNYVE
A Boldogságos Szűz Mária követése 

című különleges lelki művet kínáljuk 
2200 Ft helyett 1500 Ft-ért!

A Te kereszted megölel engem

Uram, Jézus Krisztus, ma este keresztha-
lálodra emlékezem. Értem is meghaltál. 
Nem tértél ki a halál elől, utadat teljesen 
végigjártad. A kereszten mindvégig, egé-
szen a beteljesedésig szerettél bennünket.

Amikor keresztedre nézek, kitárt karo-
dat meghívásként élem át. Szükségem van 
Rád, hogy átölelj és szeress engem. Szem-
lélem keresztedet, Uram, amelyen e világ 
minden ellenségeskedését kibékítetted 
Önmagadban.

A bennem lévő összes ellentétet és el-
lentmondást is átjárja szereteted. Hiszen 
Te mindent szeretsz bennem, még árny-
oldalaimat is, így semmi olyan nincs ben-
nem, amit el kellene utasítanom. Ajándé-
kozz meg a keresztedből áradó szeretettel, 
hogy képes legyek mindazt megszeretni, 
ami bennem van.

Anselm Grün OSB: Ima és áldás 

 Csendes imák, meditációk napkezdéshez 

és az esti elmélyedéshez, összegzéshez. 

(kemény kötésben, fotókkal, ünnepi kétszín 

nyomással, 100 old., 1800 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 
Nyitva vagyunk: Hétfőtől péntekig 9–18h 

Telefon: 06/1 266 61 61 
e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu

A szeretetnek isteni ereje van, 
ha őszinte, és ha nem fél önmaga szét-
osztásától – sőt még a kereszttől sem. 
(Heinrich Pestalozzi; a Minden napunk 
a szeretet ünnepe című kötetkéből idéz-

tünk. 160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Különleges ajánlatok
A Keresztény Antikváriumban található köny-

vekből általában csak egy példány áll a ren-

delkezésünkre, ezért gyakran cserélődik a 
készlet. Nézzen körül nálunk mielőbb (és mi-
nél többször), nehogy lemaradjon egy olyan 

könyvről, amit már nagyon régóta keres, de 
szinte beszerezhetetlen!

Itt találja a kínálatot:  
www.szentgellertkiado.hu  

(nyitólapon balra fent:  
Keresztény antikvárium)

Nagy Alexandra: Mennyei derű és ború 

A legsikeresebb viccgyűjtemény új kiadása 
(208 oldal, 2800 Ft)


