
Legyen MEGRENDÍTŐ az olvasmányod!
Gyakran felmerül a kérdés: ha Jézus 
Krisztus a Hegyi beszéd élcsapatának, 
tanítványainak adta, akkor hogyan ke-
rül a Hegyi beszéddel kapcsolatba a vi-
lág, amiért – akikért mondotta?
Úgy, ahogy a tanítványok kerültek 
kapcsolatba vele. Hallották, látták, és 
megrendültek. – Nos, pontosan így ke-
rül szembe mindig a Hegyi beszéddel a 
világ is. Kétezer év óta újra és újra van-
nak, akik a Hegyi beszéd igéi és élmé-
nye alatt megrendülnek: „Én nem így 
élek, de így kellene élnem, mert ez az 
élet” – és akármilyen csetelve-botolva, 
bukdácsolva, de legalább egyetlenegy 
tételét megkísérlik megélni. Ettől a 
látványtól, egy ilyen nagy kísérlet lát-
ványától ma is megrendül a világ!
Még sose rendültél meg, ha olvastad 
egy szentnek vagy egy igazi Krisztus-
követőnek az életét? Én nagyon szere-

tek felőlük olvasni, mert mindig meg-
rendít a megrendült ember látványa, 
aki Jézus Krisztus szemléletében, az Ő 
Igéje, élete szemléletében megrendülve 
megkísérelte legalább egy tételét meg-
élni a Hegyi beszédnek.
Csak egy nevet mondok – de jó volna 
egy kicsit úgy élni, mint Albert Schwei-
tzer!… Ő is megrendült ember, a Krisz-
tus-élmény megrendült embere, aki a 
maga módján megkísérli megélni ma, a 
XX. században a Hegyi beszéd. Egy-két 
tanítását csupán, és mégis megrendítő 
az élete!
Így rendült meg Tolsztoj! Így rendült 
meg a „pogány” (idézőjelben mondom – 
bár lennénk mi olyan pogányok!) Gan-
dhi!
A Hegyi beszéddel ma is és szüntelen 
úgy kerül szembe a világ, hogy lát egy-
egy Krisztus-tanítványt, aki nemcsak 
mondja, hanem valamiképpen – leg-
alább részleteiben – megéli a Hegyi 
beszéd; s ettől ő is megrendült lesz. 
Ennek a lánc-reakciója tulajdonkép-
pen a tanítványság folytatása kétezer 
esztendőn keresztül.

Gyökössy Endre: Kulcs a boldogsághoz 

Megtanulhatunk boldognak lenni úgy, 
ahogy azt a mi Teremtőnk és Gazdánk 
kívánja nekünk… (128 old., 2400 Ft)
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Hétköznapi ima, 
ha fáradt vagy

Uram Istenem, elfáradtam a napi mun-

kában. Egyetlen világos gondolatom 

sincs most. Átadom Neked ezt a napot 

úgy, ahogyan van, mindazzal együtt, 

ami sikerült és amiben kudarcot vallot-

tam, ami örömöt szerzett s ami csaló-

dást okozott.

Színed előtt most újra áttekintem mai na-

pomat a felkeléstől egész mostanáig.

Minden pillanatban mellettem voltál. Te 

érintettél meg a Szentírás szavával, a 

kedves elárusítónő mosolyával, bará-

tom gyöngéd mozdulatával.

Semmit sem mutathatok föl. Hálás va-

gyok azonban mindazért, amit a mai 

napon átélhettem, s azért is, hogy min-

dig mellettem álltál, és vigyáztál rám.

Átadom Neked a mai nap minden gond-

ját. Eléd teszem kisebb-nagyobb bosz-

szú ságaimat, a felmerülő problémákat. 

Már nem tudom megoldani ezeket. 

Nem ismételhetem meg a sikerte-

len beszélgetést. Kérlek, Uram, hogy 

mindazt, amit ma magam mögött hagy-

tam, formáld az áldás és az üdvösség 

hordozójává! Add, hogy mai találkozá-

saim segítsék mások boldogulását.

Ma is megpróbáltam ráhagyatkozni Szent-

lel ked vezetésére. Nem tudom, hogy 

ma mennyire sikerült. S már nem is 

akarom tovább vizsgálgatni. A Te ítéle-

tedre hagyatkozom, s rábízom magam 

irgalmas szeretetedre. Rejts el és pihen-

tess meg, hogy holnap Tőled kapjak új 

erőt, és a Te nevedben, Lelked erejével 

kezdjem el az új napot.

Anselm Grün: Ima és áldás a hét minden 
napjára (kemény kötésben, 
meditációs fotókkal, 100 old., 1800 Ft)

Hálával
A bölcs rabbi egyik tanítványa szin-
te egész nap panaszkodott, hogy fáj 
a feje. A rabbi estefelé megelégelte a 
dolgot, és megkérdezte:
– Mióta fáj a fejed?
– Pont ez az, rabbi, hogy egész álló 
nap fáj, reggeltől kezdve!
– Értem, tehát néhány órája. És előtte? 
Hány évig nem volt fejfájásod?
– Több évig – ismerte el barátja.
– Látod! Néhány óra miatt panasz-
kodsz, de elfelejted megköszönni Is-
tennek a sok fejfájás nélküli évet!

Szenthelyi-Molnár István: Legyen szép 
napod!  Bölcsességek, gondolatok és 
történetek az év minden napjára (304 oldal, 
2800 Ft)

A jövőt nem elszenvedjük, hanem al-
kotjuk. Georges Bernanos – az Egy kis lel-

kierő minden napra című, bátorító, útnak 
indító gondolatok gyűjteményéből idéztünk 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)



– Nem! Neeeeeem! Nem akarok erre 
gondolni… – nyöszörgött Aaron. – 
Takarodj, takarodj, menj innen – szi-
szegte a fogai közt, majd kínjában erő-
sen beleharapott a takarójába, 
és megrázta a fejét. Egyetlen 
előnye volt annak, hogy di-
liházba került: itt senkit sem 
érdekelt, ha magában beszél 
és egyéb abnormális dolgokat 
művel. Nyugodtan motyog-
hatott annyit, amennyit 
csak akart, senki nem 
szólt rá.
– Elég, elég! Miért kell 
már a reggelnek is ezzel kezdődnie? 
Este, ha lefekszem, ezzel alszom el. 
Reggel, ha felkelek, ez az első, amire 
gondolok.
Fölkelt, kiment a mosdóba, de eköz-
ben is folyton ott motoszkált benne a 
gondolat, hogy emlékeznie kell, fe-
jében végig kell játszania a történte-
ket. – De hát miért, könyörgöm, miért 
kell? – rimánkodott magában a kezét 
tördelve.
Mialatt ő a fürdőszobában végezte a 
teendőit az ügyeletes ápoló bevitte 
nekik a szobába a reggelit. A mosa-
kodás után Aaron egyből leült az asz-

talhoz. Épp a kiflijét rágcsálta, amikor 
szobatársa hangosat ásítva felébredt.
Lakótársa egy ötvenes éveiben járó 
férfi volt, akinek kinézete teljesen el-

lentétben állt Aaronéval. Míg 
ő magas és vékony volt, addig 
szobatársa alacsony és kövér-
kés. Aaron barna haja még 
sűrűn és kócosan állt égnek, 
a másik férfi viszont szin-
te teljesen megkopaszodott, 

csak a füle tövénél és 
a tarkóján árválkodott 

egy kis hajmaradék. 
Aaronnak nem volt sem 

bajsza, sem szakálla, a szobatársának 
azonban dús, göndör szakáll borította 
arcát.
Miután a férfi kimászott az ágyból 
és belebújt a papucsába, rettegő te-
kintettel nézegetett jobbra-balra. Az 
ágyától indulva körbejárta a szobát, 
megmozgatva az apróbb tárgyakat, 
mintha kutatna valami után, szeme 
közben ide-oda cikázott. Körülbelül 
tíz percig keresgélt így, amikor felki-
áltott.
– Ez nem itt volt! Ez nem itt volt! – bö-
kött az asztalon álló műanyag vázára, 
miközben körbeugrálta azt. – Itt  ‰

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

Üdvözlet a diliházba
Conrad Breston, a sikeres Az első kard című regény szerzője újra különleges és „sokkoló” 
történetet tár elénk, egy nagyon zárt intézet lakójáról, néhol borzongató izgalmakkal, 
rejtélyekkel. Miért sodródott a téboly határára egy hétköznapi könyvelő? Reményked-

het a megváltásban egy lélek, amelynek fényét hajszál híján elnyelte a sötétség?
Most lássunk egy részt, hogyan éli át a főhős ezt a sötétséget…



(folytatás az előző oldalról)

A hónap új sikerKÖNYVE
Conrad Breston: Üdvözlet 

a diliházba című újdonságunkat 
1980 Ft helyett 1400 Ft-ért kínáljuk!

jártak, itt jártak az éjszaka! – kiáltozta 
a férfi, akit egyébként mindenki csak 
Doninak hívott. – Itt van rá a bizonyí-
ték!
– Az a váza ugyanott volt tegnap is, 
meg tegnapelőtt és azelőtt is – jegyez-
te meg sztoikusan Aaron, rá sem néz-
ve Donira.
– Nem, nem itt volt!
– Mindig is ott volt – mondta Aaron 
továbbra is egykedvűen, kiflijének 
sarkát majszolgatva.
– Te is közéjük tartozol!? – hátrált szo-
batársa az ágyához.
– Közéjük? Mármint azok közé, akik-
nek nincs jobb dolguk éjszaka, mint 
vázákat pakolgatni ide-oda? Nem 
tartozom én semmi ilyesféle emberek 
közé. Miről beszélsz te egyáltalán? – 
kérdezte Aaron, most már egyenesen 
Doni szemébe nézve.

Conrad Breston: Üdvözlet a diliházba 
(128 old., 1980 Ft)

Hálás köszönetet szeretnénk mon-

dani a Szervita Nővérek, A Fájdalmas 
Anya Szolgálói  közösségnek, hogy egy 
nagyon komoly lelkiségi könyvtárat 
adományoztak nekünk, hogy az értéke-

sítéséből befolyt összeggel az érdi Ta-

noda Otthon hátrányos helyzetű gyer-

mekeit támogassák, és hozzájárulnak a 
Szeretet újság fennmaradásához.
Az 1000 kötetnél is több, főként 1945 
előtti elmélkedési műveket, imaköny-

veket folyamatosan tesszük elérhetővé 
a Keresztény Antikvárium kínálatában.

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 Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Utánam a viccözön!
Nicsak, egy új keresztény viccgyűjtemény! De 
létezik még új vicc, ha valaki nem újszülött? Aki 
nem hiszi, hogy e kötetben csakis új, nevetésre 
késztető tréfák sorakoznak, járjon utána! Tes-

sék, itt a kötet első vicce:
A káplán telefonjával a kezében próbálja mi-
nél jobb szögben lefotózni a templomukat. 
Pannika épp arra sétál az anyukájával, és mi-
vel jól ismeri az atyát az ovis hittanról, meg-

kérdezi tőle, mit csinál.
– Fényképezem a templomukat.
– Miért? – kotnyeleskedik tovább.
– Hogy feltegyem az internetre.
A kislány megbotránkozva rámered:
– El akarod adni?

Nagy Alexandra: Utánam a viccözön! 
(208 old., 2888 Ft)

Hahó! Megjelent! 


