
Valóban hisszük mi még ezt, hogy „Isten 
gondoskodik az Ő szegényeiről”, vagy 
csupán kegyes vallásos szólamnak gon-
doljuk? Nos, bizonyítékként három igaz 
történetet szeretnék elmondani erről az 
egyháztörténelemből.

A francia hugenotta-üldözés alatt Ga s-

pard de Coligny-nek, a protestánsok ve-

zérének volt egy udvari lelkésze. Amikor 

Szent Bertalan éjszakáján rengeteg em-

bert lemészároltak, Coligny udvari lelké-

sze is menekült. Egy csűr padlásán húz-

ta meg magát, amíg az irtózatos üldözés 

tartott. Már harmadik napja hallotta, 

hogy jönnek, rohangásznak, keresik a 

protestánsokat, hogy akit megtalálnak, 

megöljék. Amikor végül azt gondolta, 

most már vagy éhen hal, vagy leszúrják, 

kárálást hallott, s látja, hogy egy tyúk 

tipeg elő, és ott a szénába tojik egy to-

jást. Ez napokon át megismétlődött. Is-

tennek nemcsak hollói vannak, akikkel 

Illés prófétának küldött eledelt, hanem 

tyúkocskái is!

Krimachernek, az eberfeldi lelkésznek a 

fia írta le, hogy családjuk az első világ-

háború alatt sokat éhezett. A gyerekek 

kenyeret kértek, és a lelkész azt mondta: 

„Biztos lesz valaki, aki ma is hoz egy kis 

élelmet.” Az egyik gyermeke felkiáltott: 

„Apu, ne kenyeret hozzon, hanem hoz-

zon már valaki egy kis húst is!” – Ebben 

a pillanatban robajt hallottak: egy nagy 

szelindek áttörte a kerítés alját, s meg-

jelent a lyukon, szájában termetes vad-

kacsával. Megtorpant, odaejtette eléjük, 

átugrott a kerítés melletti patakon, és 

eltűnt. Se azelőtt, se azután nem látták 

a faluban azt a nagy kutyát. „Itt a hús, 

fiam!” – szólalt meg az apa. Istennek 

nemcsak hollói, hanem szelindekjei is 

vannak.

Hübner nevét sokan ismerjük az első 

magyar hittankönyvről, amely 1740 kö-

rül jelent meg magyarul. Róla jegyez-

ték fel: nagyon szegény lelkész volt, és 

egyszer a barátja levélben jelezte: rövi-

desen látogatóba érkezik hozzájuk. A fe-

lesége összecsapta a kezét: „Angyalom, 
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gyen!” – Ekkor egy halászó ölyv húzott 

el a házuk felett, és pontosan a parókia 

felett ejtett ki csőréből egy nagy halat. 

Hübner néni felvette, ránézett a férjére: 

„Megvan a vacsora!”
Lám, ebben a világban a véletlen: Isten 
szolgája!

Gyökössy Endre: Döntő órák nagy 
pillanatok  Miként ismerjük fel a 
nagy pillanatokat? Hogyan cselekedjünk 
és döntsünk életünk legfontosabb 
kérdéseiben? (184 old., 2800 Ft)

Istent nem hatja meg  
a „sok”…

A gazdagság Lukács evangélistánál 
különösen is veszélyforrás, mert 
először is megakadályozza, hogy 
az ember tovább lásson a jelennél, 
és felismerje saját igazi érdekét, 
az üdvösséget; másodszor bezárja 
önmagába, és érzéketlenné teszi 
mások szüksége és szenvedése 
iránt; harmadszor pedig átveszi Is-

ten helyét az ember szívében, és 
bálvánnyá lesz.

Csak az ismerheti fel a szegényekben 
Krisztust, aki már elég sokat szem-

lélte Őt kizárólagos figyelemmel, 
mint oly sokan a szentek közül.

Istent nem hatja meg a „sok”, Ő a „min-

denre” figyel oda, mert Ő is min-

denét odaadta, amikor egyszülött 
Fiát a világba küldte. A szentség-

re törekvő hívő is mindent odaad: 
vagy apránként, az élet ritmusának 
megfelelően, vagy egyszerre, mint 
a szegény özvegy, aki a perselybe 
dobta egész megélhetését.

Barsi Balázs: A szentek útja a szeretet 
útja  Minden napra egy gondolat, 
amelyet érdemes a szívünkbe fogadni és 
lelkünkbe idézni akár többször is a nap 
folyamán. (keménytáblás ünnepi kiadás, 
184 old. 2400 Ft)

A nagyobb mindig – Isten
Nem tudsz hinni.
Szüntelenül kínoznak hitünk nagy tit-
kai: Szentháromság, megtestesülés, 
Oltáriszentség. – Igaz lehet mindez?
A megfoghatatlant képtelen vagy ma-
gadnak hihetővé tenni.
Belegyömöszölhető-e a nagy hegy egy 
kis gödörbe? A végtelen Isten az em-
beri agyba? Szellemed csak korlátok 
közt gondolkozhat: szükségképpen 
csodákkal telve látja a végtelent. Egy 
olyan Isten, akit meg tudnál érteni, 
csak tulajdon balga szíved szüleménye 
volna.
Ezt meg kell tanulnod. Aki igazán hin-
ni akar, annak tudnia kell magát bele-
vetnie a mindent átfogó Titokba: az élő 
Istenbe.

Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! 
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki 
ügyeinkben! 
(kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

November 19-én ünnepeljük
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Szokatlan érzés, ugye? A Lélek tüze 
kiégette azt a kalickát, amelyet a ha-
mis és felesleges szabályok, emberi 
megítélések és egymásnak való meg-
felelési kényszerünk eszkábált kö-
rénk. Szokatlan, hogy most nem kell 
megfelelned, csak felelned: Jézusnak. 
Ő azt kérdezi: „Hát senki nem ítél el 

téged?” (lásd Jn 8,1-11)
Nem! Mert Jézus azért jött, hogy meg-
szabadítson. Ám csak akkor tudsz kisza-
badulni a ketrecből, ha ezen a szigeten 
mersz önmagad lenni – az Ő színe előtt. 
Takargatások nélkül. Fügefalevél nélkül, 
hiszen itt nincsen ki előtt szégyenkezni.
Isten nem vonja vissza a szavát, azt 
mondja: Csoda vagy. És nem csak most 
mondja, holnap pedig nem. Ha Ő mond-
ja, akkor ez így van.
Benned van a csoda, az Ő csodája, hi-
szen Tőle kaptad a lelkedet, azt a seb-
zett, elesett, gyámoltalan, keménynyakú, 
hiszékeny és ostobán önző, mégis csodá-
latos és szeretnivaló lelkedet.
Hihetetlen? Pedig igaz. Itt az idő, kezdd 
el megtanulni, hogyan lát téged Isten. Ám 
ha ez a szívedig hatol, hirtelen gyógyul-
ni kezdenek a sebeid, és lassan más em-
ber leszel. Mert rád talált a csoda, s te 
kezdesz rátalálni életed valódi értékére. 
Hogy Isten szeret. Végérvényesen, min-
denhogy és mindenkor. S ha Ő, a világ 
teremtője csodásnak és értékesnek tart, 
akkor vajon számít bármi egyéb?

Vajon…

… neked mi a csodás képességed? Hi-
szen mindannyiunkban ott van a cso-

da. Talán pompás brióst tudsz sütni, 
esetleg kiválóan értesz a kutyákhoz, 
esetleg valóban nagy dolgokat vittél 
véghez. Ám ugyanolyan csoda lehet 
az is, ha mersz bocsánatot kérni, vagy 
ha jókedved, derűd mindenkit magá-
val ragad.

A csodák sokfélék. Vajon benned milyen 
csoda rejlik?

És vajon hálás vagy érte?

Tennivalód

Kérlek, lásd meg a csodákat! Önmagad-
ban és másokban egyaránt. Készíts 
listát szeretteidről, és írd össze, mi 
mindenben csodásak! (Remélem, ma-
gadat sem felejtetted ki!)

Az izgalmas rész csak most következik: 
mondd is meg nekik, milyen csodá-
sak! Tudniuk kell, még ha az elején 
talán zavarba is jöttök, hiszen olyan 
ritkán dicsérjük egymást. Itt az idő 
elkezdeni!

Vukovári Panna: Isten Robinsonja 
Becsaptak, elhagytak, meghalt, akit 
szerettünk, végzetesen nem sikerült valami az 
életünkben? Könyvünk egyszerű életvezetési 
gyakorlatokkal, sok példával, történettel 
és némi humorral mutat kivezető utat a 
szomorúság szigetéről. (256 old., 2400 Ft)



A HÓNAP sikerKÖNYVE

Zsuffa Tünde: Ég tartja a földet 

című, Árpád-házi Szent Erzsébet 
regényes életrajzot 3990 Ft helyett 

csupán 3400 Ft-ért kínáljuk!

Csodás vicc
A hittanórán Jónásról és a cetről esik 
szó.
– El tudtok képzelni ennél nagyobb cso-
dát? A hal elnyeli Jónást, aztán sértetle-
nül a partra teszi.
Judit jelentkezik:
– Nagyobb csoda lett volna, ha Jónás 
nyelte volna le azt a hatalmas halat.

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!

Amiért küzdöttünk
Szegénysorsból származott író barátom 
mondta egy alkalommal:
– Én mindenkit sajnálok, aki sohasem 
ment éhes gyomorral könyvet vásárolni 
és hangversenyjegyet váltani. Aki diák-
korában nem írt verset dermedt ujjak-
kal, és nem gyűjtögette össze tízóraira 
szánt pénzét, hogy valakinek meglepe-
tést szerezzen.
Aki mindezt nem tette meg, az nem tud-
ja, milyen érzés az, amikor az eszme erő-
sebb, mint a testünk, és milyen felemelő 
érzés áldozatot hozni valami szépért.

Szenthelyi-Molnár István: Emberek! 
Az élet szép! Így igaz! Csak néha nehéz 
észrevenni, minek is örüljünk. A kötet 366 
története 366 derűs pillanatot, jóságról és 
szeretetről szóló történetet tár elénk.  
(212 old., 1580 Ft)

Latin–magyar Misszálé
Az 1920-as évek végén napvilágot látott, 

legteljesebb kétnyelvű kiadvány a zsinat 

előtti liturgiájáról. A régi rítusú szentmi-

se teljes ismertetése, az összes vasárnap 

és ünnep olvasmányai, liturgiája, stb. A 

kötet összeállítója és fordítója Szunyogh 

Xavér Ferenc bencés hittudós.

Keresztény Antikváriumunkban most 

két szép példányt kínálunk (puhabőr kö-

tésben, cérnafűzött, két selyem könyvjel-

zővel, kb. 1500 oldal, 7500 Ft).

Istennel találkozunk az Oltáriszentség-

ben, a Szentírást olvasva – de a szegé-

nyeket látogatva, a bajba jutott gyermeket 
befogadva ugyanazt az Istent ölelhetjük 
át. „Mert aki egyet is befogad a legkiseb-

bek közül, engem fogad be” – mondja Jé-

zus Krisztus.
Merjünk hinni és szeretni! Böjte Csaba 
testvér bölcsességei és buzdításai 
(144 old., 1680 Ft)

Nagy Alexandra: Viccözön  
Kis híján 500 keresztény vicc, sok rajzzal, 
sok nevetéssel (208 oldal, 2800 Ft)


