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Tégy egy lépést
sorsod felé,
és észre fogod venni,
hogy az is
mozdul feléd.
Selvarajan Yesudian

Újdonság!
Megszületett a tavalyi nagy sikerű Adventi Kresz könyvecske „testvére”, Adventi abc címmel, szintén a Szegedi Dóm munkatársai összeállításában. Most adventben
karácsonyig abc-rendben sorra kerül lelkünk legtöbb
fontos érzése, rezdülése, egy-egy gyönyörű, elmélkedésre késztető fotóval.
No de miért éppen az ábécé?
Az iskolában ezt tanultuk meg először. Büszkén soroltuk a betűket, és nem is sejtettük, hogy mekkora kincs
birtokába jutottunk. Adventi utunk jelzőtáblájaként
most ezt a kincset használjuk fel, amelynek értékére
Anthony de Mello kis története is szépen rávilágít:
Egy szegény paraszt késő este, a piacról hazafelé vette csak észre, hogy nincs nála az imakönyve. Ráadásul
kocsijának kereke éppen egy erdő közepén ki is esett.
Mélységesen elszomorodott, hogy a nap anélkül múlik el, hogy imádkozna. Ezért aztán a következő imát
mondta:
– Uram, nagy butaságot csináltam. Imakönyvem nélkül indultam el otthonról, az emlékezetem pedig olyan
rövid, hogy egyetlen imát sem tudok könyv nélkül.
Ezért a következőt fogom tenni. Elmondom lassan az
ábécét ötször, s Te, aki minden imát ismersz, össze tudod rakni a betűkből azokat az imákat, amelyekre én
nem emlékszem.
Erre az Úr azt mondta angyalainak:
– Az összes ima közül, amit ma hallottam, kétségkívül
ez volt a legjobb, mert ez egyszerű és komoly szívből
fakadt.

Adventi abc (kapcsos könyvecske, végig színes, 32 old., 780 Ft)

sakkozunk
A legfontosabb, hogy amióta dolgozó nő
lettem, mind szellemileg, mind fizikailag rendkívüli mértékben pallérozódom.
Vége az eddigi tespedésnek, tunyulásnak!
Új élet indult. Köszönhető ez Matyinak,
aki a következő rendszert alakította ki az
életemben: mivel majdnem mindig van
hatodik vagy hetedik órám, utána elég
nehezen lövök ki az iskolából, mert vagy
nem találom a váltócipőmet, vagy megtalálom, de akkor engem is megtalál valaki egy halaszthatatlan üggyel. Iskolából
irány az óvoda, onnan nehézkes lábakkal
és megpakolt táskával haza, ahol Matyi
annyi időt hagy nekem, hogy megigyak
három pohár vizet, papucsot húzzak, átgondoljam, hol van a többi gyerek – tehát erre mind kapok hat és fél, hét percet
– majd kezdődhet a sakk! (Ez a szellemi
tréning, amiről írtam.)
Még András tanította meg Matyit sakkozni tavaly, akit felvillanyozott az új
tudása – az eddigi gyerekekből őt leginkább, csak éppen nem talál partnert magának, mert András nem ér rá délután fél
öttől sakkozni. Mivel ebben az időben
én voltam az egyetlen, aki a nappaliban
található voltam, Matyi engem tanított
meg sakkozni – hogy legyen partnere. Ezt

ő maga találta ki, én meg végül is ráálltam, és hát komolyan mondom – tudtátok
ti, milyen izgalmas játék az a sakk? Ezt
nekem eddig miért nem mondta senki?
Tudtok ti sakkozni egyáltalán? Ha nem,
küldöm Matyit, van pedagógiai vénája, ez
egyértelmű!
Szeptember óta sakkozunk, és mostanra értem el odáig, hogy feljöttem Matyi
szintjére, sőt, most már túlléptem rajta.
Éppen az elmúlt hetekben érzem, hogy
végre nem csak értem a játékot, hanem
már nem kell percenként felidéznem óriási erőfeszítések árán, hogy mi is a cél.
Mi is a cél? Mit is akarok? Sakkot adni?
Vagy megvédeni a királyomat? Eddig ezzel ment el minden energiám játék közben (meg persze azzal, hogy melyik bábu
hogyan is léphet), de most már boldogan
garázdálkodom, és vadul tarolok a táblán.
Nem ismerek magamra, amint csillogó
szemmel nyírom ki saját magzatomat! El
is ment Matyi kedve néhány nap alatt a
sakktól, így vissza kell fognom magam.
Most már ezt tanulom, és ebben is kezdek
egész jó lenni.
Délutánonként ülök és sakkozom. Ha
Dénes is ott van, akkor egy idő után
odajön, figyelget, kezdi nekem a jó tanácsokat adni, amitől persze tiszta ideges
leszek. Amikor megfogok egy bábut,
felszisszen. Ezt már nem bírom elviselni, mert ezzel elveszi minden újdonsült
önbizalmamat. Aztán nagyon tapintatosan visszaszívja a felszisszenését, aztán
mégsem bírja nézni, ahogy elbaltázom
a játszmát, és saját vesztembe rohanok a
rossz bástyalépésemmel, és így tovább.
Végül vagy el bírja szakítani magát tőlünk, és visszamegy labdázni, vagy egy

az egybe elkéri tőlem a játékot, és ő folytatja Matyival.
Ennek régebben nagyon örültem, mert
mehettem végre a dolgomra, de most,
hogy már én is tudok sakkozni, most már
más a helyzet. Mi az, hogy csak úgy elkéri? Kezdjen ő! (De Dénes sose kezd, mindig csak folytat.) Aztán persze átadom, és
persze, gyakran vissza is veszem…
Ittzés Szilvia: Anyu, figyelsz?  40 derűs
családi történet Mikulástól Abigélig
(160 old, keménytáblás, 2200 Ft)

Isten mentő kérdése
Azokat a „diákokat” is szeretném bátorítani, akik úgy érzik, bukásra állnak vagy már
el is buktak Isten iskolájában. Ha a jó tanár
is azt akarja, hogy diákjai ne bukjanak meg
– miért tételeznénk fel kevesebb jóakaratot, jóindulatot Istenről? Akik már régóta
nem hallják azt a belső-felső tiszta, halk és
szelíd hangot, azok számára Istennek van
egy mentő kérdése. Legalább ezt halljuk
meg – legalább erre tudjunk felelni!
Egy finn lelkészről olvastam: egy hét alatt
halt meg járványban három gyermeke és
a felesége. A fájdalomtól és a szenvedéstől szinte süketen és vakon ült kertjében,
irtózatos lelki mélységek peremén. S akkor
egyszerre egy kéz nehezedett vállára. Egy
öreg, hívő paraszt keze: – Tiszteletes úr!

Most kérdezi magától az Úr: „Szeretsz-e
engem – mégis?!”
A lelkész összerezzent s könnyes szemét
a kérdezőre emelte s azt válaszolta: –
Igen, testvérem! Szeretem!
– Akkor, tiszteletes úr, menjen és legeltesse az Ő bárányait!
S a lelkész utolsó erejével elindult egy családhoz – szolgálni.
Nos: ez Isten mentő kérdése – a számunkra is. S ma, halk és szelíd hangon kérdi
azoktól, akik nagy mélységben vannak,
akik most nehezebb kérdésre képtelenek
volnának felelni: – Szeretsz-e engem?
De ezt a mentő kérdést, ezt az életre és
örök életre mentő kérdést, amelyet egykor Péternek tett fel Jézus a Genezáreti tó
partján, ezt is csak belső csöndben lehet
meghallani.
Gyökössy Endre: Isten Iskolája  Sok
mindent tudhatunk meg magunkról és
a boldog életről, mert Gyökössy Endre
több mint négy évtizedes lelkigondozói
tapasztalatait, történeteit osztja meg
velünk a kötet lapjain. (128 old., 2400 Ft)

Jónak születtünk
Létezik egy hihetetlenül bölcs afrikai törzsi
szokás. Amikor a törzsből valaki rosszat tesz
a törzs egy másik tagjával, vagy fájdalmat
okoz neki, akkor az illetőt kiállítják a falu közepére, és az egész törzs köré gyűlik. Ám
ahelyett, hogy valami nyilvános büntetésben
részesítenék, két napig folyamatosan sorolják neki mindazokat a jó dolgokat, amiket
valaha is tett. Hogy miért? Mert a törzs hisz
abban, hogy minden ember jónak születik,
és szeretetre, békére és boldogságra vágyik. Csak néha, a mindezekre való törekvés közben hibákat vétünk. És mivel a rossz
cselekedeteket segélykiáltásként értelmezik, a törzs összegyűlik a társukért, és
‰

(folytatás az előző oldalról)
segítenek neki újra megtalálni önmagát, a jó
természetét. Emlékeztetik őt arra, hogy ki is
valójában.
És erre néha mindenkinek szüksége van!
Szenthelyi-Molnár István: Legyen szép
napod!  Bölcsességek, gondolatok és
történetek az év minden napjára
(304 oldal, 2800 Ft)

Újra és újra emlékezetetekbe vésem bizalommal: semmitől sem kell félnie
annak a léleknek, aki bízik az Úrban, és
reményét Őbelé helyezi. Üdvösségünk
ellensége mindig körülöttünk ólálkodik,
megpróbálja kitépni szívünkből a horgonyt, amely az üdvösséghez köt, a bizalmat Atyánkban, Istenünkben. Fogjuk szorosan, nagyon szorosan ezt a horgonyt,
ne engedjük el egyetlen pillanatra sem,
különben minden elveszik.
Szent Pio atya breviáriuma  Úgy
érezhetjük, mintha Pio atya személyesen
nekünk segítene, lelkivezetőként bátorítana,
igazítana el az élet rögös útjain…
(120 old., 1480 Ft)

Nagy kedvezményekkel
rendelhet vagy vásárolhat
boltunkban!
5000 Ft vásárlás fölött 15% engedményt adunk Kiadónk könyveiből,
10.000 Ft vásárlás fölött 20%-ot,
15.000 Ft fölött pedig 25% a kedvezmény!
Ha a fizetendő összeg eléri a 15.000
Ft-ot, mi fizetjük Ön helyett a postaköltséget!
A postaköltség egységesen 980 Ft – de
cserébe küldünk egy 1000 Ft-os, a
Keresztény Antikváriumban teljesen szabadon felhasználható ajándékutalványt!

Eretnek vicc
Egy nagy egyházmegye élén álló püspököt az újságírók folyton zaklatnak, hogy
foglaljon állást különféle kellemetlen témákban. Az egyik alkalommal a főpap ezt
mondta:
– Elhatároztam, hogy nem adok több szóbeli nyilatkozatot, mert önök a legtöbbször pontatlanul idéznek, és így a mondanivalóm az összefüggéseiből kiragadva
akár eretnekségnek is hat!
Másnap több újság is hatalmas címsorban
közölte: „A püspök beismerte, hogy mondanivalója eretnekség!”
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Ittzés Szilvia: Anyu, figyelsz?
című vidám családi könyvünket
2200 Ft helyett fele áron,
1100 Ft-ért kínáljuk!

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!

