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Megszokott dolog, hogy 

szilveszter táján bol-

dog új évet kíván 

egymásnak bol-

dog-boldogtalan. 

De tudjuk-e, ho-

gyan lehet boldo-

gan élni? Hosszú 

életem tapasztalata sze-

rint négy szóba sűríthetném:

HITTEL
Ezt nemcsak én állítom, hanem 
gyakran elhangzik a világban is: 
„Jó annak, aki hinni tud!…” Hittel 
olyan próbákat tudunk kiállni, ame-
lyeket anélkül nem lehetne. A hit a 
három dimenzióban élő ember ne-
gyedik dimenziója. Úgy lehet bele-
kapaszkodni, mint a kisgyermeknek 
apja vagy édesanyja kezébe. Botlik, 
de nem esik el, és ha elesik, fel tud 
állni.

HŰSÉGGEL
Különös, de az Újszövetség erede-
ti nyelvén, görögül a hit és a hűség 
szó majdnem teljesen azonos. De a 
statisztika is azt mutatja, hogy a 
hívő ember hűségesebb a párjához, 
barátjához, népéhez, hazájához, 
mint az Isten nélkül élő. Mélyebb 
a ragaszkodásuk, mert transzcen-
dens töltésű emberek, világfölötti 
belső tartalmú, tartású emberek. 

Hű az emberekhez, még 
szűkebb és tágabb 

környezetéhez is. 
Egyszer egy pom-
pás rózsakertet 
gondozó embertől 

megkérdeztem, mi-
től olyan szépek a vi-

rágai. Ezt felelte: „Mert 
szeretem őket és hűségesen 

gondozom”.

HUMORRAL
Az élet sója a humor és a derű. 
Kissé rázós, de elmondom. Egy hi-
vatalban egy humortalan, mindig 
mogorva, olykor kiabáló főnök „ural-
kodott”. Egy alkalommal az egyik 
jó humorú tisztviselő megjegyezte: 
„Szuperszónikus maga, kedves fő-
nök.” Az kihúzta magát, és megkér-
dezte a beosztottját, hogy ezt hogyan 
érti. Az azt válaszolta: „Hogy maga a 
szuper, de nekünk szóni kuss!” Nagy 
nevetés támadt, úgyhogy végül a 
főnök is velük nevetett. És hosszú 
időre megváltozott. Egy édesanya 
elmondta egyszer: „Ha nálunk fe-
szült a helyzet, a fiam elmondja a 
legújabb vicceket, végül a férjem is 
anekdotázni kezd.” – És még egy 
apró megjegyzés: a humor sohasem 
lehet gunyoros, vagy éppen bántó, 
mert akkor már nem humor.
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HALLGATÁSSAL
Tudnunk kell elhallgatni és meg-
hallgatni. A lélektan tudósai azt 
állítják, hogy egy órai figyelmes 
odahallgatás vagy valakinek meg-
hallgatása több lelki energiát fo-
gyaszt, mint egy órányi beszéd. Ta-
lán ezért beszélünk többet ahelyett, 
hogy meghallgatnánk valakit. Ma-
napság, amikor majdnem mindene 
megvan az embernek, egyedül em-
bere nincs. Kincset ér, aki meg tud-
ja hallgatni a másikat, és nem vág 
azonnal a szavába: „Az semmi, ezt 
hallgasd meg” – és mondja, mondja 
a magáét.
Tanuljunk hallgatni: a természet-
ben, olykor a családban is. Kevesebb 
válás volna, ha ez sikerülne.

Szeress most!  Szeretetre mindenkinek 

szüksége van. De talán még fontosabb, 

hogy mi szerethessünk másokat. Gyökössy 

Endre bölcs meglátásai segítenek 

bennünket abban, hogy valóban minden 

nap a szeretet életét éljük. (210 old, kemény 

táblás, 2400 Ft)

Magyarok gyilkosai
A makói kórházban a második világhábo-
rú után egy nagy kórterembe helyezték el 
a szülő anyákat és az abortuszra várókat. 
Este kilenc órakor villanyoltás. Tíz órakor 
azonban a szoptatók még szoptattak. A 
gyermeküket nem vállaló nők megjegy-
zéseire, miszerint „Ne zavarjanak min-
ket!…” „Minek szültek?!…” csupán egy 
halk szavú válasz hangzott el:
– Nem az ellenség irt ki minket, magya-
rokat, hanem mi vagyunk saját magunk 
ellenségei.

Gyurkovics Béla maroslelei plébános egy 
rendhagyó anyák napi beszédében ezt 
mondta:
– Képzeljük csak el, hogy Isten esetleg 
már megteremtette azt az embert, aki 
korunk szörnyű betegségének, a ráknak 
megtalálja a gyógyszerét, de egy felelőt-
len anya nem engedte megszületni, s így 
az emberiség tovább szenved és pusztul 
el ebben a betegségben. Ki tudja, meddig 
kell várnunk, hogy valóban megszület-
hessen ez a felfedező ember…

Szenthelyi-Molnár István: Derűs 
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő 
gondolat és történet az év minden napjára 

(330 old., 2400 Ft)

A világ most a vesztébe rohan? Úgy tű-
nik, igen. El fog veszni? Biztos, hogy nem, 
mert vannak áldozatok, engesztelők. Mert 
az Istenfiú nagyon szeret minket, és éle-
tét adta értünk. Éppen ezért meg lehet és 
meg kell rövidíteni a szenvedéseket és 
rettenetes csapásokat, például úgy, ha 
egyre többen hátat fordítanak a hamis és 
bűnös élvezeteknek, elkezdenek becsüle-
tesen dolgozni, és egyre többen belekap-
csolódnak az isteni erőterekbe.
Kerényi Lajos: A világot átölelő szeretet 
Lajos atya bátorító, buzdító, irányt mutató 

gondolataiból mindennap erőt meríthetünk! 
(176 old, kemény táblás, 3500 Ft)



2013. december 28-án, Aprószentek ün-

nepén a Sziklakápolnában egy csodás 

tanúságtételt hallottam, amelynek so-

rán egy hívő asszony elmondta, hogyan 

jelent meg számára tíz évvel korábban 

művi abortált kislánya, Jézus-

sal az oldalán. Elmesélte, 

miként nyugtatta meg 

őt gyermeke, világos-

sá téve, hogy nem 

haragszik és megbo-

csátott. Az anya ko-

rábban – már megtért 

keresztényként – képte-

len volt ennek az abortusz-

nak a lelki terhét elviselni. Hiába 

gyónt, nem tudott megbocsátani önma-

gának. Misztikus élménye azonban ki-

rántotta mély depressziójából. Visszaem-

lékeztem rá; kisfiam váratlan halálának 

elfogadásában és feldolgozásában nekem 

is sokat segített az, hogy hinni tudom: el-

hunyt gyermekeink haláluk után azonnal 

Jézussal lehetnek. A meg nem született 

gyermekek, akiket szüleik beleegyezésé-

vel ölnek meg, úgyszintén a mennyei bol-

dogságba kerülnek. Hitünk szerint velük 

is találkozni fogunk Isten kegyelméből.

A Covid-járványban elhunytak össz-

létszáma csak a pandémia másfél évnyi 

tombolása után érte el abortusszal egy 

hónap alatt kivégzett magzatok számát. 

Mennyi szó esik a járvány áldozatairól, 

és milyen kevés az abortusszal meggyil-

kolt életekről! Pedig évente milliós nagy-

ságrenddel több áldozatot szed.

Nekünk, hétköznapi embereknek is óri-

ási a felelősségünk! Az életvédelem kér-

dését ugyanis pusztán politikai akarattal 

nem lehet megoldani. Ennek az az oka, 

hogy a megoldás nem lehet csupán til-

tás, törvények az abortusz ellen. Ahhoz, 

hogy valóban hatalmas változás történ-

jen a társadalom egészében, 

sokat kellene beszélni 

az élet védelmében, 

és minden fórumon 

tanítani és hirdetni, 

hogy az élet a fogan-

tatás pillanatában 

kezdődik. A gyilkos-

ság az gyilkosság akkor 

is, ha az áldozat nyolcvan-

éves, nyolcéves vagy nyolc hetes.

Fontos lenne, hogy merjünk erről be-

szélni a „világban”: munkahelyünkön, 

vendégségben, baráti társaságban. Hi-

szen az emberek annyi mindenféléről 

beszélgetnek, és ha szóba kerül az ilyes-

mi, sajnos, manapság elfogadott állás-

pont, hogy egy még meg nem született 

gyermek életének kioltásával könnyen 

meg el lehet kerülni anyagi vagy családi 

problémákat. Lehet, hogy csodálkozva 

néznek majd ránk, megszólnak a hátunk 

mögött, hogy nem vagyunk normálisak, 

amiért egy ismeretlen magzat életét véd-

jük – de egyedül így válhatunk jellé mi 

magunk is, az élet védelmében, az örök 

életért.

Életre születünk  A kötet imái, 

kilencedei, elmélkedései mind az Életről,  
az élet legnagyobb csodájáról,  

a gyermekről szólnak. Különösen ajánljuk  
a lelki örökbefogadást vállalóknak!  

(160 old., 1280 Ft)

Dr. Csókay András: 

Az élet kezdete nem a születés!



Decemberi sikerKÖNYVeink
4 remek könyv, tele egész évre szóló 
rövid történetekkel, gondolatokkal, 
bátorításokkal: Szenthelyi-Molnár 
István: Derűs napokat kívánunk 

Emberek, az élet szép! u Veled megyek 
Állj meg egy szóra! A 4 könyvet együtt 

majdnem fele áron, 
9800 helyett 5880 Ft-ért kínáljuk!

Uram! Olyat, amelyben a boldogság 
tüzénél mások is melegedhetnek. 
Mert sok a sors tépázta ember, a 
mindennapok viharában kihűlt lel-
kű, aki magányosan didereg és vá-
gyik a szeretet melegére.

Milyen jó, hogy megköszönhetem Ne-
ked az életemet, Uram! Ha meggyúj-
tottad bennem az élet lángját, add, 
hogy míg ki nem huny, csillagszóró-
ként szétoszthassam másoknak.

Köszönöm, hogy értelmet adtál az éle-
temnek, Uram.

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)

Köszönöm Neked, Uram, 
az életet

Nemcsak a napfényt, hanem a borút 
is. Mert ha nem lennének sötét fel-
legek, érzékelni se tudnám talán, 
milyen gyönyörű az ég, ha sugaras.

Egykoron sokat féltem és sok min-
dent nem értettem a szándékaid-
ból, Uram. De immár megtanultam, 
hogy fájdalmak köszörűjén csiszoló-
dik a lélek.

Csak az értékeli az egészséget, aki 
már volt beteg. Csak az értékeli a 
kenyeret, aki már volt nagyon éhes. 
S a jó szót is csak az becsüli igazán, 
aki hosszú ideig szomjúhozott rá.

Olykor gyengén pislákol bennem a 
holnapokba vetett hit, de annyira 
sosem, hogy ne tudjam, szép az élet, 
amit Tőled kaptam ajándékba, és 
csak rajtam múlik, hogy szépsége ki 
is teljesedjen.

Add, hogy boldog jövőt építsek ma 
kapott adományaidnak tégláiból, 

Ezen a héten a mindenki által kedvelt dobókockás akciónkkal 
várjuk szeretettel a Szeretet Könyvesboltba!  
Ön nem tudja, mi az a „dobókockás akció”? 

Jöjjön el, és örüljünk együtt,  
hogy milyen sok kedvezményt nyer nálunk!

Minden idő alkalmas arra, hogy benne Istennek szolgáljunk. 
Használjuk fel az időt – és az szent idővé válik! 

Szent Ágoston minden időre szóló, 
biztató gondolatához csatlakozva kívánunk minden kedves 
Barátunknak és Olvasónknak Istenben áldott új esztendőt:

a Szent Gellért Kiadó és Könyvesbolt csapata


