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George MacDonald: A súlytalan királylány
Avagy az áldozatvállaló szeretet súlya

Egyszer volt, hol
nem volt, olyan régen,
hogy már el is felejtettem, mikor volt, élt egy
király meg a felesége,
de nem volt gyerekük.
Azt mondta egyszer
magában a király:
„Minden királynőnek,
akit csak ismerek, van
gyermeke, némelyiknek három, másnak
hét, de van, akinek tizenkettő is, az én királyasszonyomnak meg egy sincs. Sehogy
sincs ez rendjén.” El is döntötte magában,
hogy lekapja az asszonyt a tíz körméről. A
királyné azonban rendes feleség volt, és türelmesen viselte a férje dühkitöréseit. A király mérge lángolt, de az asszonya tréfára,
mégpedig igen jó tréfára vette a dolgot.
– Hogy nem bírsz legalább egy gyereket szülni? – mondta a király. – Kettőt már
el sem várok, lehet, hogy sok lenne neked,
amilyen gyengécske vagy.
– Túl sok bizony, drága királyom, módfelett sajnálom – válaszolta a királyné.
– Csak sajnáljad is – vágta vissza a király. – Roppant sajnálatos ez a helyzet.
Pedig nem volt olyan goromba ember a
király, és ennél csekélyebb dolgokban jó
szívvel engedett a királynéjának. Most
azonban államérdek forgott kockán.
A királyné csak mosolygott.
– Légy türelmesebb egy úrhölggyel,
drága királyuram! – felelte. Valóban kedves asszony volt a királyné, és szívből sajnálta, hogy nem tehetett eleget a férjurának
azon minutában.
A király próbált volna türelmes lenni,
csak nem volt hozzá tehetsége. Úgyhogy
igazán meg sem érdemelte, amikor asszonya végül mégis megajándékozta egy leánnyal.

George MacDonald, aki mesterien
megírt meséin keresztül lebilincselően
szólítja meg a gyermekeket és felnőtteket egyaránt, Spurgeon kortársa volt.
De nem csak a kor volt azonos, amelyben éltek. Krisztusba vetett rendületlen hitük úgy tudott világítani mások
számára is, hogy prédikációik hallgatói és írásaik olvasói Istenre találtak. C.
S. Lewist, a múlt század talán legnagyobb hatású keresztény apologétáját
lenyűgözték MacDonald hitigazságokról szóló meséi (pl. A királykisaszszony és Lóci).
A súlytalan királylány is „szokványos” mesés történetnek indul, és ha
egy gyermek olvassa el, aki a „lehetetlent” még nem ismeri, kis szívében végigkacaghatja és -izgulhatja a különös
királylány pihekönnyű kalandjait. Ám
a felnőtt olvasó megértheti a játékos
szavak mögött rejtőző mélyebb tanítást a szeretet áldozatot is vállaló, mérhetetlen súlyáról, az élet és halál korántsem könnyű kérdéseiről. Mindezt
olyan megfogalmazásban, amit talán
csak azok az írók tudhatnak magukénak, akiknek onnét felülről adatott.
Nem lehetett egyszerű átültetni
magyarra az eredeti, szójátékokban
gazdag szöveget. De jó, hogy Pásztor
Péter személyében végre valaki mégis
megtette!
Ráadásul nekünk, baptistáknak
sincs szégyenkeznivalónk a szép kötet
kapcsán, hiszen Szimonidesz Hajnalka
baptista testvérünk gyönyörűen festett, művészi illusztrációi még magát
George MacDonaldot is elbűvölnék!
Nem is beszélve a gyerekekről...
Szommer Hajnalka
A nagy alakú,
szép kivitelű mesekönyv az Encián
kiadónál
jelent
meg. Kapható a
Baptista Könyvesboltban is (1068
Budapest, Benczúr
u. 31.; 06-20-8860011; konyvesbolt
@baptist.hu).

A BÉKEHÍRNÖK
2019. évi előfizetési díjai
A Békehírnök 1895 óta egyházunk hivatalos lapja. Legyen ott az
ön otthonában is! A 2019. januártól
kéthetente megjelenő lap összességében az eddigihez hasonló terjedelemben áll az olvasók rendelkezésére.
Csoportos előfizetési díjak:
éves
8600 Ft
féléves
5300 Ft
Egyéni előfizetési díjak:
éves
10 000 Ft
féléves
6000 Ft
Egyéni, külföldre havonta postázva:
EU-tagországokba 18 200 Ft
EU-n kívülre
23 100 Ft
Egyéni, külföldre:
EU-tagországokba 34 000 Ft
EU-n kívülre
40 000 Ft
Kérjük kedves előfizetőinket, a
2019-es előfizetési díjakat legkésőbb
2019. január 4-ig juttassák el a gyülekezeti iratterjesztőkön keresztül
vagy a 11706016-22163851 csekkszámlán a kiadóhivatalba (1068 Budapest, Benczúr u. 31.). Köszönjük!
További információk: 06-20886-1011; lomjanszki.debora@baptist.hu.

A Baptista Könyvesbolt hírei
 Megjelent a 2019-es Áhítat
és Múlt, jelen, jövő baptista évkönyv
A kiadványok ára külön-külön 1600-1600 Ft, együtt kedvezményesen, 2800 Ft-ért kaphatóak.
 Ünnepi nyitvatartás, leltár
A naptári ünnepnapok, valamint az éves leltározás miatt
2018-ban az utolsó nyitvatartási
nap december 19., szerda, 2019-ben
az első nyitvatartási nap január 16.,
szerda.
A köztes időben a könyvesbolt zárva lesz.
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