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Különleges időket élünk...
Igen, pont most. Most, miután egyelőre eltávolodott tőlünk a járvány fenyegetése, most,
hogy már nincs semmiféle korlátozás, rendkívüli helyzet.
Úgy is mondhatnánk, hogy a mi életünkben most kezdődik a rendkívüli időszak. Most
nekünk, kinek-kinek magának, egyesével kell
megküzdenie azzal az új világgal, amiben
újra elkezdhetünk „rendesen” élni.
Valószínűleg már a bezártság hetei alatt is
mindenki érezte, hogy utána majd nem folytathatjuk ugyanott, ahol abbahagytuk. Sok
minden persze nem csak rajtunk múlik, mert
sokak körül alaposan megváltoztak a külső
körülmények. Ezekhez lehetőség szerint alkalmazkodnunk kell. De azt mi dönthetjük el,
hogy mi a fontos, az igazán fontos számunkra, mi az, amiért érdemes áldozatokat hozni.
A bezártság – vagy az elcsendesedés – heteiben megtapasztalhattuk például, hogy

milyen sivár a vasárnap „élő” szentmise, lelki
közösség és szentáldozás nélkül, és így most
annál nagyobb örömmel indulunk templomba.
Reméljük, nem tér vissza a járvány, vagy
nem lesz nagyon pusztító, vagy addigra
meglesz az ellenszere, és nem kényszerül arra
a világ, hogy megint kitegye mindenre a „bezárt” táblát egy-két hónapra. Mi pedig próbáljunk meg úgy élni, hogy elhagyjuk azokat
a felesleges kiegészítéseket az életünkből,
amik nélkül nagyon is jól megvoltunk ebben
a különleges helyzetben. Egyszerű örömben
megélni életünk minden napját nem más,
mint Isten országában élni.
Anselm Grün bencés szerzetes Ima és áldás
című könyvében találtam ezt a szombat esti
imádságot, amely jól kifejezi azt a boldog hálát, amit mindannyian érezhetünk, akik Istenhez tartozunk:
Jóságos mennyei Atyám, hálát adok Neked a
mai szép napért, mindazért, amit ma átélhettem.
Hálát adok az elmúlt hétért is, mindazért,
amivel ezen a héten megajándékoztál.
Minden nap velem voltál. Elküldted hozzám angyalaidat, hogy vezessenek és
őrizzenek. Olyan embereket állítottál oldalamra, akik megnyitották szememet a
‰
valóságra.

Anselm Grün OSB: Ima és áldás
Csendes imák, meditációk. (kemény kötésben,
fotókkal, ünnepi kétszín nyomással, 100 old.,
1800 Ft)

Megtaláltam a helyem
a csillagok között
Azért érdemes néha elvonulnunk a
csendbe, és ott el-elgondolkodni, csak
úgy, nem valamire gondolva, hanem
engedni, hogy átfolyjanak rajtam a
dolgok, és a csend megcsendüljön,
mert így fontos dolgokat fedezhetünk
fel. Persze ne mindjárt a rák ellenszerére gondoljunk; talán elég nekünk a
mi kis világunk problémáit megérteni.
Egyszer például rádöbbentem, hogy
a kozmosz tengelyének a kellős közepe a kozmikus Krisztus. Hogy Ő nem
csupán egy próféta, ezen a kicsi boly-

gón járt, hanem az Ő Lénye mindeneket betöltő. Kozmikus. Ő az Alaphang, és ha ebből a világrendből nem
akarok kiesni, nem akarok rendetlen,
azaz beteg vagy bűnös életű ember
lenni, akkor erre az Alaphangra kell
ráhangolódnom, s akkor tagja leszek
ennek a csodálatos zenekarnak. Amikor minderre rájöttem, megtaláltam
a helyem a kozmoszban (nemcsak
Újpesten), a csillagok között. – Ezek
azok a nagy örömök, amivel a tanítványság elkezdődik, izmosodik, erősödik.
Aztán az ember orra bukik, besározza magát, és újra elölről kezdi.
Mert az a különbség a bárány és a
malac között, hogy a bárány is sárba
esik, a malac is, de a bárány kimászik
belőle, a malac meg benne marad, és
jól érzi magát benne. Jézusnak mégis
mi volnánk a bárányai, akik ha be is
sározzuk magunkat, elölről kezdjük,
kikeveredünk a pocsolyából.
Nos, ezzel az örömmel kezdődik a
tanítványság.
Gyökössy Endre: Életünk Jézus tükrében
Jézus a példázatait tartja elénk tükörként.
Akik úgy néznek bele, hogy megrendülnek és
érzik: Ez én vagyok, nekem szól – azoknak
lehetséges az új élet és az új kezdet! (144 old.,
1800 Ft)

Mantas Hesthaven, Unsplash

Átélhettem teremtésed szépségét.
Szentlelkeddel ajándékoztál meg, hiszen Ő a
bennem felfakadó forrás, ahonnét mindig
újra meríthetek, ha elfogy az erőm.
Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal élhettem át
ezt a hetet. Velem járt utamon. Ő volt velem éjszaka, sötétségben, félelemben és
magányban. De velem volt örömeimben,
hálámban, e hét minden boldogító találkozásában is.
Megajándékoztál a Szentírás igéjével, s megérintetted szívemet. Igédből megsejthettem, mit jelent az igazi élet. Igéd életemnek új ízt ajándékozott, az isteni szeretet
ízét.
„Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint
azoknak, akik dúskálnak búzában meg
borban! Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz
nekem, Uram.” (Zsolt 4,8-9)

Otthon, a mennyországban
A Szentírás a mennyországot a hazatéréshez is
hasonlítja. Barbara Johnson már idézett könyve
sok humorral és bölcsességgel próbálja megvilágítani ezt a fontos témát.
Például az egyik rajzon
látható egy üzenőcédula:

pámhoz,
Hazamentem a tsek neked
hogy előkészí át a házában.
egy szép szob szajövök
Hamarosan vis
érted!
Szeretettel: ézus.
J
Az idézet Jézusnak az utolsó vacsorán
mondott szavaira utal: „Atyám házában
sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el,
hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán
elmegyek, és helyet készítek nektek, újra
eljövök, és magammal viszlek benneteket,
hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.”
(Jn 14,2-3)

A hazaérkezés találó szimbólum, amely
elgondolkodtathat bennünket a mennyországról, olyan hasonlat, amelybe igazán
bele tudjuk élni magunkat. Itt a földön
is gyakran megtapasztaljuk, milyen érzés hazaérkezni. Elmegyünk valahova
pihenni több napra vagy hétre. Végig jól
érezzük magunkat, de amikor hazatérünk,

mégis felsóhajtunk: „Jól
telt a nyaralás, de milyen
jó újra itthon lenni!”
A legtöbb kollégium
és egyetem minden évben szervez úgynevezett
„visszatérési” alkalmakat, amikor a végzett
hallgatók ellátogathatnak
a kampuszra, hogy újra
együtt legyenek azokkal
– legalább egy kis időre –, akikkel sokáig
otthonukként osztoztak a kollégiumon, távol a valódi otthonuktól.
Az otthon biztonságos és békés helyet
jelent. Helyet, ahol „otthon” érezzük
magunkat. A családi otthon elsősorban
nem a házat vagy a lakást jelenti, hanem
– ideális esetben – szeretetben együtt élő
emberek közösségét, akik együtt esznek,
pihennek, játszanak, együtt sírnak és nevetnek. Az otthon azt jelenti: „osztozunk
egymással”. Olyan hely, ahol szívesen fogadunk másokat: barátokat és vendégeket
is szeretettel látunk.
Nemrég olvastam egy történetet egy családról, akiknek kigyulladt és porig égett a
családi házuk. Egyik barátjuk azt mondta
a család tizenöt éves lányának:
– Rettenetesen sajnálom, hogy elvesztetted az otthonodat!
A fiatal lány azonban ezt felelte:
– Ó, mi nem vesztettük el az otthonunkat!
Van otthonunk! Csak házunk nincs, ahova
beköltözhetnénk.
William H. Shannon: Úton a túlvilág
felé – Gondolatok a halálról és az utána
következőkről című kötetből (216 old., 1600 Ft)

Sarlósboldogasszony
Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja
a táblán.
Arany húrját a domb mögött hangolja
már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne párállik a pirkadati szélben
A csurranó nyárdéli tűz,
De az orgonalombon még reszket
a harmat,
S acél-ifjan csillannak a kaszák.
[...]
Sík Sándor: Ének minden emberhez című
kötetből idéztünk. (400 oldalas, elegáns
papírra nyomtatott, kemény táblás, 2800 Ft)

Régóta keres
egy bizonyos könyvet?
Nézzen körül honlapunkon a Keresztény antikváriumban (a nyitólapon található), hátha
nekünk megvan! Ránk bízták ugyanis egy különleges és ritka könyvtár értékesítését: olyan
csodálatos keresztény műveket, ritkaságokat,
amelyek ma már szinte beszerezhetetlenek,
mert akinek megvannak, nem akarja eladni
azokat. Ráadásul ezek megvásárlásával Ön az
érdi Tanoda Otthon hátrányos helyzetű gyermekeit támogatja.
A kapható könyvek listáját és leírását szívesen
elküldjük Önnek emailben is, ha kéri!

A szeretetnek

nincs köze a leereszkedéshez; a jótékonyság nem szánalomból, hanem szeretetből táplálkozik. A
szeretet és a jótékonyság egy, mert ha jót
cselekszünk, szeretettel tesszük. A szenvedőnek elsősorban nem pénzre van szüksége.
Szent Teréz anya breviáriuma – vagyis az
Anya gondolatai, útmutatásai az esztendő
minden napjára (140 old., 1380 Ft)

 Vasárnapi vicc 
A lelkésztől megkérdezi a kisfia:
– Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz,
miért hajtod le előtte csöndben a fejed?
– Így kérem Isten segítségét, hogy jó és érdekes prédikációt tudjak mondani.
– És miért nem segít?
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok
című viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)
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Júliusi sikerKÖNYVÜNK
Az Úton a túlvilág felé
című könyvünket
FELE ÁRON kínáljuk,
1600 Ft helyett csupán 800 Ft-ért!

