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2020 – 2021.
dec. 27. – jan. 3.
Egy nap az Úrnál anynyi, mint ezer év, és
ezer év, mint egy nap.
Az Úr nem késik ígéretével, ahogy
egyesek gondolják. Türelemmel kezel bennünket, mert nem akarja,
hogy bárki is elvesszen, hanem hogy
mindnyájan megtérjenek a bűnbánatra.
Szent Péter apostol figyelmeztet
bennünket, hogy az emberi életnek
és a történelemnek nincsen megoldása ezen a földi életen és történelmen belül, ezért Isten tetteit nem is
mérhetjük ugyanazzal a mércével,
mint a történelmi eseményeket. Isten ugyanis nincsen alávetve az időnek, hanem éppen fordítva: az idő
van alávetve az Ő hatalmának. Következésképp teljességgel alaptalan
azt feltételezni, hogy ennyi vagy anynyi időre van szüksége ahhoz, hogy
terveit megvalósítsa, s ugyanezért
felesleges számon
kérni azt is, hogy
miért nem teljesíti
ígéreteit éppen abban a parányi időszakaszban, amely
a mi földi életünk
néhány évtizede.
Ha csupán a földi
idő keretei között

gondolkodunk és tervezünk,
szánalmas
utópiákat fogunk gyártani, amelyek sosem váltják be a
hozzájuk fűzött reményeket, sőt jóval többet ártanak, mint használnak, mert nem számolnak az ember
megromlott természetével, s azt
bálványozzák, ami férges és pusztulásra ítélt. Úgyhogy ahelyett, hogy
saját gyarló és esetleges tapasztalataink ítélőszéke elé idéznénk Istennek az eljövendő világra vonatkozó
ígéretét, inkább az Úr hatalmas
tetteinek fényében mérjük le földi
életünket és értékeljük a történelem
eseményeit, s vegyük sorra életünk
tájait: mi mindent kell átalakítanunk, milyen akadályokat kell eltakarítanunk, hogy utat készítsünk az
érkező Úr előtt?
Urunk, Te minden pillanatban érkezel: már
a teremtés műve is Advent, Úrjövet volt, majd
következett a szentséges megtestesülés,
most pedig kegyelmi
Úrjövet
számunkra
minden egyes szentáldozás. Földi világunk
ezeken a pontokon az
örökkévalósággal ‰

érintkezik, s folytonos érkezésed felöleli
az időt a világmindenség legelső atomjának megjelenésétől az utolsó napig, kitágítva horizontunkat az idő határain túlra,
ahonnan ered s ahol majd beteljesedik
az emberi történelem. Tedd, kérünk, szívünket figyelmessé és hűségessé a várakozásban, hogy ezáltal siettessük a Te
végső, dicsőséges eljöveteledet, amikor
újjáalkotod az eget és a földet, és Te leszel minden mindenben.
Barsi Balázs OFM: Adventben élünk
Szentírási elmélkedések az adventi és
a karácsony idő minden napjára. (kemény
kötésben, ünnepi kétszín nyomással
176 old., 2400 Ft)

Amiben
pótolhatatlanok vagyunk
Ott van a kincs bennünk. Eljön a pillanat, amikor megtaláljuk a kulcsot a
kincses ládához, amelyen addig ültünk.
Rádöbbenünk, hogy pótolhatatlanok
vagyunk. Senki nem pótolhat minket;
ha valamit elmulasztunk, ott lyuk marad a teremtésben. Ezért bűn a mulasztás, ahogyan azt az egyház tanítja, s a
szentmise elején a „közgyónásban” is
megvalljuk: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással vétkeztünk...
Mennyi díványon heverésző ember van!
Milyen találóan fejezi ki a magyar nyelv:
nem csinálnak mást, mint hogy „agyonütik az időt”. Mire jó ez? Imáink célja
megtalálni azt az akadályt (irigység,
gőg, türelmetlenség stb.), amely nem
engedi, hogy Isten működjön bennünk.
Ezzel elengedjük félelmeinket is. Ne veszítsünk egyetlen percet sem! Ez a nap
nem tér vissza. Estére légy kifáradva,

hogy elmondhasd: Ma nem adhattam többet. Ez akár a 11. parancsolat is lehetne...
Minden zsírfelesleg, ami torkosságunk
miatt rajtunk van, minden élvezkedés,
időrabló mulatozás, minden tudás, amit
nem osztunk meg, hanem hatalmat csinálunk belőle, minden hit, amit nem
adunk át gyermekeinknek, környezetünknek, minden anyagi javunk, amit
összegyűjtünk, pedig valójában nincs
is szükségünk rá, minden evangéliumi
igazság, ami mellett nem merünk kiállni: iszonyatos vétség saját életünk és üdvösségünk ellen – és a szegények, a kiszolgáltatottak ellen! Jó cselekedeteink
is gyakran telve vannak önzéssel. Csak
a szenvedés tesz „porszem”-helyemre.
Bűnbánat és gyónás nélkül menthetetlenek vagyunk.

Csókay András: Orvosmissziók
Jézus-imával  Lelki napló
a nigériai missziótól a bangladesi ikrek
szétválasztásáig (220 old., 2600 Ft)

Legyen időd Isten számára!
Fösvény vagy Isteneddel szemben. Meg
tudod számolni a perceket, amelyeket
huszonnégy óra alatt neki szánsz?
Adtál-e már neki egy teljes napot az életedből?
Nem adhatnád-e át teljesen önmagadat Istennek életed huszonnégy órájára? Ha

nagylelkű vagy, tedd meg! Szolgáltasd
ki, add át magad Istennek – mindig
csak egyetlen napra!
Hadd fújjanak el Isten fuvallatai, ahová
akarnak!
Akkor nem tartasz vissza magadnak semmit, ami miatt okod lehetne kicsinyeskedni, bírálgatni, érzékenykedni.
Felbecsülhetetlen jótétemény az ilyen
nap.
Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén!
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki
ügyeinkben! (kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

Öltsd magadra
az öröm köntösét!
Gyermekkoromban
pénzfeldobással
döntöttük el, hogy kinek kell aznap
felsöpörnie az udvart vagy a szemetes
ládát kitennie a kapu elé, és így nem veszekedtünk ezen az öcsémmel.
Képzeljük el, hogy mindenkinek van
egy olyan pénzérméje, amelynek az
egyik oldalán ez áll: „öröm”, a másikon pedig: „bosszúság”. Ezt a különleges pénzt nem kell feldobnunk minden
reggel, hanem eldönthetjük, melyik
oldalát választjuk. Mintha csak a reggeli öltözködéskor egyúttal felvennénk
a homlokot ráncoló bosszúság vagy a
mosolygós öröm köntösét is. Csakis és

egyedül rajtunk múlik, hogy milyen lesz
az előttünk álló napunk.
Amikor esőt mond az előrejelzés, akkor
esőkabátot veszünk fel, ha meleg időt
jelez, akkor lazábban öltözünk. De a váratlan eseményekre is fel lehet készülni.
Már reggel elhatározhatjuk, hogy miként reagálunk majd azokra. Ha például
otthonról kilépve, az utcán jut eszembe,
hogy otthon felejtettem a pénztárcámat,
kétféle módon reagálhatok: magamban
csúnya szavakat mondhatok, de ettől
csak dühösebb leszek; vagy örömmel és
hálával arra gondolok, milyen jó, hogy
itt fedeztem fel a hiányt, nem pedig az
üzlet pénztáránál.
Nagyon régen történt. Csengettek az ajtómon, én pedig már mielőtt láttam volna, ki az, dühösen kiszóltam:
– Mit akarsz itt már megint? – mert azt
hittem, az az ember jött vissza, aki aznap már többször becsengetett.
Pedig nem ez történt, hanem szeretett
húgom jött hozzám váratlanul látogatóba a gyermekeivel.
Húgom ekkor szép nyugodtan megfordult, és így szólt:
– Gyerekek, vissza az autóba! Anna nénétek nem érzi jól magát.
Azóta is csodálom a húgomat ezért a
tettéért, hogy egy pillanatra sem veszítette el derűs hangulatát, azonnal el
tudta simítani a problémát, sőt nemcsak
a maga lelkében, hanem gyermekei számára is. Én ekkor úgy néztem ki, mint
aki esőkabátban üldögél a tűző napon.
Reggel nem öltöttem fel az öröm köntösét. Húgom viszont igen, ezért az őt
váratlanul érő kellemetlen helyzetet is
derűsen tudta fogadni.
‰

(folytatás az előző oldalról)
A megijesztett kutya ugat és harap, a
kígyó mar, a bika felöklel. A teremtmények között csak az ember képes arra,
hogy ösztöneit féken tartsa, és a váratlan eseményekre az értelmét használva
válaszoljon.
Igyekezz tehát gyakran magadra ölteni
az öröm köntösét!
Varga Anna: Örvendező szívvel
Egy világot járt hívő lélek elgondolkoztató
történetei hazánktól egészen Dél-Afrikáig,
az élet szépségéről és Istenünk jóságáról.
(144 old., 1580 Ft)

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda
hetilapja Olvasói számára
Mindenes: Nagy Alexandra

Izgalmas vicc



Álarcos férfi kezében pisztollyal ront be
az ajtón, a maszk szinte még a szemét is
eltakarja.
– Ez egy bankrablás! – ordítja.
– Ez pedig egy kegytárgybolt – feleli az
eladó.

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Csak egy nap az élet: az ébredéstől
az elalvásig. A mai napon kell felismerni az Úr látogatását, nem a múltba
révedve és nem a jövőt kémlelve. És
a mai napon kell megtenni a jót, a mai
napon kell szakítani a bűnnel.
Válogatás nélkül tedd a jót, úgy, hogy
szinte már magától menjen. Ne válogass, mert elszalasztod az alkalmat,
hogy Jézussal jót tehess.
Barsi Balázs: A szentek útja a szeretet útja
(kemény táblás ünnepi kiadás, 184 old. 2400 Ft)

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
(a bolthelyiséget mindennap
ózonnal fertőtlenítjük)
Telefon: 06/1 266 61 61
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
Ezen a héten nyitva leszünk:
Hétfőtől szerdáig 9–18h,
csütörtökön 9h –14h között.
Utána már csak „jövőre” nyitunk ki,
2021. január 3-án!

Varga Anna: Örvendező szívvel
című remek könyvét kínáljuk
nagy kedvezménnyel,
1580 Ft helyett 1000 Ft-ért!
Furcsa évet hagyunk magunk mögött,
és lehet, hogy jövőre is adódnak még
nehézségek. Kérjük Istenünk kegyelmét,
hogy mindannyiunkat őrizzen meg
a hitben, reményben, szeretetben!
Így legyen áldott, boldog minden napunk
az új esztendőben! Szeretettel:
a Szent Gellért Kiadó és Nyomda
csapata

