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„Az Úr Jézus pedig miután 
ezeket mondta nekik, fel-
emeltetett a mennybe, és az 
Isten jobbjára ült.” (Mk 16,19) 

E heti igekincsünk első fele 
olyan egyszerű, hogy önma-
gáért beszél: felemeltetett a 
mennybe. Mindig is úgy ta-
nultuk, azt jelenti, hogy Jé-
zus Istennél van.
Teljesen egyszerűnek tűnik, 
de minél tovább gondol-
kozunk rajta, annál inkább 
problémává válik, mert a ma 
emberének már nem lehet azt 
mondani (és nem is monda-
nám): „Ez így van, mert így 
van megírva a Hiszekegyben 
is, így van megírva az Igé-
ben, ne gondolkozzatok rajta, 
ezt kell hinni, a hívő ember 
nem gondolkozik, hanem 
hisz.” – Egyre inkább ér-
zem, hogy a kérdéseket nem 
szabad és nem lehet megke-
rülni. Mert lehetetlen, hogy 
legalább egyszer ne suhant 
volna át minden hívő gon-
dolatán: De mégis hogyan 
emeltetett fel Jézus a menny-
be? Azt tudjuk, ez azt jelenti, 
hogy Istennél van. De mégis, 
mi történhetett ott?

Az igazi megértéshez az ak-
kori keleti ember stílusát, tér-
látását, kifejezésmódját kell 
ismernünk, hogy mondani-
valóját pontosan le tudjuk 
fordítani mai kifejezéseink-
re. Mintha csak egy kétezer 
esztendős képírást fejtenénk 
meg, ahogyan megfejtették 
az egyiptomi hieroglifákat.
Először is azt kell erről a 
képről elmondanom, nem azt 
jelenti, hogy Jézus volt az 

első űrhajós. Aztán nem úgy 
történt a mennybemenetel, 
hogy lassan vagy egyre gyor-
sulva felemelkedett, majd 
valahol eltűnt az égben, és 
megjelent Isten jobbján.
Amikor azt mondja itt szép 
keleti képpel az Ige, hogy 
szemük láttára felemelte-
tett, akkor az azt jelenti mai 
nyelvre lefordítva, hogy Is-
tennél van – ezt már az előbb 
is állítottuk. Isten azonban 
nincs se térhez, se helyhez 
kötve, tudjuk, hogy minden-
ütt jelenvaló, és se idő, se 
tér nem úr felette, hanem Ő 
az ura a térnek és az időnek. 
Jézus mennybemenetele után 
ez Őrá is igaz, nincs többé 
térhez és időhöz kötve. Nincs 
rajta semmiféle béklyó. Min-
denütt és mindenkor jelen-
valóvá lehet. Ebben a pilla-
natban jelen van itt, hiszen 
megígérte: velünk lesz min-
den napon a világ végeze-
téig. Egy kis indonéz temp-
lomban éppen úgy, mint egy 
eszkimó iglujában, aki most 
ott térdel és imádkozik, mert 
eszébe jut, hogy ma menny-
bemenetel ünnepe van. ‰
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Tér és idő felett



Az áldozócsütörtök tehát először is azt feje-
zi ki, hogy megszűnik Jézus térhez és idő-
höz kötöttsége. Régi keleti nyelven, kétezer 
évvel ezelőtt, ezt az ember másképpen nem 
tudta kifejezni, minthogy elszakadt ettől a 
földtől, és felment.

Jézus mennybemeneteléről más 
érdekességeket is olvashatunk Gyökössy 
Endre: A hét igekincse című, egész évre 
szolgáló elmélkedési kötetben 
(272 old., 3800 Ft)

Különlegességek 
a Keresztény Antikváriumban

Szinte minden héten rengeteg értékes köny-
vet kapunk adományba nagylelkű baráta-
inktól: hálás szívvel köszönjük segítségü-
ket! Így jutott hozzánk egy kiemelkedően 
értékes könyv: Aquinói Szent Tamás Summa 

Theologica latin nyelvű, teljes kiadása (Italia, 
Taurini, 1932). A hatkötetes, több mint 4000 
oldalas mű nagyon ritkán kapható; az interne-
ten fellelhető legutóbbi aukciós ára kereken 
100.000 Ft volt. Azt szeretnénk, ha valaki olyan 
hívőhöz kerülne ez a felbecsülhetetlenül ér-
tékes mű, aki igazán értékelni tudja. Viszont 
mivel ez az ár szinte megfizethetetlen, alkut 
javaslunk! Vagyis aki szeretné megvásárolni a 
Summát, jelezze nekünk, mennyit tud rááldozni, 
és ha egy mód van rá, elfogadjuk az ajánlatát.
Telefonszámunk: 20/92 888 88. 
Vagy email: a@szentgellertkiado.hu

Az égő 
bokor

Ha tudnánk hogy 
melyik az a csipkebokor 

Hóreb hegyén, amelyet 
Mózes lángolni látott, de amely még-
sem égett el, akkor bizonyosan ezrével 
zarándokolnának oda. Látni akarnánk a 
helyet, megérinteni azt a csodás bokrot, 
amelyből a próféta Isten szavát hallotta. 
Pedig nem is kell olyan messzire menni, 
hogy azt a helyet elérjük.

Istenünk lángoló szeretettel szólít 
meg minket a szívünk mélyén. Ott hall-
hatjuk hangját, és érinthetjük szeretetét. 
Csak le kell vennünk a sarunkat, vagyis 
ki kell lépnünk a mindennapi élet ro-
hanó árjából, és kissé csendben marad-
nunk. Befelé néznünk. Gyermeki lélek-
kel, bizalommal fordulnunk mennyei 
Atyánkhoz.

És ha odaértünk, ha szívünk legmé-
lyén ott állunk Isten hegyén, vajon mit 
hallunk ma tőle? Mit mond nekünk Iste-
nünk a mai napon? Talán azt, hogy látja 
nyomorúságunkat, ahogy a bűn rabsá-
gában élünk, testvér testvér ellen küzd-
ve, acsarkodva. Talán újra és újra az Ő 
békéjét kínálja, hogy fogadjuk el.

Noha Isten békéje a szeretet kereszt-
jével, szenvedéssel jár, amikor elfogad-
juk, akkor igát is kínál nekünk. Méretre 
készített igát, amelyben Ő maga viseli, 
mellettünk a teher nagyobbik részét.

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)



Gyermekek mezőkövesdi népviseletben

Az 1938-as budapesti Eucharisztikus 
Kongresszus egyik legcsodálatosabb 
eseménye a gyermekek szentáldozása 
volt 1938 áldozócsütörtökén, a Hősök 
terén. Százötvenezer(!) gyermek já-
rult szentáldozáshoz, hatéves kortól 
tizennyolc éves korig. Szebbnél szebb 
öltözetben: az elsőáldozó kislányok hó-
fehér ruhában, fehér koszorúval a fe-
jükön, mintha angyalok szálltak volna 
a földre, a kisfiúk is egyforma ünnepi 
öltözetben. A nagyobb korúak is ele-
gáns, szép ruhákban a sok-sok egyhá-
zi iskolából, állami iskolából, továbbá 
szívgárdisták és apácajelöltek.
A meleg májusi napfényben – mert 
hála Istennek, ezen a napon is ragyogó 
idő volt – a színpompás látvány gyö-
nyörködtette a jelenlévőket. A százöt-
venezer áldozó gyermeken kívül leg-
alább ennyi kísérő is volt velük. Így 
összesen mintegy háromszázezren 
ünnepelték a téren a mi Urunk, Jé-
zus Krisztust, aki az emberi szívekbe 
akart betérni.
A lelkipásztorok, a hitoktatók mindent 
megtettek azért, hogy a gyermekek, fi-
atalok valamennyien jól felkészülten 
fogadják szívükbe a szeretet Királyát.
Az eucharisztikus kongresszus ide-
jén egyébként az Andrássy úton és a 
Hősök terén sűrűn álltak a gyóntató-
székek. Bőven adódott tehát lehető-
ség, hogy minél többen elvégezhessék 
szentgyónásukat, hogy azután bűnök-
től megtisztult, kegyelembe öltözött lé-
lekkel várják és fogadják szívükbe az 
isteni nagy vendéget, Jézus Krisztust.

A gyermekek áldozásának szentmisé-
jét Párizs bíboros érseke mutatta be, 
de jelen volt Serédi Jusztinián bíboros 
hercegprímás is, akinek lelkét ugyan-
csak eltöltötte az öröm, látva a hatal-
mas gyermeksereget és kísérőiket.
Úrfelmutatás után megkapó jelenet 
következett. Ekkor vonult fel a Vaj-
dahunyad várából háromszáz pap, 
akik az áldoztatást végezték. Lassú 
menetben haladtak, közöttük a fehér 
és arany színekkel díszített frigyszek-
rények, azaz hordozható taberná-
kulumok. Minden frigyszekrényben 
hatvan áldoztató kehely volt, bennük 
a konszekrált, átváltoztatott Ostya. 
Diákok égő fáklyákkal a kezükben kí-
sérték a legszentebb Oltáriszentséget 
az áldoztatás helyszínére. Ilyen nagy-
szabású áldoztatásra Magyarországon 
még nem volt példa...

Katona István: A Szeretet köteléke  
Újra megjelentettük az 1938-as budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról 
írt remek összefoglaló művet, több mint  
60 korabeli fényképpel illusztrálva  
(152 old., 1580 Ft)

Százötvenezer gyermekszív  
fogadja be a szentségi Jézust





A HÓNAP sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: A hét igekincse című, 
egész évre szóló elmélkedési könyvet 
kínáljuk most nagy kedvezménnyel, 

3800 Ft helyett 2700 Ft-ért!

Ó,  XXI.  század!
Két férfi beszélget.
– Tegnap a papunk rettenetesen kikelt a szó-
széken a mindenféle új technikai eszközök 
ellen. Főleg azt ostorozta, hogy túlságosan 
függünk az elektromos szerkentyűktől...
– És mit mondott, mi a megoldás erre?
– Sajnos nem derült ki, ugyanis félbe kellett 
szakítania a beszédet, mert elromlott a mik-
rofon.
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Légy Krisztus mása!
Embertársadban Krisztust kell látnod. Mert 
„amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is 
tettetek, velem tettétek”.
Csakhogy ez nehéz. Sok kortársunkban bi-
zony alig-alig vehető észre a Krisztus. Ezért 
sehogy sem sikerül azt tenni velük, amit 
Krisztussal tennénk.
Próbáld meg egyszer fordítva: közeledj úgy 
a másikhoz, mintha te magad volnál Krisz-
tus. „Én Krisztus akarok lenni!” Ez köny-
nyebb.
Abban a pillanatban megszűnik haragod és 
bosszúságod; türelem, önuralom, nyugalom 
kerekedik fölül.
Légy Krisztusa testvéreidnek!

Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! 
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki 
ügyeinkben! (kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

Olyan nincs, hogy a Szentlélek 
valamiért nem jön el

Jézus feltámadása után a tanítványokra 
lehelve átadta nekik a Szentlelket (Jn 

20,21-23). Ez a jelenet a teremtést idézi 
fel, amikor Isten Ádám orrába fújta az 
élet leheletét. A Lélek első kiáradása, 
az őspünkösd az embert élőlénnyé tette, 
Jézus pedig a Szentlelket kiárasztva sa-
ját megdicsőült, örök életében részesíti 
az embert.

Jézus többé nem testileg akart jelen lenni 
köztünk, hanem a Szentlélek által a szí-
vünkben akar élni, hogy mi is Őbenne 
legyünk, és Lelkének erejében tegyünk 
tanúságot Róla.

Pünkösdkor a Szentlélek által Isten saját 
életét közölte velünk, és bevont a Szent-
háromság közösségébe. Az Egyház ezért 
többé már nem Isten országát, hanem 
Jézus Krisztust hirdeti, aki maga a 
megvalósult és mindenütt velünk lévő 
Isten országa a Szentlélekben.

Pünkösd ünnepére készülve idéztünk Barsi 
Balázs: A szentek útja a szeretet útja 

című kötetből (kemény táblás ünnepi kiadás, 
184 old. 2400 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 
Nyitva vagyunk: H-P 9-18h 

Telefon: 06/1 266 61 61 
e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu


