
Pünkösd; Fra Angelico

A Szentlélek úgy tanúskodik, hogy a 
végső valósággal, az igazsággal szem-
besít külön-külön mindannyiunkat, 
valami sajátos, belső személyes meg-
világosítás által – erre a megvilágo-
sításra utalnak a pünkösdi lángnyel-
vek. Ránk bizonyítja a bűnt, egyfajta 
élesen és fájdalmasan megnyilatkozó 
evidenciával; ugyanakkor Jézusról is 
feltárja a végső igazságot, hogy Jézus 
az örök Isten öröktől születő Fia, aki 
értünk, éppen bűneink bocsánatáért 
halt meg; végül a jövendőt is hirdeti 
– nem szavakkal, hanem azzal, hogy 
örömteli, tiszta, meg nem csaló re-
ménységet ébreszt bennünk testünk 
feltámadása és az örök élet iránt.
Mi, emberek szavainkkal és tette-
inkkel tanúskodunk. 
Erre azonban nem va-
gyunk képesek más-
ként, csak a Lélek ál-
tal. A Lélek tusakodni 
kezd a test ellen, vagy-
is az istengyermeki, 
tiszta, örökkévaló-
ságra nyitó vonzás 
kikezdi bennünk az 
önmagába gravitáló 
önzést. Ez a bennünk 
folyó kemény harc a 
szeretetért, amely a 

Lélek gyümölcse, igazolja, hogy talál-
koztunk a Szentlélek benső, csendes, 
de mindennél nagyobb bizonyosságot 
adó tanúságtételével. Csak ezután le-
het hiteles szóbeli tanúságunk, hiszen 
„senki sem mondhatja magától: „Jézus 
az Úr”, csak a Szentlélek által” (1Kor 

12,3). Végül ezt követhetik tetteink, 
amelyeket az Úr Jézus nevében vi-
szünk végbe testvéreink javára.

Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük 
Neked a pünkösdi Lelket, akinek tanú-
ságtétele egyszerre nyitja meg bennünk 
az igaz szívű bűnbánat és a lelki örven-
dezés forrását. Add, hogy most, amikor 
majd az ünnep után belépünk az Évközi 
idő mindennapjainak egymásutánjába, 
ne nélkülözzük a Szentlélek tanúságté-

telét lelkünkben, s az 
Ő erejében mi is hitele-
sen tanúskodhassunk 
Rólad szavainkkal és 
tetteinkkel embertár-
saink előtt.

Barsi Balázs: Jézus, 

világ Megváltója; 
Szentírási elmélkedések a 
húsvéti szent időre című, 
legújabb kötetünkből 
idéztünk  
(kemény táblás, ünnepi 
kiadás, 208 old., 2600 Ft)
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A tudomány még mindig nehezen fogadja 
el Szent II. János Pálnak éppen az 1991-es 
magyarországi látogatásakor a Magyar Tu-
dományos Akadémián elhangzott szavait, 
miszerint „a hit és tudomány nem mondhat 
ellent egymásnak, mert ugyanarra az ős igaz-
ság megismerésére törekszenek, csak más meg-
ismerési rendbe tartoznak”.

Mit is jelent ez? Például azt, hogy amikor 
elérkezünk életünk nagy misztériumához, 
a halálhoz, akkor nem helyes a folyamato-
kat kizárólag tudományos módszerekkel 
vizsgálni, hanem jobb térdet hajtani, és azt 
mondani: „Én Uram, én Istenem!” Ez azon-
ban meghaladja az erőnket, mert az élet 
keletkezése és elmúlása egyben misztéri-
um is, ahol nem elég pusztán a tudomány.

A kételkedés az orvostudomány alapja. 
Mindig az visz előre, ha egy páciens rosz-
szabbodó állapotára azt mondjuk: „Nem 
feltétlenül kell, hogy így legyen, bár az 
eddig tanultak és tapasztaltak alapján ez a 
romló folyamat sajnos várhatóan előreha-
lad. Mit lehetne még tenni?”

Ezen a ponton a gyógyító fontos elága-
záshoz érkezik. Újra és újra átgondolja a 
körfolyamatot és a terápiás lehetőségeket, 
miközben valami új gondolatot remél vagy 
mély imádságba merül, és megpróbálja az 
egészet átadni Istennek abban a remény-
ben, hogy tőle kaphat választ a problémá-
jára. Ez a válasz természetesen lehet az, 
hogy „Megengedem, hogy az legyen, ami 
ilyenkor történni szokott”, de a Krisztus-
ra figyelő imádság közben indíttatásként 
jöhet egy új gondolat: „Próbáld még meg 
ezt vagy azt”. Ebből származhatnak az-
tán egészen apró kis gyógyító ötletek, de 
világraszóló felfedezések is az orvostudo-
mányban. Ha ezt nem vesszük tudomásul, 
akkor minden jó szándékunk ellenére vak-

vágányra kerülhetünk, és végtelenül leér-
tékelhetjük az emberi élet misztériumát. 
Ám ha a gyógyítás szakralitását megőriz-
zük, betegeinkkel és magunkkal is nagy jót 
teszünk.

Erre jó példa az egyik legkedvesebb 
tudományos történetem, Teréz anyáék 
„húsleves a szemcseppentőben” módsze-
re, amit az ápolástan professzorai is nagy 
érdeklődéssel hallgattak egy olyan előadá-
son, ahol Nobel-díjas tudósok is ültek.

Az ilyen gondos ápolás miatt tudtak a 
nővérek szakmailag is elképesztő ered-
ményeket felmutatni a súlyos állapotban 
lévő betegek megerősítésében. A szájon át 
való etetés sokkal előnyösebb, mint a mes-
terséges táplálás, amelyet ilyen esetekben 
a kórházi intenzív osztályokon alkalmaz-
nak. Mi kell hozzá? Kreatív, imádságban 
fogant gondolat (szemcseppentő haszná-
lata), aztán elképesztő, szereteten alapuló 
türelem, s állandó imádságban gyökerező 
egyesülés az Úr Jézussal. Teréz anya nővé-
rei ebben a szellemiségben élnek.

Csókay András: Idegsebészet és 

misztika  Mély könyv életről, halálról, 
a keresztény meditációról és misztikáról. 
Átdolgozott, bővített kiadás.  
(260 old., 2400 Ft)

Nigériában minden műtétet imával kezdtünk,  
sőt közben is imádkoztunk

Az ima ereje a gyógyításban



A 25. zsoltár kap-

csán igen sarkalatos 

kérdésre keresünk 

választ: Hogyan 

tudjuk mi felvenni 

a kapcsolatot Isten-

nel? Mi a kapcso-

latfelvétel titka?

Épp a 25. zsoltár az, 

ami aláhúzza igye-

kezetemet, hogy beszéde-

imben, írásaimban medi-

tálni tanítok. Kálvin János 

meditált; nem csoda, hogy 

ez a zsoltár volt a kedves 

zsoltára. Olyan zenét, ami-

lyent Bach írt, meditáció 

nélkül nem lehetett volna 

szerezni... Tehát a hívő 

élet szükséglete a meditá-

ció. Vajon nem az-e a mi 

bajunk, hogy pontosan ezt 

nem tudjuk?

A meditációhoz az a leg-

szükségesebb, ami a zsol-

tár nyitányában elhangzik: 

„Hozzád emelem, Uram, 

lelkemet!” – A meditáció 

a szívvel-lélekkel való 

imádkozás lényegét fejezi 

ki. Nem az a mi bajunk, 

hogy ezt már elfelejtettük? 

Nem az a bajunk, hogy 

nem tudunk már emelked-

ni?

Annyi minden lehúz ben-

nünket, hogy olyanok va-

gyunk, mint a régiek, akik 

csak a kezüket mozdítot-

ták, így imádkoztak fel-

emelt kézzel, de a szívük 

lent maradt. Mi esetleg 

a hangunkat emeljük fel, 

de a szívünk lent marad. 

Szívünk kimarad az imád-

ságból. A liturgiánk egyre 

szebbé válik; de mit ér, ha 

a lelkünk a földön időzik? 

Félő, a templomból kijö-

vők közül kevesen tud-

nák megmondani, miről 

énekeltek alig öt perccel 

előtte... Az énekünk száll 

fel, a szívünk lent marad. 

Mi magunk kimaradunk a 

dolgokból.

A meditáció: lélekben való 

emelkedés, kiemelkedés a 

megszokottból, a rutinból, 

a rítusból, a gépiesből, ön-

magunk fölé emelkedés, 

csöndben vagy ma-

gunk között.

Amikor lélekben 

emelkedem, az nem 

mindig azt jelenti, 

hogy egy irányba: 

fölfelé, Istent di-

csőítve szárnyalok, 

hanem még kettőt: 

befelé, bűnbánattal, 

de Istenbe kapaszkodva; 

és embertársaim felé – Is-

ten Lelkével – rendezve 

kapcsolataimat.

Gyökössy Endre:  

A zsoltárok csodálatos 

világa  Nemcsak a 
zsoltárokat ismerhetjük 
meg a kötetből, hanem 
megtanulhatjuk a 
szemlélődő imádságot is. 
(kemény táblás, 264 old.,  
3400 Ft)

A Keresztény Antikváriumban 
található könyvekből általában 
csak egy példány áll a rendel-
kezésünkre, ezért gyakran cse-

rélődik a készlet. Nézzen körül 
nálunk mielőbb (és minél több-

ször), nehogy lemaradjon egy 
olyan könyvről, amit már nagyon 
régóta keres, de szinte beszerez-

hetetlen!
Itt találja a kínálatot: www.
szentgellertkiado.hu (nyitólapon 
balra fent: Keresztény antikvá-

rium)

Tudunk mi még emelkedni? 
Istenhez emelkedni!




A HÓNAP sikerKÖNYVE

Gyökössy Endre: A zsoltárok 

csodálatos világa című, egyik 
legnépszerűbb könyvünket kínáljuk 
kínáljuk most nagy kedvezménnyel, 

3400 Ft helyett 2400 Ft-ért!
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Fárasztó  vicc
Két kispap vizsgaidőszakban beszélget.
– Nagyon fáradtnak és kimerültnek tűnsz.
– Az is vagyok! Már a harmadik éjszakát vir-

rasztottam át tanulással.
– Miért nem nappal készülsz?
– Mert reggelre mindig úgy kimerülök, 
hogy bírok fönnmaradni, egész nap csak 
alszom meg heverek az ágyban...

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

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok  

című viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Milyen lélek  
lakjon bennünk?

A keresztény buzgalom ezért mindig 
tudatában van annak, hogy a gonosz-
ság titka mindaddig tart, amíg a nagy 
Bosszúálló egyszer s mindenkorra meg 
nem oldja. Lemond minden reményről, 
hogy az Úr eljövetelét siettesse, minden 
kívánságról, hogy munkájába beleavat-
kozzék. Nem sző hiú álmokat, hogy a 
világ valóban megtér Istenhez, még ha 
az emberek külsőleg talán el is ismerik, 
mert tudja, hogy „az egész világ a gonosz 
hatalmában van” (1Jn 5,19).

Nem menekül erőszakos módszerekhez, 
hogy Krisztus igazságát terjessze vagy 
megszilárdítsa. Nem hízeleg Szamáriá-
nak, és nem köt vele szövetséget, hogy 
Szíriát leigázza; nem tesz idumeust ki-
rályává, még ha ez kész is a templomát 
megszépíteni, vagy befolyásos a világ 
uralkodóinál. Nem cselszövő, nem ismer 
pártokat, nem támaszkodik emberi se-
gítségre. Nem vár semmi lényeges javu-
lást vagy maradandó változást azoknak 
az értékes adományoknak tékozló hasz-
nálatától, amelyek eredetükben ugyan 
tiszták, de az emberi kéz használatában 
mindig beszennyeződnek.
Isten akarata szerint cselekszik, min-
den időben, bármiként jöjjön, merészen 
és haladéktalanul, de minden cselekede-
tet mint számára kielégítő szolgálatot 
önmagában értékel, és Isten parancsát 

túllépve nem szövögeti őket egymásba 
valóságos rendszerré.
Röviden szólva: a keresztény buzgalom 
nem számító.

Szent Henry Newman: Keresztény lélek 

Személvények, rövid elmélkedések 
a páratlan gazdagságú lelki életműből 
(200 old., 2800 Ft)


