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Keresztelő Szent János születése

„Kiáltó hangja szól a 
pusztában: Készítsétek el 
az Úr útját, tegyétek egye-
nessé ösvényeit: minden 
szakadékot töltsetek fel, 
minden hegyet és halmot 
hordjatok el, legyen a gör-
be út egyenessé, a görön-
gyös simává: és meglátja 
minden halandó az Isten 
szabadítását.” (Lk) 3,4-6

Miért a pusztában szól a 
kiáltó hangja? Mert ott 
van csönd. Ha valaki hal-
lani akarja az Igét, annak 
el kell valahova menni. 
Majdnem azt mondom, 
hogy zarándokutat kellene 
tennie a pusztáig, hogy ott 
meghallhassa a hangot.

E heti igekincsünket nyári 
készülődésünkhöz szá-
nom. Négy kérést és egy 
ígéretet ad elénk; figyel-
jünk jól, hogy meghalljuk 
mind az öt üzenetet!
Az első: „Készítsétek el 
az Úr útját, tegyétek egye-
nessé ösvényeit!”
Amikor hozzákészülünk 
az utazáshoz, a pihenés-
hez, jó előre végiggondol-
juk, mit viszünk magunk-
kal és mit nem, itthon 
hagyjuk, ami felesleges, 
hogy könnyebb legyen ci-
pelni a bőröndöt. Készít-
jük a magunk útját, és ez 
rendben van. Igekincsünk 
pedig arra figyelmeztet, 
hogy hogy közben készít-
sük az Úr útját is, mert 
éppen a nyári csöndes pi-
henések szolgálnak remek 
alkalmul arra, hogy Vele 
is beszélgethessünk.

Nagyon egyszerű kérés 
ez, amit mondok: ne fe-
lejtsük otthon a Bibliát! 

Vigyük magunkkal, olvas-
gassuk, így készítgessük 
az Úr útját! Ez a könyv 
a csipkebokor számunk-
ra, amely nem mindig, de 
olykor-olykor kigyullad. 
Néha a betű csak betű ma-
rad – de a „pusztában”, 
a csöndességben olykor 
megtörténik a csoda, hogy 
kigyullad, lángolva ég, de 
el nem ég, valami rezo-
nál bennünk a hangra, és 
üzenetet kapunk. De eh-
hez valóban csöndre van 
szükségünk, külső-belső 
csöndre egyaránt. Amikor 
nyaralni indulunk, ne az 
történjen, hogy csak lár-
mát cserélünk! Elég soká-
ig kell csöndben marad-
nunk, hogy a csönd belénk 
kerüljön, és az a csönd 
hangot adjon. Ez az iga-
zi meditáció, amikor nem 
az értelmünkkel, hanem a 
szívünkkel imádkozunk. 
Amikor az elkezd beszél-
ni, hoz emlékeket, bibliai 
Igéket, egy-egy prédiká-
ció- vagy igetöredéket,   ‰
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egy jó szót valamelyik testvérünktől. 
Ezek a rég elhangzott hangok megcsen-
dülnek, mert semmi nem vész el, vala-
hol a lélek mélyén megmarad, és csak 
akkor jön elő, ha csöndben tudunk ma-
radni.
Tudom, nem kis dolgot kívánok, ha azt 
mondom, hogy olykor merjük elzárni a 
rádiónkat is és a tévét is! Mi történik, 
ha pár hétig egy másféle hangra figye-
lünk? Még ha nem is tudnánk elutazni 
nyaralni, ez is csodálatos és üdítő pihe-
nés lenne!

Egyelőre adósok maradtunk három  
kéréssel és egy ígérettel; de Gyökössy 

Endre: A hét igekincse című, egész 
évre szóló elmélkedési kötetben ezek is 
olvashatók, számtalan más remek lelki 
témával együtt (272 old., 3800 Ft)

Tanúságot teszek
[Az Úr mondja]: „Ne rettegjetek, és ne 

féljetek! Hiszen régóta hirdettem, meg-

mondtam, és ti vagytok a tanúim! Van-e 

isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, 

nem tudok róla!” (Iz 44,8)

Most mitől nem kell félni? Attól, hogy 
nincs isten a mi Urunkon kívül? Ettől 
rettegjenek azok, akik ennek az ellen-
kezőjét hitték! Akik biztonsági okokból 

legalább húsz szál gyertyával indultak 
el imádkozni valami szép pogány fenn-
síkra: „Minden isten kap egy gyertyát, 
s ha kifelejtenék valakit, a húsz díjazott 
majd csak összefog és megvéd...”
Ez bizony így elég mosolyogtató törté-
net. Úgy gondoljuk, mai világunkban 
már annyira kifogytunk a kedves po-
gányokból, hogy ilyen buzgó sokisten-
hívőre nem is akadhatunk. Pedig félő, 
hogy sokisten-hívőből sok van; csak a 
gyertyák változtak...
Például nem gyertyát, hanem saját éle-
tüket égetik sokan a „tudás”, a „munka”, 
a „hatalom” oltárán. A „dögös élvezetek 
istene” még kevésbé válogatós: fel lehet 
áldozni neki bármit; pénzt vagy életet, 
házastársat, gyereket. A „karrier” nevű 
csalfa istennő pedig eleve kijelenti, hogy 
neki „csak” minden kell, de az nagyon és 
gyorsan...
Persze, hogy néha, egy-egy rossz napon 
elfog az ijedelem; mások egész tűzijáté-
kot rendeznek kedves isteneiknek, akik 
nem rosszindulatúak és tényleg mintha 
segítenék derék szolgáikat. Legalább egy 
kicsi mécsest kellene égetnem a „tisztes 
polgári jólét” oltárán, mint ahogy „min-
denki” teszi, és a „még-természetesebb-
egészséges-egészségmegőrzés” is megér-
demelne tőlem néhány szál virágot... hát 
mibe kerülne, ha nem lógnék ki a hosz-
szú, tömött sorból?... Magyarán: mibe 
kerülne beállnom a széles úton menete-
lők közé?
Valószínűleg az üdvösségembe.

„Ti vagytok a tanúim!” – De Uram! Én 
mindent hiszek Rólad, és csak Rólad 
hiszek mindent! Miért kérsz fel engem 
Magad mellett tanúnak?

Ó, értem már: azt szeretnéd, hogy itt, a 
keskeny úton legyek tanúd; innen emel-
jem égre két ujjamat Melletted. Igen, 
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ennyi még telik tőlem, akkor is, ha épp 
süllyedőben vagyok; néha csak ennyi 
látszik már ki belőlem... De Te látod, és 
megmentesz az Érted való tanúságért.

Sőt, azt is elintézed, hogy csöpp bizony-
ságom átlátszódjék a többiekhez, oda, a 
szélesen ordító utakra...

Gellért páter: Ne félj! 111 hatékony, 
szentírási féleleműző módszer (kemény 
kötésben, 294 old., 3200 Ft)

Hogyan tudhatom meg, mi az 
Isten szándéka velem most?

Földi életünk időben zajlik. Az idő is Isten 
nagy ajándéka, mert soha vissza nem térő 
lehetőségek változata. Minden napon, min-
den órában azt kell megvalósítanom, amire 
Isten szólít. Itt nincsenek nagy és kis felada-
tok, kötelességek. Amit a megfelelő időben 
teszek, az mindig a legfontosabb. Ha elmu-
lasztom, jóvá többé nem tehetem, mert a 
következő órában, percben az erkölcsi pa-
rancs már másra kötelez.
De hogyan tudhatom meg, mi az Isten szán-
déka velem most?
Ebben meghatározó az adott történelmi kor, 
annak társadalmi elvárásaival, azonkívül az 
én magánéletem: családom, környezetem.
A történelem eseményein keresztül lehet 
megérteni Isten akaratát a társadalmi szük-

ségletekben. A jelenben kell élnem, soha 
ne a múlton rágódjam, vagy a bizonyta-
lan jövőn. A legfontosabb, hogy mindig és 
mindenben, mindenkiben Istent akarjam 
szolgálni! Időben élek, de az örökkévaló-
ság számára. Az örök életre készítem fel 
magamat és másokat, az Isten által rendel-
kezésemre bocsátott idő megfelelő felhasz-
nálásával.

Krisztus inge

Bizonyára sokan olvasták a hírt, hogy 
Eperjes Károly április közepétől egész 
estés filmet forgat a szerzetesrendek 
feloszlatásáról. A film alapjául Várnai 

Péter atya Krisztus inge színdarabja 
szolgál.
1950. június 8-a éjszakáján több ezer 
szerzetest hurcoltak el a kolostorok-
ból, kit internálótáborba, kit börtönbe 
vagy egyéb kényszerlakhelyre. Nem 
sokkal később egyetlen tollvonással 
„végleg” betiltották a szerzetesren-
deket (négy kivételével), így akarták 
eltüntetni Isten országát magyar föld-
ről.
A túlélésért vívott küzdelemről, hő-
siességről és megalkuvásról, néma 
vértanúságról és árulásról szól ez a 
remek színmű, amely Péter atya Sza-

badnak születtünk című könyvében 
olvasható.

A tevékeny szeretetet félelmetes szaka-
dék választja el az ábrándos szeretettől. 
Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni 
a földön, s viszontszeretetre vár, méghoz-
zá azonnali viszonzásra. Az igazi szeretet 
azonban hősies. Pilinszky János
Minden napunk a szeretet ünnepe című 
ünnepi gondolatgyűjteményből idéztünk 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)




A HÓNAP sikerKÖNYVE

Conrad Breston: Az Első Kard című 
izgalmas, keresztény kalandregényét 
kínáljuk most nagy kedvezménnyel, 

1680 Ft helyett kereken 1000 Ft-ért!

Gyermekáldásos vicc
Norbikát édesanyja mindig megáldja, kis 

keresztet rajzolva a homlokára, amikor el-

megy otthonról. Egy alkalommal nem sze-

rette volna, hogy a barátai is lássák ezt a kis 

szertartást, ezért elszaladt anyja elől. Ám 
mivel ezt később megbánta, elhatározta, 
hogy meggyónja. Addig-addig forgatta az 

imakönyv felnőtteknek szánt lelkitükrét, 
míg végre megtalálta a megfelelő formu-

lát, és ki is másolta a gyónócédulájára:
„Védekeztem a gyermekáldás ellen.”

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: Valóban derűs az ég! 
című viccgyűjteményből idéztünk 

(192 old., 1580 Ft)

Napfényben olvasni jóóóó!
De mit? Például egy olyan izgalmas 
kalandregényt, amit nem lehet le-
tenni! Conrad Breston: Az Első Kard 
című könyve a misztikus középkor-
ban játszódik. Ki győzi le a Birodalom 
leggyőzhetetlennek tartott, legna-
gyobb harcosát? Álom vagy valóság a 
sötét erdőben bolyongás? És hogyan 
lehet bocsánatot nyerni a múlt meg-
bocsáthatatlan bűneire?

A boldog házasság 14 titka 
Gyökössy Bandi bácsi szerint

1. Ha nem sietik el, nem szenved 
koraszületési hibában.

2. A másik MÁS-ságát nemcsak el-
viselik, hanem saját személyisé-
gük kiegészítésének lehetőségét 
fedezik fel benne.

3. Szeretetben eggyé válnak, mégis 
külön személyiségek tudnak ma-
radni.

4. Szüntelen készek a szeretetben a 
kompromisszumokra.

5. Mindig embernek tekintik egy-
mást, soha nem tárgynak (pénz-
ke re sőgép, gyermeknevelő auto-
mata, takarító- és mosógép, stb.)

6. Nemcsak egymásra, hanem egy 
irányba tudnak tekinteni.

7. Naponként készek a bocsánatké-
résre – és adásra.

A maradék hetet két hét múlva 
újságunkban olvashatják, vagy Gyökössy 

Endre: A boldog házasság című kötetben 
(160 old., kemény kötésben, 2800 Ft)


