
Egy ókeresztény le-
genda szerint Lukács 
festő volt. Egy spanyol 
katedrálisban van egy 
festmény Máriáról. Azt 
mondják: Lukács festet-
te. Milyen érdekes! Aki 
ezt a legendát szőtte, azt 
hiszem, hogy az evan-
gélium alapján szőtte. 
Lukács ugyanis pompá-
san tud leírni. Valóban, 
mint egy festő, különbö-
ző színekből összeállít egy képet.
Lukács leírásai szinte festményszerűek. 
Csak egy-két példát: a 7. fejezetben, 
amikor a Simon farizeus meghívja Jé-
zust vacsorára, és ott megjelenik egy 
bűnös asszony – milyen festői színekkel 
van ez leírva! Vagy az emmausi tanítvá-
nyok története, amint a feltámadott Jé-
zus megy, gyalogol a két tanítvánnyal... 
Vagy pedig a karácsonyi történet! Ezt 
klasszikusabban, szebben, színeseb-

ben leírni, mint Lukács, 
szinte lehetetlen.
Hivatására nézve: orvos. 
De jó, hogy az Újszövet-
ség az Élet Könyve, és 
még orvos is van benne! 
Érdekes, roppant színes 
könyv ez. A halásztól 
kezdve a doktoron át a 
századosig és az ezre-
desig, a helytartóig, a 
bűnös asszonyig, a vám-
szedőig terjed a szerep-

lők színes skálája.
Egyszer egy katonatisztet eskettem a 
Kapernaumi századosról szóló ige alap-
ján. Kicsordult a könny a szeméből, s 
ezt mondta: „Tiszteletes úr, olvasni fo-
gom a Bibliát. Én nem is gondoltam, 
hogy ebben katonatisztről is szó van.” 
Azt mondtam neki: „Kedvesem, azért 
van róla szó, hogy maga is olvassa!”
Egy közmondás szerint a pap az embe-
rekben a legjobbat látja (bár min-   ‰
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dig így lenne!), a bíró a legrosszabbat, 
az orvos pedig olyannak látja az embert, 
amilyen. Talán ezért is szeretik annyi-
ra Lukács evangéliumát, mert ő ezzel 
az „orvosi” látásával valóban pontos és 
hiteles képet fest a benne szereplőkről.
Ez az evangélium a magasztalás evangé-
liuma. Nincsenek sehol olyan gyönyö-
rű imádságok, magasztaló imák, mint 
itt. Csak megemlítem: Zakariás éneke 
(Benedictus), Máriáé (Magnificat), 
Simeoné (Nunc dimittis). Itt van felje-
gyezve az angyalok karácsonyi szóza-
ta. Különleges ragyogás van ebben az 
imádságban, mintha az ég fényessége 
érintené a földi valóságot.
Az elveszettek evangéliuma. Nincs 
olyan könyv az Újszövetségben, amely-
ben Jézusnak az elveszettek iránt való 
szeretete annyira tükröződne, mint 
ahogy Lukácsnál. Ő mondja el azt a 
történetet, amelyben a bűnös asszony 
könnyeivel öntözte és hajával törölte 
meg Jézus lábát. Ő mondja el a három 
„elveszett” történetét: a bárányét, a 
drachmáét és tékozló fiúét.
Ez az evangélium az öröm evangéliu-
ma. A karácsonyi örömmel kezdődik, 
és mivel fejeződik be? „Ekkor leborul-

va imádták őt, majd nagy örömmel vis�-

s�atértek Jeru�sálembe”.

Lukács egészen biztos imádkozó ember 
lehetett. Az evangélium egyetemessé-
gét valló ember, aki testvérként vállal 
mindenkit, személyválogatás nélkül. A 
szociális igazságot valló ember, a bű-
nösöket szerető testvér. Ő volt Lukács, 
az orvos, akinek evangéliumát fogjuk 
tanulmányozni e kötet lapjain...

Gyökössy Endre: Lukács örömhíre –  
55 elmélkedés az evangéliumról (kemény 
táblás, 448 old., 4200 Ft)

A Hajszámláló
„Sőt [Isten] még a fejeteken a hajszálakat 

is mind számontartja. Ne féljetek hát! 

Sokkal többet értek ti, mint a verebek.” 

(Lk 12,7)

Miért pont a hajszál? Kicsi, sok van be-
lőle, ha darabra pontos leltárt akarunk 
felvenni róluk, még egy enyhén tar fej 
esetében is elrémítő babramunkára szá-
míthatunk.
Miért állítja Jézus, hogy a mi mennyei 
Atyánk a fejünkön lévő hajszálakat is 
mind számontartja? Fontos ez? Amíg 
van belőle bőven, addig szinte szóra sem 
érdemes. Ám ha hajdan büszke hajál-
lományom romlásnak indul, azonnal 
rájövök, mekkora törődésbe kerül, hogy 
valamit is javítsak a helyzeten!
Ennyi hajbavágó kitérő után lássuk, mi-
ért is féleleműző az, hogy Gondviselőnk 
még a hajunkra is gondot visel.
Néha, főleg, amikor bajom van és éppen 
csüggedek, méla fájdalommal gondolok 
arra, hogy én bizony nem vagyok fon-
tos senkinek. Senki nem törődik velem, 
„név szerint” talán még az Úr sem – hi-



szen annyi hozzám hasonló ember nevű 
teremtménye van, hogy csak na! Mint 
égen a csillag! Mint fodrászverseny feje-
in a haj! Hát mit számítok én?
Persze, ha merem elképzelni azt a képte-
len képet, hogy van Valaki, akinek egye-
sével kell számot adnia minden szál haj-
ról... Sőt, nem is egy „hajas” Valaki van, 
hanem kettő: Egy, aki egyesével vigyáz 
minden szálra, és Egy, aki az összeset 
számba veszi a nagy Számolásnál...

„Szent Atyám, tartsd meg őket a neved-

ben, akiket nekem adtál, hogy egyek le-

gyenek, mint mi. Amíg velük voltam, 

megőriztem őket a nevedben, akiket ne-

kem adtál.” (Jn 17,11) Így imádkoztál ke-
reszthalálod előtt, Uram, és ekkor már 
értem is imádkoztál.
De jó, hogy Rád bíztak engem! Nem is ke-
rülhettem volna jobb kezekbe. És amíg 
Nálad vagyok, addig jó helyen vagyok: a 
Főn, a Fejen van a haj helye. Nem vá-
gyom botor dolgokra, például hogy „vilá-
got látva” levesbe pottyanjak. Te tudod, 
mi használ a hajnak. Ezért nem kell fél-
nem semmitől: fésűtől vagy üstökcibáló 
széltől, vihartól – mert akarom és válla-
lom, hogy a Te megtartó erődre hagyat-
kozva a Te akaratodat akarjam.

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

Derűs napokat kívánunk!
Ez az örömteli címe Szenthelyi-Molnár Ist-
ván atya könyvének, amely az esztendő 
minden napjára kínál egy-egy olyan tör-
ténetet, rövid elmélkedést vagy gondola-
tokat, amelyek valóban derűssé tudják szí-
nezni a néha szürke hétköznapokat. Íme, 
az október 14-i történet a kötetből:

1978. október 14-én Palestrina városa kö-

zelében egy fekete reverendás pap állt az 
út szélén, és az autóstopposok nemzetkö-

zi jelzésével, karlengetéssel kérte az előtte 
elszáguldó autókat, hogy vegyék fel. Vé-

gül is egy üres autóbusz állt meg, vezető-

je Candido Nardi. A pap elmondta, hogy a 
Vatikánba igyekszik, délután fél ötre kell 
odaérnie, ha részt akar venni a konklávén. 
Részvétele azonban veszélybe került, mert 
az autója felmondta a szolgálatot.
Nardi nemcsak hogy felvette az autó nélkül 
maradt papot, hanem alaposan beletapo-

sott a gázpedálba, úgyhogy tizenhét perc 
alatt bent voltak Palestrinában, ahonnan 
autóbusszal mehetett tovább a konklávéra 
igyekvő pap.
S ez a pap nem volt más, mint Karol Wojtyla, 
Krakkó bíboros érseke. Idejében el is jutott a 
pápaválasztó gyűlésre, ahol fekete reveren-

dáját bíborostársai döntése alapján fehérre 
kellett felcserélnie.
A Szentatya öt évvel később ismét Palestri-
nában járt, és ekkor újból találkozott Nardival 
és családjával, sőt, meghívta őket ebédre 
is, ahol még egyszer köszönetet mondott a 
neki tett szolgálatért.
Szenthelyi-Molnár István: Derűs 
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő 
gondolat és történet az év minden napjára 
(330 old., 1980 Ft)



	 Neves  vicc
A rabbiképző intézet talmudista pro-
fesszora képtelen volt megjegyezni a 
hallgatók nevét. Ha fel akart szólítani va-
lakit, kiválasztott egy gyakori nevet, és 
azt mondta. Az egyik évfolyamban egy 
Schwartz nevű diák volt a „kedvence”, aki 
ezt már igencsak unta. Aztán eszébe ju-
tott egy mentőötlet.
– Schwartz, fordítsa le ezt a rövid részt, 
és magyarázza is meg! – mondta a prof a 
következő órán.
– Schwartz ma hiányzik – válaszolta 
Schwartz.
– Rendben – válaszolta a tanár. – Akkor 
fordítsa le és magyarázza ön!

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Gyökössy Endre most először 
megjelent műve, a Lukács örömhíre 

című, 448 oldalas, kemény táblás 
elmélkedési könyve mellé ajándékba 

adunk egy szabadon felhasználható, 
ajándéknak is szép és elegáns,  
1000 Ft-os vásárlási utalványt!
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Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Páratlan „egyetlen” könyvek
Igen, valóban ilyeneket kínálunk hon-
lapunkon, a Keresztény Antikvárium 
megújult kínálatában! Nézzen körül 
nálunk, hogy megtalálja az „egyet-
lent”, ugyanis minden könyv csak 
egy példányban kapható itt: www.
szentgellertkiado.hu – Keresztény An-

tikvárium a nyitólapon, balra fent.

Miért szeretem 
az Öröm játékát?

Nagyon örülök, hogy folytatódott a törté-
net az Öröm játéka örök című kötetben! 
Miután Pollyanna „megszelídítette” új-
donsült családját, kibékítette a régi szerel-
meseket, most új kihívás elé áll. Egy újabb 
morcos néni az, akinek napsugarat visz az 
életébe. Új ismerősök, új kalandok. Még 
több embert lehet megtanítani örülni!
Az eltűnt gyerek kiléte nem volt meglepő, 
hiába próbált bevinni az írónő a málnásba.
Nagyon furcsa volt, amikor ugrottunk egy 
nagyot az időben, és megjelent a felnőtt 
Pollyanna. Szerencsére az ártatlan gyer-
meki szívét hozta magával akkor is.
A vége felé a sok szerelmi szál megkava-
rása szerintem inkább az adott kor olva-
sóinak adott egy kis izgulni valót, azért 
szerintem egyértelmű, hogy a végén min-
denki a megfelelő párnál köt ki.
Köszönöm, kislány, hogy megismerhet-
tem az öröm játékát. Ígérem, hogy gyako-
rolni fogom!

anitazoé, egy igazi „könyvmoly” véleménye 
a moly.hu-ról


