
A keresztény misztériumok szemlé-
léséhez és ahhoz, hogy előrehalad-
hassunk azok befogadásában, nélkü-
lözhetetlen számunkra egy nagy, 
igaz és tiszta emberi szeretet 
tapasztalata. Ha csak emlé-
künkben él ilyen tapaszta-
lat, akkor utánzattal van 
dolgunk – hiszen az a 
szeretet, ami örökkévaló-
nak hitette magát, aztán 
mégis megszűnt, soha 
nem lehetett igazán nagy 
és tiszta szeretet –, de még 
ez az utánzat is több, mint 
a szeretetről való tapasz-
talatnak a teljes hiánya, még 
ez is segítségünkre lehet abban, 
hogy a liturgiában feltáruló isteni 
titkok megérintsenek, megszólítsanak 
bennünket.

Isten minden pillanatban jön. Ő az Eljö-
vendő, aki állandóan jön. Isten ott jön, 
ahol vagyok, éspedig most, életemnek 
ebben a percében. Nem a múlt és a jövő, 
hanem a jelen pillanat kap drámai fe-
szültséget. Fel kell ismernem, hogy az a 
legfontosabb számomra, akivel most ta-
lálkozom; az a legfontosabb cselekedet, 
amit most megtehetek.

Ha valaki minden nehézség és meg-
próbáltatás ellenére kitart az Úristen 
mellett, akkor őt a negatív történések 

is közelebb viszik Hozzá. Például 
ha valakit elhagy a gyermeke 

vagy a férje, felesége, belülről 
ismerheti és élheti át, hogy 
milyen szenvedés lehet Is-
tennek az ember hűtlen-
sége. Továbbá megsejtheti 
az isteni szeretet minden 
emberi elképzelést felül-
múló méreteit. Ezáltal az 
égő, rettenetes szenvedés 

kegyelmi helyzetté válik 
számára, ő maga pedig el-

kezd hasonlítani Istenre, aki 
minden gonoszság, visszautasí-

tás, hűtlenség ellenére tovább szeret...

Türelmet tanúsítani magam, mások és 
Isten iránt – ez valójában egy. Azt jelen-
ti, hogy igyekszem Isten szemével nézni 
a dolgokat és az embereket. S miközben 
időt és esélyt adok, tovább kell szeretnem: 
a szeretetnek való feltétlen és meg nem 
szűnő engedelmesség a türelem lényege.

Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk 

a világon?  Percnyi elmélkedések 

(aranyozott kemény táblás, 
ünnepi kiadás, 208 old., 3800 Ft)
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Talán ritkán gondolunk arra – noha ez 
történelmi tény –, hogy a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus harminchárom évnyi életé-
nek kilenctized részét egy jelentéktelen, 
kis hegyi falucskában, Názáretben élte 
le, közel a Genezáret-tóhoz. Ebből a har-
minc esztendőből egyetlen epizódot is-
merünk, a tizenkét éves Jézus zarándok-
latát Józseffel és Máriával a templomba.
Jézus harmincéves lehetett, amikor a 
Jordán folyó alsó folyásánál, valahol Je-
rikó táján, megjelenik egy különös pró-
féta, Keresztelő János. Egészen közel, 
néhány órányi járásra Jeruzsálemtől. 
A Bibliában azt olvassuk, hogy kiment 
hozzá az egész város és az egész kör-
nyék. Azon a vidéken csak novembertől 
áprilisig lehetett tartózkodni, tehát ek-
kortájt történhetett Jézus megkeresz-
telése. Akkor hirdette meg Keresztelő 
János, az Ószövetség utolsó és az Újszö-
vetség első prófétája: „Jön! Jön!” – Per-
sze, mindenki mást értett az alatt, hogy 
ki jön. Mindenki a maga szíve szerint 
várta, olyannak és annak, akit elkép-
zelt. Ismerjük az emberi szívet.
Jézus meg is jelenik a Jordán partján, 
és beáll a bűnösök sorába. Keresztelő 
János felismeri Őt – hiszen rokonok 
voltak –, és megszólítja: „Nekem volna 

szükségem arra, hogy megkeresztelj, és 
te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: 
– Engedj most, mert az illik hozzánk, 
hogy így töltsünk be minden igazságot.” 
(Mt 3,14-15) Majd János megkereszteli, 
bemeríti Jézust.
A keresztség annak jelképe, hogy a 
régi ember „belehal” a vízbe, amelybe 
bemerítették. Aki kilép belőle, az már 
új ember. Ezt vállalja Jézus is. Ekkor 
megnyílik az ég: „Te vagy az én szeretett 
Fiam, benned gyönyörködöm”. Ezt csak 
Jézus hallja, a körülötte állók nem.

Hát akkor honnan tudják az evangélis-
ták? Minden bizonnyal Jézus elmondta 
Keresztelő Jánosnak. Honnan lehet ezt 
feltételezni? Onnan, hogy addig, míg 
Jézussal nem beszélt, Keresztelő Já-
nos is mindig harcos Messiásról szólt, 
aki „fejsze”. „Én vízzel keresztelek, de ő 
majd tűzzel keresztel” – mondja János, 
és valódi harci tűzre gondol, nem pedig 
a Szentlélekre. Még a Keresztelő szí-
vében is ott lehetett – hiszen ízig-vérig 
népe fia volt – az a Messiás-kép, amely 
az egész népet eltöltötte. Miután Jé-
zussal beszélt, aki elmondta neki nagy 
élményét, s azt is, hogy mire készül, 
mit vállal, következő találkozásukkor 
már így mutatja Őt a népnek: „Íme, 
az Isten Báránya!” (Jn 1,36). Akkor már 
annak nevezi Jézust, akinek bemutat-
ta magát.

Gyökössy Endre: Lukács örömhíre 

55 elmélkedés, magyarázat a 
„legnépszerűbb” evangéliumról. Gyökössy 
Endre igyekezett olyan szempontokat is 
felvillantani, amire talán még soha nem 
gondoltunk bibliaolvasás közben... 
(kemény kötésben, 448 old., 4200 Ft)

Megkeresztelkedett, aki majd tűzzel keresztel



Ha akarod, a most következő imát áldó 

mozdulatokkal kísérheted. Emeld ma-

gasba a karod, tenyérrel előre, állj Isten 

elé, fogadd be Szentlelkét, hogy Isten 

szeretete mintegy a te kezeden át árad-

jon mindazokra, akikért imádkozol.

Jóságos Istenem, hálatelt szívvel tárom 
imára kezem, mert gyermekeid közé 
emeltél engem.

Add, hogy kitárt kezemen át a Te áldá
sod áradjon a világra! Add, hogy üres 
kezemen át áramoljon a Te szereteted 
mindazokra, akik a legkedvesebbek 
számomra. Burkold be őket szerető, 
gyengéd jelenlétedbe.

Áraszd most az én áldó kezemen át szent és 
gyógyító Lelkedet azokra az embertár
saimra, akiknek rosszul megy a soruk! 
Eszembe jutnak a munkatársaim; azok, 
akiknek tönkrement a házasságuk; a ba
rátom, aki meghasonlott hivatásában; 
emberek, akik menekülnek, mivel elve
szítették életük értelmét. Engedd, hogy 
mindnyájan érezzék Lelkedet, ahogyan 
féltőn és védőn beborítja őket.

Áradjon ki áldó kezemen át isteni szere
teted mindazokra, akik úgy vélik, nem 
szeretik és nem fogadják el őket, el
hagyatottnak, visszautasítottnak érzik 
magukat. Engedd, hogy átéljék, amint 
szereteted beáramlik megsebzett szí
vükbe. Add, Uram, hogy megérezzék 
szereteted melegét, és űzd el, kérlek, 
szívükből a hideget!

Szeretném továbbadni Lelkedet mindenki
nek, akivel ma találkozom, a diákoknak, 
munkatársaimnak, barátaimnak, üzletfe

leimnek, az ügyfeleknek. Töltsd be őket 
a remény és a szeretet Lelkével még az
előtt, hogy egymással találkoznánk!

Nyiss meg Szentlelked által mind annyi
unkat, hogy figyelmesen közeledjünk 
egymáshoz, s így meglássuk és elfo
gadjuk a másikban az isteni titkot! Ak
kor biztosan jól sikerül az együttlétünk.

Nyissuk meg szemünket a megistenítő 
fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, 
mire int bennünket a mindennap felénk 
kiáltó isteni szózat: „Ma, ha az ő szavát 
halljátok, meg ne keményítsétek szíve

teket!”

Anselm Grün OSB: Ima és áldás 

Csendes imák, meditációk napkezdéshez 
és az esti elmélyedéshez, összegzéshez. 
(kemény kötésben, fotókkal, ünnepi kétszín 
nyomással, 100 old., 1800 Ft)

Ha Ön is szereti a különleges, jó könyve-

ket, amelyek régebben jelentek meg, és 

napjainkra szinte be szerezhetetlenek, 

nézzen körül a Ke resztény Antikvári-

umban! Honlapunkon található, a nyi-

tólapon balra fent. A kínálatot igyek-

szünk hetente frissíteni!

www.szentgellertkiado.hu

Reggeli áldáskívánás a világnak




A HÓNAP sikerKÖNYVE

Egész évben – mit egész évre? Egy egész 

életben! – használható könyvet vásárol-

hat most: a Játékok könyve III. nemcsak 

gyermekeknek, hanem fiataloknak és fel-
nőtteknek is remek időtöltést kínál, szabad-

téri és benti játékokat egyaránt. A kemény 

táblás könyvet fele áron veheti meg most,  

1900 Ft helyett 950 Ft-ért!

Bölcs  előrelátás
Kohn így szól Grünhöz:

– Szánj meg engem, drága barátom, a 

gyermekeim már majdnem éheznek! Adj 

kölcsön nekem egy ezrest!

– Már megint? Na jó, de ha nem adod meg 

egy hónapon belül, akkor tőlem soha töb-

bé nem kapsz egyetlen fillért sem.
– Értem. Akkor inkább adj kétezret.

Papini: Krisztus története
Méltán mondhatjuk erről a könyvről, hogy 
a XX. század egyik legnagyobb hatású ka-

tolikus műve, amely szinte az „evangélium 
reneszánszát” hozta el egész Európában. 
Olvasása ugyanolyan lélekemelő, mint az 
Újszövetségé. Végigkövethetjük Jézust 
születésétől kezdve, s a hiteles leírások 
és elbeszélések nyomán teljességgel az 

Ő kortársainak érezzük magunkat, ahogy 
elkísérjük Őt minden útján. (Háború előtti 
kiadás, cérnafűzött, kemény táblás, szép ál-
lapotban; honlapunkon a Keresztény Antik-

várium kínálatában található, cím szerint 
kereshető vagy megrendelhető, 5800 Ft he-

lyett 4900 Ft)

Növekedj naponta!
Ha minden esztendőben csak egy vétket 

irtanánk is ki, hamarosan tökéletes 
emberek lennénk.

Most azonban éppen ellenkezőleg, azt 
érezzük, hogy jobbak és tisztábbak 
voltunk megtérésünk kezdetén, mint 
fogadalmunk után sok évre.

Buzgóságunknak és tökéletesedésünk-
nek naponként kellene növekednie. De 
most milyen nagy dolognak látszik, ha 
valaki első buzgalmának csak egy ré-
szét is meg tudta őrizni.

Ha csak egy kicsit megfeszítenénk ele-
inte erőnket, akkor később mindent 
könnyen és örömmel meg tudnánk 
cselekedni.

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Földváry Antal lelkipásztor háború előtti, 
napjainkra szinte elfeledett fordítása. 
(Különleges, ünnepi kiadás, gyönyörű 
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

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


