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A sötétség hatalmának órájában
Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek,
amikor odaléptek hozzá: Úgy vonultok
ki ellenem kardokkal és botokkal,
mint valami rabló ellen. Amikor
nap mint nap veletek voltam a
templomban, nem emeltetek
rám kezet.
Ez a Kyrios Kristos, az Úr
Krisztus hangja. Milyen
megrendítően fenséges! Így
is fogalmazhatna: „Gyávák
vagytok! A városban nem
mertetek elfogni, mert zendüléstől féltetek, hiszen sokan szeretnek engem” – de
ezt nem mondja. Csak kérdez. A vádlott kérdezi jövendő bíráit, és azok felelni nem
tudnak, csak meghúzódnak a
bokrok árnyékában és a katonák
vállai mögött. Elfogni jöttek Jézust,
uralni akarták a helyzetet; de kiderült,
hogy Jézus tökéletesen ura ennek a helyzetnek is. Nem elfogják, hanem Ő adja
át magát önként, hogy beteljesedjenek
az Igék a szenvedő Messiásról.
Itt még egy döbbenetes, sőt ítéletes mondatot mond: „De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje”.

Ha ebből a passiórészletből ki kellene
emelnem a legfontosabb sorát, akkor ezt
a jézusi mondatot szeretném aláhúzni
mindazoknak a szívében, és felejthetetlenné, elfelejthetetlenné tenni,
akik olykor azon keseregnek,
hogyan engedhet meg Isten
bizonyos napokat, hónapokat
vagy órákat. Nos, vannak
„átengedett idők”, amikor
ideig-óráig a sötétség az úr
a világosság felett. De – és
nagyon lényeges ez a de –
ezek az idők, ezek az átengedett idők is szervesen
beleillenek Isten üdvtervébe. Még ez a sötét óra is
előbbre viszi Isten üdvtervét
– bár egyelőre a kereszthez
közelebb. De a kereszt mögött
ott az üres sír. Nagypéntek után
a húsvét! Nem a sötétségé az utolsó
szó, hanem a világosságé!
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)

Egyedül a Szűzanya…

Lehetetlenség, hogy Krisztus egymaga
függjön a kereszten. Éppen úgy lehetetlenség, hogy a Megváltó egymaga
szenvedjen, és hogy az Ő szenvedése
szét ne áradjon.
Egy jó lélek Krisztus minden szenvedését szétszedi. Hogyan is volt az?…
Az egész nagyböjti meditáció a történelmi szenvedés szétszedése.
Akkor mindenki hitetlen volt. Csak
egy lámpa világított: a boldogságos
Szűz. Az ő szíve volt az a finom felvevő
közeg, amely az egész Krisztust és annak minden szenvedését átvette. Aki a
boldogságos Szűz lelkébe behatol, látja
az egész Krisztus szellemét.

Prohászka Ottokár: Legyetek világító
emberek!  A kötet rövid elmélkedései
minden hétre útmutatást, biztatást,
segítséget nyújtanak nekünk ahhoz, hogy
valóban világító emberek legyünk. (kemény
kötésben, végig színes fotókkal, 100 old.,
1800 Ft)

Nagyheti gondolatok
A körülöttünk élő embereknek, még
szeretteinknek is végig kell menniük a
maguk nagycsütörtökén, nagypéntekén.
Jézust mindenki megveti, elhagyja, ott
függ ég és föld között, nem kell senkinek, csak Máriának. Milyen jó lenne, ha
mi akkor is tudnánk szeretni egymást, ha
a másik bajban van, ha már nincs semmi
hatalma, méltósága! Ha a másik mocskos
és mindenki által lenézett, elítélt, megvetett, akkor is szeretnem kell őt! Milyen jó
lenne, ha a társaim a maguk nagypéntekén bennem Máriára találnának.
Annak idején a Székelyföldön az egyik
elvtárs azt mondta a népnek: „Jó, jó,
hogy szeretik Jézust, de ennyi erővel
szerethetnék a kommunista pártot is”.
Erre az egyik atyafi állítólag azt válaszolta: „Ha az elvtárs megengedi, hogy
keresztre feszítsük, s három óráig ott lóg,
és nem fog nekünk semmi rosszat mondani, utána pedig bosszút sem fog állni,
akkor magát is szeretni fogjuk.” – Azt
gondolom, hogy ez nem vicc, mert valóban erről van szó.
A gonosz lélek azt szeretné, hogy ne legyen hitem, ne legyen reményem. Azt
akarja, hogy ne akarjam továbbépíteni
Isten országát. Egész biztos ezt akarja.
Ennek a célnak az érdekében mindent
megmozgat. Nekem más célom nincs,
mint Krisztus mellett állni, aki a kereszten is azt tudta mondani: „Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. S elgondolom, hogy nekünk, keresztényeknek nincs más út, mint Jézus
útja.

3 gondolat Merjünk hinni és szeretni!
Böjte Csaba testvér bölcsességei és
buzdításai című kötetből
(144 old., 1680 Ft)

A szeretet
hatalma

Van olyan ország, amely
nem e világból való? Létezik Isten országa, vagy
pontosabban fordítva: Isten királyi uralma, Isten uralkodása?
Mi erről a véleményünk, mi él bennünk
ebből? Hiszünk benne? Vagy mi is azt
mondjuk Pilátussal: Ugyan kérem! Az
atomfegyvernek, a puskának, a kézigránátnak,
a rendőrségnek, a katonaságnak, annak van
hatalma, de lelki hatalom?… – Hiszünk abban a lelki hatalomban,
amely olyan, mint a só:
eltűnik, de ott marad az
íze, konzervál, ízesít?
Hisszük, hogy az Isten
országa, Isten királyi
uralma hatalom?
Amikor Pál apostol Rómában raboskodik, a bilincsek között is szabadnak érzi magát.
– Ez a királyi uralom! Befalazhatnak
vagy bebörtönözhetnek, mégis szabad
vagyok.
Martin Luther King, a mélyen hívő néger baptista prédikátor élete és halála
gyönyörűen mutatja, mit jelent Isten
királyi uralma valakinek a szívében. Az
volt az elve, hogy a népét fegyver nélkül, evangéliummal, szeretettel lehet
felszabadítani, és így akarta elérni számukra ugyanazokat a jogokat, amelyek
a fehéreket megillették. Tevékenységéért
Nobel-díjat is kapott. Egész élete arról
szólt: nem erőszakkal. Megölték. A halála utáni reggelen felesége felszólította
Amerika népét:

– Néger testvéreim, ha valóban a férjem szellemében
akartok élni, akkor most ne
gyújtogassatok, ne fogjatok
fegyvert! Mert vagy hiszitek azt, amit a
férjem hitt, hogy az igazság önmagában
is igazság, és egyszer legyőzi az erőszakot, vagy nem vagyunk méltók arra, amiért Martin Luther King
életét áldozta harminckilenc éves korában.
Békével a békéért – ezt
a szellemi hatalmat,
ezt a Krisztustól kapott
szent küldetést nem
fegyverrel, nem vérrel
kell teljesíteni.
Hallatlanul nagy dolog,
hogy kétezer év után
valaki halálával pecsételi meg ugyanazt, amit
Jézus mondott: „Az én
országom nem e világból való, ha ebből a világból való volna
az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak.” Martin Luther King is mondhatta volna (ó, mennyire!): Ha én evilági
uralkodó akarok lenni, egy szavamba
kerülne, és kitörne a polgárháború Amerikában. – Megtehette volna, mégsem
tette. Azért is pusztították el, mert nem
lehet kibírni az ilyen szívet.
És miért pusztították el Jézust? Ugye
érezzük: olyan szívet, mint az övé, még
kevésbé lehet kibírni!
Gyökössy Endre: Könyvecske a böjtről
A könyv alapgondolata: böjt nemcsak étlap
kérdése! Effajta böjtökre gyakrabban van
szükségünk, mint gondolnánk… (112 old., 680 Ft)

SZERETETBŐL!
Jézus az utolsó vacsorán az Atya iránta való szeretetét saját „csapdájába”
ejti: tudja, hogy a kedvéért mindent
megtesz az Atya, ezért a Rá sugárzó
feltétlen szeretetet a bűnösök felé irányítja, és azok bűneinek bocsánatát
kéri Atyjától.
Az Atya átadta Jézust a világnak (szeretetből a világ életéért). Nem azért
adta, hogy kivégezzék, hanem hogy
életet adjon a halott emberiségnek,
amely Ádám óta halott, mert leszakadt az élet forrásáról. Az Atya nem
vonja vissza ezt az odaadást akkor
sem, ha elutasítják.

Ne félj,

hanem tartsd a legszerencsésebbnek magad, hogy méltónak találtattál
részt venni az Istenember fájdalmaiban. Ez
nem önfeladás, hanem szeretet, hatalmas
szeretet, amellyel Isten közeledik feléd.
Nem büntetés volt, hanem szeretet, a legmagasabb rendű. Áldjad ezért az Urat, és
nyugodtan igyál a Getszemáni-kert szenvedésének kelyhéből.

Szent Pio atya breviáriuma
Úgy érezhetjük, mintha Pio atya
személyesen nekünk segítene,
lelkivezetőként bátorítana, igazítana el az
élet rögös útjain… (120 old., 1480 Ft)

Jézus mer belehalni az Atya iránti szeretetébe, s nem kéri, hogy adjon neki
tizenkét ezred angyalt! Nem akar csoda folytán megszabadulni a haláltól,
hanem a halálban is az Atyára hagyatkozik, mert tudja, hogy a szerelem erősebb, mint a halál.
Jézus kereszthalálában a gyilkos szándék az embertől jön, nem pedig az
Atyából, aki csak egyet akar, hogy Jézus, az Ő Fia minden emberi helyzetben az Ő hűséges képe legyen. Az Atya
nem Jézus kivégzését akarja, hanem
a Róla adott igaz tanúságot: vagyis irgalmat és nem áldozatot.

Barsi Balázs: A szentek útja a szeretet
útja ** Minden napra egy gondolat
(kemény táblás ünnepi kiadás,

Minden kedves Barátunknak
és Olvasónknak
kegyelmethozó nagyhetet és
a feltámadás örömét sugárzó
húsvéti ünnepeket kívánunk!
Nagyhéten hétfőtől szerdáig 10–18 óráig,
nagycsütörtökön 10–15 óráig vagyunk
nyitva; árpilis 15-től 18-ig zárva leszünk.

184 old. 2400 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Barsi Balázs: A szentek útja
a szeretet útja című, díszkiadású
könyvet kínáljuk nagy kedvezménnyel,
2400 Ft helyett 1680 Ft-ért!

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Nyitva vagyunk: hétfőtől péntekig 9–18h
Telefon: 06/1 266 61 61
e-mail: a@szentgellertkiado.hu
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
A Keresztény Antikvárium hetente
megújuló kínálata ugyanitt!

