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FELTÁMADT,

Amikor az asszonyok hírül viszik a
t a n í t v á nyo k n a k ,
hogy Jézus nincs a
sírban, a követ elhengerítve találták,
Lukács evangélista
őszintén leírja, hogy
az apostolok „üres
fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és
nem hittek nekik”.
Ezért szeretem különösképpen az evangéliumokat, mert ilyen becsületesen
tudósítanak. Például Lukács itt nem
szégyelli a tanítványok hitetlenségét.
Mindig szerettem azokat, akik őszintén és becsületesen elmondják a kételyeiket. Sokkal többre becsülöm őket,
mint a hiszékeny embert, aki mindig
mindent elhisz, mert tudom, hogy ma
ezt hiszi el, holnapután megint mást,
hiszen mindent készen vesz át, semmiért nem küzd meg. Szeretem a birkózó
embereket, a Jákób-lelkeket, mert ők
nem vesznek mindent készpénznek.
Péter sem veszi készpénznek, amit az
asszonyok mondanak, hanem meg akar
győződni: mi itt az igazság? – És elszalad a sírhoz. A sír: üres!
Lukács evangéliumának ez a része így
záródik: „Erre elment, és csodálkozott
magában a történteken”.

Magunkban
csak
eddig jutunk el.
Megvallom őszintén, én is csak eddig jutottam el magamtól, magamban,
hogy
elkezdtem
csodálkozni. Ennyi
telik tőlünk, hogy
látjuk, valami titok, misztérium van
előttünk, de nem
értjük.
Erről a csodálkozásról számolt be nemrégiben egy kedves
testvérünk, aki a mi kis újpesti gyülekezetünkben szokásos péntek esti
bibliamagyarázatra elhívta egy olyan
barátját, aki kora gyermekkora óta
nem volt templomban. Amikor hazafelé mentek a buszon, a meghívott barát
végig meg sem szólalt. Egy idő múlva
megszólította őt a testvérünk:
– Mit hallgatsz olyan nagyon magadban?
Az illető csak ennyit mondott:
– Csodálkozom! Egy péntek este ennyi
ember az evangélium körül, őszintén
csodálkozom!
Valami megérintette, és eddig jutott:
mi van itt? Mi történik itt, kétezer év
után a gyárkémények árnyékában? Fáradt emberek egész napi munka után
mit keresnek egy kis templomban? ‰

ALLELUJA!!

Nos, eddig jutott Péter is, nem tovább.
Hogyan jut mégis tovább? Úgy, hogy
Jézussal találkozik. Jézus keresi fel a
tanítványokat, és megszólítja őket: „Békesség néktek!”
Egy húsvét utáni tavaszon, nagyon
megrendülten, magamba roskadva ültem az íróasztalom mellett. Nyitva volt
az ablak, de sötét volt körülöttem és
bennem minden. Nem tudom ki, nem
tudom, honnan, de valaki beköszönt
az ablakon. Nem mondott többet, csak
ennyit: Áldás, békesség! – Mire felemeltem a fejem és kinéztem, már nem láttam senkit. Bizonyára egy atyafi volt,
mégis tudom, hogy a Gazdám köszönt
rám, üzente: „Békesség, fiam, békesség! Abból a békességből élj te most,
amit hirdetsz annak a népnek, akit rád
bíztam!”
Lehet ezt megmagyarázni? – Békesség
költözött a szívembe. Békességre jutottam az élő Krisztus által!
Vannak, akikhez már beszélt, akiket
megvigasztalt, akiket erősített, akik
abból élnek, hogy Jézus él. – Akik ezt
még nem tudják, azok keressék az utat
Jézus felé.

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 Jézus Krisztus
„Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük,
amiket láttunk és hallottunk!”
Jézus ellenségeinek csalódniuk kell, ha azt
hiszik, el tudják feledtetni, el tudják fojtani azt a szeretetet, amelyet az emberiség
az Istenemberben megtapasztalt, azt az
önmagát igazoló, fönséges, tiszta világot,
amelyet az evangéliumban megismert, és
azt a jövőt, amelyet Jézus feltámadásában
megpillantott. Az emberi hatalom kémhálózata, erőszakszervezetei és fegyveres
arzenálja tehetetlen a feltámadás erejével szemben. Sőt: a keresztényüldözések
Nérótól kezdve a fasiszta és kommunista
diktatúrák egyházellenes törekvéseiig
mind a krisztusi hit megerősödését és a
kereszténység megújulását eredményezték. Ahol erőszakkal akarják elfeledtetni
Jézus Krisztus nevét, ott ragyog fel csak
igazán, mert az üldöztetés idején valóban
a lényegre figyelünk: Jézus személyére, s
minden másnak csak annyiban tulajdonítunk jelentőséget, amennyiben vele összefügg. Ilyenkor nem saját ügyességünkbe,
módszereinkbe, intézményeinkbe vetjük
bizalmunkat, hanem egyedül Jézus Krisztusba.
Akkor hát kívánjuk magunknak az üldöztetést? Ne örüljünk annak, hogy szabad
nyíltan megvallani hitünket, templomba
járni, a keresztény értékrend szerint élni
és nevelni gyermekeinket, egyházi óvodába, iskolába, járatni őket? A kereszténység
minősége nem politikai rezsimek függvénye, hanem a belső hozzáállásé. Akár vallásszabadságban élünk, akár üldöztetésben van részünk, kereszténységünk csak
annyiban lehet krisztusi, amennyiben a

Vele való személyes kapcsolat élteti. Ez
pedig lehetetlen anélkül, hogy ki-ki le
ne mondana még saját magáról is érette!
Csak ez az a kereszténység, amelyen nem
vesznek erőt földi hatalmak, de még a pokol kapui sem.
Új életet ajándékozó, feltámadott Jézusunk! Add, kérünk, kegyelmedet, hogy
amikor békességben élhetünk, el ne bizakodjunk és el ne lanyhuljunk, hanem
indítsunk önzésünk ellen belső üldözést:
vessük alá kemény önmegtagadásnak
vágyainkat, érzéseinket, hajlamainkat;
mondjunk ellent a hatalom, a gazdagság,
a kényelem kísértésének; és egyedül Hozzád ragaszkodjunk, aki az örök haláltól
megmentettél minket.
Barsi Balázs: Jézus, világ Megváltója;
Szentírási elmélkedések a húsvéti szent
időre című, legújabb kötetünkből idéztünk
(kemény táblás, ünnepi kiadás,
208 old., 2600 Ft)

I. állomás:

A katonák jelentik, hogy Jézus él
(Mt 27,62-66. 28,2-4. 11-15)

Mi ebben az örömünk?
Az első állomás öröme az Úristen humora: akiknek az lett volna a dolguk, hogy
végleg kő alatt tartsák Jézust, azok lettek a föltámadás egyetlen szemtanúi,
és tényének első bejelentői!
Lám, ez ma is így van: a legtöbb érvet
Isten létezése, Jézus föltámadása mellett épp a tagadói szolgáltatják.
A történelemben mindmáig többször tettek tanúságot Jézus támadói arról, hogy
komolyabban gondolják, hogy él, mint a
követői…
Diószegi László: Az Öröm útja
Az öröm 15 állomását végigjárhatjuk
ugyanúgy, mint a keresztutat; ehhez
találunk rövid elmélkedéseket
e szépen illusztrált kötetben (880 Ft)

Az Öröm Útja
Louis Évely döbbenten írja: Miért
van az, hogy szívesen belekapcsolódunk
a nagyböjt során Barátunk szenvedésébe,
de a húsvét utáni Szent ötven nap örömében mintha magára hagynánk? Pedig a
kereszténység igazi jele nem a kereszt, hanem a föltámadás öröme. Vajon ki vállalkozott már arra, hogy nagyböjti keresztút
mintájára végigjárja Jézussal az öröm útjának stációit is? Ő azt az elsőt csak ezért
a másikért járta végig. Hiszen Ő maga
mondta: „Ezeket azért mondtam nektek,
hogy az én örömöm legyen tibennetek, és
örömötök ezzel teljes legyen.” (Jn 15,11)
Most induljunk vele!

A hitetlenkedő Tamásnak

megengedted, hogy ujjaival érintse sebeidet, nekem pedig megadod,
hogy megdicsőült Szent Testedet,
vérző sebeidet magamhoz öleljem a
szentáldozásban.
Regőczi István: Az Élet Kenyere
Szentáldozás utáni hálaadás
az év minden napjára (136 old, 1380 Ft)

Ami mindenen túlragyog
Titkokat hajszolsz, kutatsz, amelyeket
nem tudsz megfejteni. Talán el is keseredsz néha a gyötrő kérdések felett. Ne
feledd, a Teremtő azért állított ismeretlen
és ész fölötti dolgok elé minket, hogy ne
becsüljük túl véges emberi eszünket. A
kétségbeesés ellen pedig hitet adott Isten.
A tudományos felfedezések idővel elévülhetnek, a művészet remekei mélyebb értéket kapnak, a kérdések újabb kérdéseket
vetnek fel, néha pedig maguktól megoldódnak.
A hit igazságai azonban túlragyogják a
múló időket, és fényük bevilágítja jövendő utunkat is.
Szenthelyi-Molnár István:
Emberek! Az élet szép!
Így igaz! Csak néha nehéz észrevenni, minek
is örüljünk. A kötet 366 története 366 derűs
pillanatot, jóságról és szeretetről szóló
történetet tár elénk. (212 old., 2200 Ft)

15 szakácskönyv –

több mint 10 ezer recept!
15 régi, de jó szakácskönyvet kínálunk. Nem
modern, „csilli-villi” könyvek, hanem általában fekete-fehér kivitelű, valódi klasszikus
könyvek. Néhány cím: Minerva nagy szakácskönyv, Az Új idők receptkönyve, 203 recept cukrászmesterektől, Mit egyél, hogy jól legyél, 100
legjobb mediterrán recept – halétel – káposztás finomság, stb. stb. Az összesen több mint
2500 oldalas gyűjteményért csupán 3330
Ft-ot kérünk! Figyelem! Keresztény Antikváriumunkból egyetlen példányban rendelhető!

Tengeri vicc


– A pénz, a gazdagság, a vagyon minden bűn forrása, az erények megrontója! – dörög a pap a szószéken. – Ha
rajtam múlna, a világ minden kincsét, a
teljes aranykészletét a tenger fenekére
süllyeszteném!…
Mise után néhányan a templomajtóban
beszélgetnek.
– Remek ötlet az, amit az atya mondott,
bárcsak megvalósulna! – így az egyik
férfi.
– Miért, ön is a szegények oltalmazója?
– Nem, én mélytengeri búvár vagyok.
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

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

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Barsi Balázs: Jézus,
világ Megváltója
című elmélkedési könyvét kínáljuk
nagy kedvezménnyel,
2600 Ft helyett 1800 Ft-ért!

