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A Teremtő
logikája

tudok mondani arra, hogy
Manapság nemcsak „népa természet vaslogikája nem
szerű”, de szinte logikus
mindig működik.
vélekedés a modern, felvilágosult embertől, hogy kételTermészeti alaptörvény, hogy
kedjen Jézus feltámadásában.
a testek a hőmérséklet emelIgen, ez logikus a halál az
kedésével arányosan kiterhalál; de vajon azt tudjuk
jednek, a hidegben pedig
– logikusan és ésszerűen
összehúzódnak. Ez vas–, hogy mi az élet?
törvény. A természet loNem tudjuk. Titok
gikája! – Csak éppen a
ez, amelyet az ember
víz viselkedik másképévezredeken át tartó,
pen. Ha ugyanis a víz
kétségbeesett erőfeugyanúgy „logikusan”
szítései dacára mindviselkedne, mint minmáig nem tudott megden más: nem volna élet
fejteni. A legbizonyosabb
a földön. A jéggé fagyott
víz nem összehúzódik, haeredmény, amit eddig a kutaSze
nt Már vangélista
ke
nem kiterjed; ezért porhanyósodik
tás hozott, mindössze annyi, hogy
a talaj, a föld, és ezért veszi be az elhullott
megtapasztalta: mi az, ami már nem élet.
Ilyen megfoghatatlanul kevésre tudnak
magot.
Ha benzolt vagy alkoholt megfagyaszcsak hivatkozni azok, akik mindenben
tunk, és saját cseppfolyós folyadékába
egyedül a természeti törvények vaslogidobunk, a megfagyasztott rész azonnal
kájára hivatkoznak.
lesüllyed benne. Ez a vaslogika. De ha
Vaslogika?
jeget dobunk a vízbe – az fennmarad! Ha
Az atomkorszak kezdete óta nagyon is
a jég nem ilyen logikátlanul viselkedne, a
jól tudjuk, hogy milyen „logikátlanul”
folyókban és a tengerekben minden télen
viselkednek olykor az atomok. Ezerszer
logikusan – ám ezeregyedszer egészen
kipusztulna az élet. – Nos, hogyan lehet
„logikátlanul”, s ezért számolnak ma már
mindezt összeegyeztetni a természet vasvalószínűségszámítással és a bizonytalanlogikájával?
sági effektusokkal.
A dolgok, az események és a jelenségek
De ne menjünk ilyen messze, számunkra
mögött, a természeti törvények és az emismeretlen területre. Egyszerű példát is
beri ész logikája fölött ott lüktet a ‰

TEREMTŐ LOGIKÁJA.

Ez a logika pedig
mindig az életet tartja szem előtt, annak
érdekében „lüktet”.
A Teremtő logikája pedig az első húsvétkor az volt, hogy ahol az emberi és természeti törvények logikája szerint egy halott
embernek kellett volna feküdnie – nem
feküdt senki! Ez az ÉLET már máshol volt!
Hogyan volt máshol, miként?
A Teremtő logikája szerint! Az élet érdekében.
Nem az az érdekes, hogyan és miként viselkedik például a víz „logikátlanul”, hanem az a fontos, hogy az élet érdekében
viselkedik úgy!
Ugyanígy egyedül az az „érdekes” – ha
szabad ezt mondanom –, hogy Jézus él!
Az élet érdekében él! Megtapasztalhatóan
él: „előttünk megy Galileába”.
Te még sosem tapasztaltad életedben,
hogy „előtted járt”, és minden szépen
„elintéződött” ott, ahol logika szerint a
legnagyobb nehézségekre, bajokra, nyomorúságokra számíthattál? Előtted járt –
a Teremtő logikája szerint!
Gyökössy Endre: A Lényeg
Márk evangéliumának részletes
magyarázata, közérthetően, sok-sok,
életből vett példával. (280 old., 2800 Ft)
FIGYELEM! E héten ünnepeljük
Szent Márkot, ezért nagy kedvezménnyel
kínáljuk a könyvet!!

Átváltoztatott fájdalom
A legnagyobb fájdalmat sokszor a legkedvesebb emberektől kell elviselned.
Ha az ilyesmi évekig, évtizedekig kínoz, és nem tudod magadban feldolgozni, teljesen felőrölheti életkedvedet, idegeidet. Ha csak nyomasztó terhet látsz
benne, érthető, hogy elmegy a kedved
a nevetéstől.
De nem veszted el örömödet, ha nyersanyagként kezeled, amiből mások számára kegyelmet lehet kihozni.
Nézd meg közvetlen környezetedet!
Van-e valaki, akiért felelős vagy, aki
gondot okoz, aki Isten kegyelmére szorul?
Ő az, akiért a fájdalmadat felajánlhatod!

Isten taktikája
Nincs nap kellemetlenség, bosszúság
nélkül. Isten is mindig kíván valami nehezet.
Nyögsz az iga alatt.
Nézd: amikor az Úr Ábrahámtól Izsákot
kívánta – máris kinyúlt az égből az a
kéz, amely megragadta Ábrahám halálos csapásra emelkedő karját.
Ez az Isten taktikája. Ha fájdalmasat
követel, örömet tart készen. Elvesz egy
természetes jót? Ad egy természetfelettit! Ajka követel – keze máris bőven
osztja az áldást.
Mindig két világ növekszik egyszerre.
Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén!
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély”
lelki ügyeinkben!
(kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

Az Ü R E S s é g dicsérete
De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti
a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a
hely, ahová tették! (Mk 16,6)
A gyász ízével és a szomorúság színével a szívünkben
közeledünk a sírhoz,
ahol reménytelen reménységünkben már
csak a drága holttestet keressük. A
keresztre feszített
názáreti Jézust keressük – akiről azt
se tudjuk, hogy Megváltó, csak arra emlékezünk, hogy próféta, bár
Názáretből, ahonnan nem sok jó
jöhet (Jn 1,46).
Megpillantunk egy ragyogó fehér ruhás ifjút – így fogalmazunk, szépen körülírva, mert bár nagyon gyanús, hogy
angyal az illető, mégis, nem szabad elragadtatnunk magunkat bánatunkban!
Az ifjú meg csak ücsörög a hűvös sírboltban – hát tenne ilyet egy rendes angyal?
De amit mond, mégis angyali:
– Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a
hely, ahová tették!
Feltámadt! Tehát most hiába keresném
a sebeket, a vért, a halott Jézust – húsvétkor nem ennek van itt az ideje! Ezt
a napot az Úr adta, méghozzá örömre
adta – nem szabad hát félni egy szemernyit sem.
Holttestet kerestünk, s ehelyett üres
sírt találtunk, és egy sziklaágyat, amelyen már nem nyugszik senki.
Több ez vagy kevesebb? Buta kérdésnek
tűnik – de a világ naponta feltesz ehhez
hasonlókat Isten ügyeivel kapcsolatban.

Mert a világ szeret ragaszkodni a fogható és látható dolgokhoz.
Isten öröme gyakran semminek, ürességnek tűnik ahhoz képest, amit a
nagy szemfényvesztő elő tud
varázsolni gonoszságával.
A bűnt becsomagolja
tapintható, érezhető,
szemet gyönyörködtető látszatokba. A
testhez szól, hogy a
lelket vakságba taszítsa. Ez nem semmi – itt van, ragadd
meg! És addig-addig
pakoltatná tele a lelkünket, hogy soha többé ne
jusson eszünkbe valóban kiüresíteni önmagunkat; úgy, ahogy Isten Fia
példát mutatott nekünk ebben is.
Csak ha üresek vagyunk, akkor tudjuk
befogadni a keresztre feszített és feltámadt Urat.

Nem félek, Uram, mert nem ragaszkodom azokhoz az „eredeti” elképzeléseimhez, amelyeket emberileg tervezgetek. Oly sok mindenről el tudom dönteni
nagy bölcsen, hogyan lenne jó, még
jobb, sőt a legjobb – de az én legjobbam
meg sem közelíti a Te általad készített
örömet és boldogságot!
Bármilyen meglepően is nézzen ki nekem szánt ajándékod – nem félek elfogadni, Uram! Így, ha Te biztatsz rá, tudok
örülni a semminek is: bizton megeshet,
hogy ez az üresség: a Feltámadásé.
Gellért páter: Ne félj!  111 hatékony,
szentírási féleleműző módszer
(kemény kötésben, 294 old., 3200 Ft)

Istennel

mindenre képes lehetsz!
Amit Isten erejével cselekszem, az
történelmet változtató hatás. Henri Boulad SJ
Isten az Ő Fiát nemcsak útjelzőül
állította, hanem Ő maga az Út.
Így biztosan haladhatunk. Szent
Ágoston
Az ember többet el tud viselni, mint
amennyire képes: ez a kereszténység csodája. Bálint Sándor
Egy kis lelkierő minden napra
Buzdító, bátorító, útnak indító gondolatok
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

A koldus

Sziénai Szent Katalin éppen a templomban imádkozott, amikor egy ismeretlen
koldus alamizsnát kért tőle. Nem volt
nála pénz, de mivel nagyon megesett
a szíve a kolduson, leszakította rózsafüzéréről az aranykeresztet, és azt adta
oda neki. A következő éjjel megjelent
neki az Úr Jézus, és így szólt hozzá:
– Gyermekem, ismered ezt a keresztet?
– Ismerem – válaszolt a szent –, de míg
az enyém volt, nem volt drágakövekkel
ékesítve.

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Gyökössy Endre: A Lényeg című
elmélkedési könyvet kínáljuk nagy
kedvezménnyel,
2800 Ft helyett 1900 Ft-ért!

– Éppen azért ilyen ékes most, mert
olyan szívesen adtad nekem – hangzott
a válasz. – Meglásd, az utolsó ítéleten is
ilyen ékes lesz majd, hogy növelje örömödet és dicsőségedet az emberek és az
angyalok előtt.
Szenthelyi-Molnár István: Derűs
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő
gondolat és történet az év minden napjára
(330 old., 2400 Ft)



Süket vicc



XIV. Benedek pápát meghívták egy előkelő római szalonba zenei estre. A műsor
végeztével valaki a véleményét kérdezte
az előadásról.
– Hogy mit gondolok erről a zenéről? Az
jut róla az eszembe, hogy néha a süketség is Isten ajándéka.
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)
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