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Ma éjjel is itt lehet…
Láttam egyszer egy filmet a Titanic
bennük. Két dolgot kérdeznek: mi lesz
tragédiájáról. Amikor az a hatalmas
Izraellel, és mi lesz velük?
hajó a jéghegynek ütközött és süllyedni
„Uram, nem ebben az időben állítod fel
kezdett, voltak, akik nyüzsögtek, szaújra a királyságot Izráelnek?” És mi lesz
ladgáltak, őrjöngtek a fedélzevelünk? Mégiscsak odakerülheten; és voltak néhányan,
tünk a jobbodra? Talán
akik csak ültek a hajó
mégiscsak „minisztemélyén, tudták, mi
reid” leszünk?
következik, és azt
Mennyi
izgalom!
mondták: ha már
Mennyi kérdés! És
meg kell halnunk,
akkor Jézus mond
haljunk meg szévalamit, majd eltűpen.
nik a szemük elől.
Emlékszem a háboSoha többé nem
május 29: Jézus mennybemenetele
rús időkre; akkorilátják testben.
ban is ezzel a két típussal lehetett találJézust ők egyszer már elvesztették.
kozni. Voltak, akik Pestről átrohantak
Irtózatos élmény lehetett számukra a
Budára vagy fordítva, menteni a bőrük;
nagypéntek. Az alatt az idő alatt, ami
de nem kevesen voltak, akik csak csönJézus feltámadása és mennybemenetedesen vártak.
le közé esik, újra erőre kapnak. Végül
Ugyanezek a rugók mozgatták az aposJézus egyszer s mindenkorra eltávozik
tolokat is. Előbb izgatottak, aztán rezig(testileg), és egyedül maradnak. Lehet-e
náltak, bénák. Mert az ember vagy hozilyen nagy próbát kétszer kiállni?
zátapad az eseményekhez, cselekvően
Mit mond Jézus az izgatott tanítványokés izgatottan, vagy magába süpped és
nak, és mit rezignáltaknak?
várja, hogy történjék vele valami.
„Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és
Nos, az apostolok izgatottak, amikor az
alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya
Úr megszólítja őket. Úgy érzik, valami
a maga hatalmába helyezett.”
soha nem történt, soha nem látott doNem a ti dolgotok! Azt az Atya tudja.
log történik itt. Tehát mégis lehet itt
Más alkalommal már mondta Jézus,
valami, mégis eljöhet Isten országa Izhogy még Ő sem tudja, mikor jön vissza,
raelben? Régi váradalmak támadnak fel
ennek csak az Atya a tudója.
‰

Mindig is voltak hívő lelkek, akik különös kabbalisztikával kísérlik meg kiszámítani Jézus visszajövetelét. Voltak
szekták, ahol már mindenüket eladták,
mert a szektavezető „pontosan” megmondta, hogy ez évben, ekkor, ezen a napon jön. Eladták mindenüket, és szépen,
fehér ruhában, gyertyával várták Jézus
visszajövetelét. – Hiába!
Nem a mi dolgunk az időpontok és alkalmak fürkészése. Ma éjjel is itt lehet.
Nekünk készen kell állnunk: bármikor
jöhet, bármikor indulhatunk. Mert úgy
is eljöhet értünk, hogy előbb megállítja
a szívünket…
Tehát a nyüzsgőknek és izgatottaknak
Jézus azt mondja: Nem a ti dolgotok!
De arra rámutat, hogy mi a mi dolgunk:
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek”. Ez
a ti dolgotok: legyetek készen ezt kérni
és várni. Nem az a dolgotok, hogy számolgassátok, mikor jövök vissza, hanem
legyetek készek fogadni az erőt, a Szentlélek erejét.

Gyökössy Endre: Amikor erősen fújt
a Lélek  Az Apostolok Cselekedeteinek
végigelmélkedése során hallatlan
új meglátásokat ismerhetünk meg, és
egészen komolyan „megmozgatja”
lelkünket önvizsgálatra buzdító
gondolataival. (336 old., 3400 Ft)

FILOMÉNA
Egy őskeresztény kislányból – hogy hitét megtarthassa – vértanú lesz tizenhárom esztendős korában.
A kislány – akit sebtiben eltemetnek
egy katakombában – egy görög sziget
királyának a leánya, nevét terrakotta
táblára vésik, és kínzóeszközei jelképével együtt földelik el… Eltelik 1700
év, amikor is régészeti ásatások feltárják
azt a kamrát, amely csontjait őrzi…
Azóta a keresztény világ megtanulta ennek a kislánynak a nevét, aki szüntelenül árasztja azt a szeretetet, amit rövid
élete során nem tudott kifejezésre juttatni. Bénák elindulnak, vakok újra látnak,
némák megszólalnak, és ő joggal viseli
neve mellett „A huszadik század csodatevője” címet. A neve: Filoména…
Zipernovszky Judit: Csodatévő
Szent Filoména  Vajon miért olyan
népszerű ez az 1700 évvel ezelőtt élt
kislány, akit ráadásul majdnem el is
felejtettek? Életrajz, csodatörténetek,
imák (158 old., 1480 Ft)

Köszönöm Neked, Uram,
hogy imádkozhatok
Hogy nemcsak szívvel, lélekkel, hanem
értelemmel is fordulhatok Hozzád,
és sohasem vagyok magányos, mert
bármikor beszélgethetek Veled.
Beszélgethetek – mondom nagyképűen. De valóban így érzem, Uram.
Érzem, hogy felelsz nekem, ha kérdezek. Érzem, hogy irányítasz, és kezedet nyújtod felém a kétségben. És mi-

momra az ima! Hisz egyedül Neked
mondhatok el mindent. Te a lelkembe látsz, és nem nézel gyanakodva
rám, mint az emberek. Te jobban
ismersz önmagamnál, és örömre váltod bennem a kétségbeesést.
Köszönöm Neked az ima gyönyörűségét, Uram.

nél jobban érzem ezt, annál kevesebb
a kétség bennem.
A Miatyánkot is köszönöm Neked,
Uram.
Nem parancsra mondom, Uram, mert
nem parancsra akarlak szolgálni,
hanem önként. És úgy akarom mondani, amint anyám tanította, hogy
ne csak mormoljam, hanem nap
mint nap végiggondoljam minden
szavát, és bármit hoz az élet, rábízzam magam az akaratodra. Mert ha
örömben dúskálok, könnyű mondani,
hogy legyen meg a te akaratod. De
ha fojtogat a bánat, akkor lázadok.
Te azonban lázadva is szeretsz engem, megbocsátasz nekem, és megvilágosítod az elmém. Így újra és újra
átérezhetem, hogy bajban is szent a
Te akaratod. És rövidek az én tévelygéseim, mert mindig visszatalálok
Hozzád.
Köszönöm Neked a Miatyánkot, Uram.
És köszönöm Neked, hogy saját imáim is fogalmazódnak bennem. Mindennap mások.
Ó, annyi mondanivalóm van számodra,
Uram! És oly nagy gyönyörűség szá-

Kunitzer Szonja: Köszönöm  A hála
imái a hitért, a jóságért, a hegyekért,
a gyermekért, a szeretetért –
Istenünk minden ajándékáért! (kapcsos
könyvecske, sok képpel, 40 old., 780 Ft)

Igazán imádkozni
Kicsiny korunkban édesanyánk megtanított az alapvető imádságokra. Később
azonban, amikor már az anyai hatás elfakul, általában az ima is elmarad.
Imádkozni akkor tudunk igazán, ha hiszünk Istenben, a természetfeletti világban. Az ima nem más, mint kapaszkodás felfelé.
A mindennapi gondok, fáradtság, betegség, szellemi elfoglaltság, gondjaink az
imát sokszor igen szórakozottá teszik.
De ez természetes is, mert testbe öltözötten működik bennünk a lélek, a test
eszköz, cselekedeteink eszköze. Míg a
lélek felfelé vonz bennünket, a test lefelé húz. Ezért nem könnyű jól imádkozni, az imádkozást is tanulni kell.
Vademecum – Lelki kapaszkodó
Ez a kötet kalauz, iránytű szeretne lenni.
Címe azért vade mecum – járj velem –, mert
valóban szeretné elkísérni a kedves Olvasót
a mindennapokban jártában-keltében. Új,
jelentősen bővített kiadás! (192 old., 980 Ft)

Szívünk

az imádságban átdobog
Isten szívébe… Ha jól imádkozunk, megrendül az isteni Szív, mind jobban kitárul
és meghallgat bennünket. Amikor Istenhez fordulunk, próbáljunk meg teljes lélekkel imádkozni. Ő örül ennek, és segítségünkre siet.

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

Imádkozz szeretteidért
Hosszú útról tért vissza és most betegen
feküdt kórházi ágyán. Amint meglátott
az ágyak között járva, magához hívott.
– Beszélni szeretnék magával, úgy tele
van a szívem… Azért mentem el, mert
otthon már tarthatatlan volt a helyzet…
Nagyon rossz ember voltam. Nem törődtem családommal, részegeskedtem, verekedtem, templomba sose jártam. Szegény

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Egyik legnépszerűbb könyvünket,
Szenthelyi-Molnár István:
Emberek! Az élet szép! című művet
kínáljuk nagy kedvezménnyel,
2200 Ft helyett 1540 Ft-ért!

feleségem sokat sírt miattam… Hányódtam-vetődtem, csavarogtam. Ekkor tudtam meg, hogy mi az otthon, mert míg
távol voltam, földi pokol volt az életem.
Sokat vágyódtam haza, megtanultam
imádkozni, és más ember lettem. Hogy
örül majd feleségem, ha végre hazakerülök, hiszen ő mindig ezért imádkozott!…
Isten meghallgatja, ha valakiért imádkozunk, és sokszor földi poklon küldi keresztül azt, akit a mennyországba akar
vezetni.
Neked nincs kiért imádkozni?

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)



Afrikai vicc



A missziós atya észreveszi, hogy egy hatalmas oroszlán keresztezi az útját. Ijedtében
letérdel, és csodáért imádkozik. Erre láss
csodát! Az oroszlán is letérdel, és összeteszi a mancsát.
– Köszönöm, Istenem! – kiáltja megkön�nyebbülten a misszionárius.
Az oroszlán odafordul hozzá:
– Nono, ne bízd el magad. Az evés előtti
imámat mondom.
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)
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