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A Szentlélek
temploma

Sajnos, századokon át,
templomban nem is
volt illő a testről beszélni. Vagy megvetéssel emlegették, mint a
„lélek börtönét”, amit
meg kell vetni, vagy
gyötörni kell, hogy
kiszabaduljon belőle a
lélek, „mint bábból a
pillangó”.
Hogy a lélek Istent
dicséri, de a nyomorult, sáros test csak a
„lélek börtöne” – ez pogány gondolat.
Platóntól, a nagy görög filozófustól
ered. Ez a platóni filozófia csúszott át
az új-platóni iskolába, és innen vette át a
középkori keresztyén skolasztika, a keresztyén filozófia. – Ideje visszatérnünk
Krisztus tanításához, az Alaphanghoz!
Jézus maga mondja egy helyen, amikor
a templom lerombolásával vádolják: „A
test a Szentlélek temploma!” (Jn 2,21).
Nem azt mondja: a test a „lélek börtöne”. Azzá is lehet. De: a templomává
kellene lennie. Baj az, ha a börtöne.
Pál Jézust idézi: „Nem tudjátok, hogy a
test a Szentlélek temploma?” (1Kor 6,19).
Leveleiből több olyan részt is idézhetnék, ahol megbecsüli a testet. Például:

„Dicsőítsétek tehát
Istent a ti testetekben
(nem lélekben!)” (1Kor
6,20). „…magasztaltatik majd Krisztus az
én testemben…” (Fil
1,20).
Törekednünk
kell tehát arra, hogy a
test ne börtöne legyen
a léleknek, hanem a
Szentlélek temploma!
Ez nem azt jelenti,
hogy egy templomból
nem lehet börtönt csinálni. Lehet. De ez nem az Isten rendelése!
Aztán meg egy templom teteje is beszakadhat és beázhat, de abban a Lélek
már nehezebben szárnyal; nehezebb ott
istentiszteletet tartani! Ugyanígy, ha a
test megbetegszik, a lélek depresszióval
és ingerültséggel válaszolhat rá.
Vagy egy másik hasonlattal szólva:
képzeljünk el egy petróleumlámpát! A
lámpa külseje: a test. A lámpa kanóca:
a lélek. A folyadék, ami táplálja: a szellem, az isteni Szellem. Ha az a lámpa
homályos vagy rosszul ég, két oka lehet.
Az egyik, hogy a kanóc le van csavarva
(a lélek nem lobog); vagy kevés benne a
Pneuma, az isteni Szellem (a petró- ‰

leum, ami a kanócot táplálja). Ám lehet
egy másik oka is: kormos a lámpaüveg.
Ég a bél, és elegendő folyadék van a
lámpában, mégse ad tiszta fényt, mert
kormos a lámpaüveg.
Nem mindig a lélekkel van baj! Lehet, valakinek az emésztésével vannak
problémái. És lehet, hogy egy depres�sziót vagy egy ingerült állapotot azzal
lehet elintézni, hogy rendbehozzuk az
emésztésünket. Például a májbetegség
is depresszióval jár. Vagy ahol vírusok,
baktériumok jelennek meg, vagy valaki nagy testi-lelki erőfeszítésben él, az
rendszerint ingerültséggel, depresszióval jár együtt. És ezt szabad nekünk a
test felől legyőznünk.
Gyökössy Endre: Szabadulás
félelmeinkből és szenvedélyeinkből
Félelmeink, aggodalmaink, káros
szenvedélyeink depressziót és más testi
betegséget okozhatnak. Találjuk meg a
gyógyuláshoz vezető utat! (184 old., 2600 Ft)

Szüntelenül Pünkösd

Azt hiszem, millió évet kell még élnie az
emberiségnek, hogy felfogja: a szentségek által szüntelenül Pünkösd van a
világban, s olyan nincs, hogy a Szentlélek valamiért nem jön el. Az egyetlen helyzet, ahol egészen biztos, hogy
Isten azonnal teljesíti kérésünket,
amikor az Egyház nevében a Szentlelket kérjük (vö. Lk 11,13).
A Szentlélek mintegy az Isten szíve, legmélyebb valósága. Az Ószövetségben
ez az emberre személyesen vonatkozó
legnagyobb ígéret: „A lelkemet adom
belétek” (Ez 37,14).

Szent Lukács mintegy diptichonba foglalja a Lélek kiáradását: evangéliumának elején Mária foganja Krisztust a
Szentlélektől, másik könyvét, az Apostolok Cselekedeteit pedig azzal kezdi,
hogy Krisztus élete ugyanezen Szentlélektől a hívek közösségében fogan
meg, s ölt testet az Egyházban. Mária
az Egyház anyja.

Barsi Balázs: A szentek útja a szeretet
útja  egy-egy gondolatot, amelyet
érdemes a szívünkbe fogadni és lelkünkbe
idézni akár többször is a nap folyamán.
(kemény táblás ünnepi kiadás,
184 old. 2400 Ft)

Ajándék nap
Sokan a vasárnapot is telezsúfolják tevékenységgel. Ezzel meghamisítják a
vasárnap értelmét, hiszen ez az ajándék
nap, amikor megpihenhetünk. Legalább
ilyenkor tudatosan elhatárolódunk a
kívülről ránk terhelt feladatoktól és az
emberi elvárásoktól. Ha minden nap
egyforma, akkor egyaránt értelmetlenek. Ha a vasárnap ugyanolyan, mint
a hétköznapok, akkor minden napunk
kiüresedik.
Ahogyan a vasárnap megszakítja a
hetet, ugyanúgy az ünnepek élénkítik
az évet. Az ünnepek meghatározzák
az idő jellegét. Az ünnepek az eredeti

szent időre emlékeztetik az embereket, és visszaajándékoznak belőle valamennyit.
Az ünnepek kezdettől fogva az idő
megújítását jelentik. A felhasznált idő
visszanyeri frissességét azáltal, hogy
mulandó időnkben megjelenik a szent
idő.
Az ünnepben az örökkévalóság válik tapasztalhatóvá. Új minőséget ad az időnek, amelyet kihasználunk.
Az ünnepek szabad övezetek, nem
célirányos időszakok.
Az ünnep más szemszögből értelmezi
a hétköznapokat.
Az ünnepi szent időben sejtjük meg,
hogy mit is jelent az idő:
Istentől nekünk ajándékozott pillanat,
az Istennel való találkozás helye.

Akinek a szíve haraggal, méreggel, indulattal, gyűlölettel van tele, kérheti az az
Isten Szentlelkét? Nem akarok jósolni
– de nem fogja kapni. Ne várjuk Istent
a szívünkbe, míg ott gyűlölet van!
Isten napja érleli a szőlőt, de kézzel kell
szüretelni, és minden fürtöt egyenként
kell lemetszeni. Isten Lelke szüli újjá
a lelkeket, de egyenként kell begyűjtögetnünk őket.
Szeress ma jobban, mint tegnap! –
Gyökössy Endre lélekemelő gondolatai
az év minden napjára.
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Anselm Grün OSB: Minden napunk út
a boldogsághoz  Gyakorlati útmutató
az örömös, a hálás és szeretet-teli élethez.
(kemény kötésben, képmeditációs
fotókkal, 136 old., 1800 Ft)

A Szentlelket
nem lehet lekottázni…
Jézus Lelke kétféleképpen is jár közöttünk: testetlenül és emberbe öltözötten. Van, akinek már egész személyiségét használja, mint egykor Pálét, aki
méltán mondhatta: „Élek többé nem
én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal
2,20). Még többen vannak, akiknek már
a szívét, másnak a száját, ennek a kezét, amannak az eszét, ismét másnak a
zsebét használja, és így ábrázolódik ki.
Az Isten Lelkétől eredő tanács nem okosít, hanem bölccsé tesz.

Mit ad a hit?
Neked nem ad semmit a hit. Nem
olyan érték, amiért érdemes volna az
életedet adni.
A hit nem festék, amellyel keresztén�nyé mázolják az embert. A hit vér,
amely belül tölt el.
A hit nem üres keret, amelybe csak
bele kell állítani a keresztényt. A hit
nyersanyag, amelyből felépül Krisztus
embere.
Ez a döntő: fapalánk-e a keresztény
ember, amelyre plakátokat ragasztottak, vagy ízig-vérig isteni gránit? ‰

(folytatás az előző oldalról)
Túl kevéssé gyakorlod a hitedet.
Alig veszed igénybe. Nem éled.
– De hát mit ad nekem a hit? – kérded.
– Az örök életet!
Ez talán semmi?!
Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén!
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki
ügyeinkben!
(kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

A Szentlélek nagyon szép!
A Szentlélek nagyon szép. Ahogy a
napsugár bont rügyeket, úgy a Szentlélek bont lelkeket.
Minthogyha csak azt imádkozná a föld:
„Jöjj el, napsugár! Nélküled se szépség,
se illat. Nélküled néma minden pacsirta, csalogány, fagyba rögzött rög a hant,
a szántóföld.”
Szentlélek, jöjj el! Akkor én is szebb virág, dalosabb lélek leszek.
Prohászka Ottokár: Legyetek világító
emberek!  Rövid elmélkedések
útmutatással, biztatással, segítséggel
a lelki élethez (kemény kötésben, végig
színes fotókkal, 100 old., 1800 Ft)

Igazi nyári olvasmány!
Ki ne szeretné Rejtő Jenőt? Vidám, izgalmas, leleményes minden írása. Hiába
krimi és légió és gyilkosság meg alvilág:
semmi botránkoztató nincs benne, sőt,
sok olyan gondolatot találunk, amin
még az izgalmak között is érdemes elgondolkodnunk.
Egy jótevőnk jóvoltából kínáljuk Rejtő
Jenő összes művét 3 nagy-nagy kötetben: mindhárom keménytáblás, olvasatlan, szép példány. A 8000 Ft-os vételárral az érdi Tanoda Otthont támogatjuk.
Mivel csak 1 sorozat van belőle, mielőbb
hívjon minket, vagy írjon emailt:

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
webáruház: www.szentgellertkiado.hu


A fösvény vicce

A fösvény Tóth gazda tehene egyszerre két
borjút ellett. Felesége rábeszélte a férfit,
hogy az egyiket ajánlják fel Istennek, nehogy
baj érje a gazdaságukat. Tóth nagy nehezen
ráállt, s megbeszélték, hogy tíz nap múlva átadják a papnak.
Igen ám, de az egyik borjú egy hét múlva elpusztult. Amikor a gazda ezt látta, odament a
feleségéhez, és azt mondta:
– Asszony, képzeld, az Úr nem várta ki a tíz
napot, hanem már magához is vette a borjúját.

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

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Prohászka Ottokár: Legyetek
világító emberek! című, kemény
táblás, végig színes elmélkedési
könyvet kínáljuk nagy kedvezménnyel,
1800 Ft helyett 1000 Ft-ért!

