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Életünk igazi története a

szeretet

Nincsen praktikusabb,
az élet minden pillanatát jobban érintő tanítása az Egyháznak,
mint a Szentháromság misztériuma, ha
azt erővel meghirdetjük. Életünk igazi
története a szeretet, márpedig nem lenne szeretet, ha Isten nem lenne három
személy. Egy személy kit szeret, ha nem
létezik másik személy? Az maga a pokol
lenne.

A köszönet, a hála kifejezése nélkülözhetetlen két személy dialógusában. A
Szentháromság személyei között az örök
Fiú köszönete az örök Atyának maga a
Szentlélek. Az Atya a Szentlélekben szereti a Fiút, és a Fiú a Szentlélekben köszöni meg és viszonozza ezt a szeretetet.
Amikor eszünk, szervezetünk alakítja át
az ételt emberi életté; amikor viszont áldozunk, Jézus szentségi jelenléte alakítja
át emberségünket az Ő életévé, énünkbe oltva halhatatlan, isteni természetét.

június 12: Szentháromság vasárnapja

Egy életet akar élni velünk, hogy megszentelje
és felemelje életünket oda, ahol Ő van: a
Szentháromság dicsőségébe.
Keresztény hitünk szerint a történelmi
jelen és az örök jövő nem egymás után
következik, hanem egyszerre van jelen:
a mulandósággal megjelölt világba a
megtestesüléssel berobbant örökkévalóság itt van bennünk és közöttünk, s belülről folyamatosan feszegeti a jelen idő
burkát.
Úgy tűnik, valójában egyetlen ősi értelemben vett lelkigyakorlat létezik a kereszténységben: Isten titkából alászállni
emberi szívünk titkába, vagy emberi
szívünk legmélyebb, úgynevezett őstapasztalatából kiindulva elmerülni Isten
szentháromságos titkában.
Hagyjuk kibontakozni magunkban és
egymás közt Isten életét, a szeretetet,
és a többi erények is rendre kisarjadnak
bennünk. A Szentlélek hatása alatt élve,
mindennap tanulva és gyakorolva a szeretetet majd egyre jobban megtapasztalhatjuk ezt a belső, de a külsőt is a maga
képére alakító realitást.

Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk
a világon?  Percnyi elmélkedések
minden napra (aranyozott kemény táblás,
ünnepi kiadás, 208 old., 3800 Ft)
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Dr. Csókay András:

Találkozás Istennel

A misztika nem más, mint erős istentapasztalat, egyfajta találkozás a bennünk
élő szentháromságos egy Istennel, különösen Jézussal, hiszen Ő a megtestesült isteni személy, Ő áll a legközelebb
hozzánk. Éppen ez a legmélyebb énünkben való találkozás juttathat el minket a
legigazabb valóság megismerésére, ami
nem más, mint Isten és az Ő szeretete,
igazsága, irgalma.
Ezért nem meglepő a misztikusnak, ha
az imádságban kapott, gyakorlati életre
vonatkozó tanácsok döntő jelentőségűek
és előrevivők, békét és igazságot hoznak,
hiszen ezek a szerető Isten tulajdonságai. Teréz anya nagy misztikus volt, így
nem csoda, hogy az ápolástan területén
nagyobb igazságok felismerésére jutott
el, mint amit az ápolástani tudományos
gondolkodás nyújthatott. Erre jó példa a
„húsleves a szemcseppentőben” ötlete.
Az eszméletlen beteget nem lehet szájon
át táplálni, mert félrenyel, és a táplálékot a tüdejébe aspirálja. A cseppenként
adagolt folyadékot azonban még az eszméletlen beteg sem nyeli félre, főként ha
maradt még minimális nyelési reflexe.
Milyen egyszerű és észszerű! A nagy
találmányok mind ilyenek. Isten nem bonyolult világot teremtett, csak mi tesszük
azzá.
A misztika a bölcsesség forrása is.
Minden vallás gyakorolni próbálja ezt,
meditációt tanít; csak az a kérdés, hogy
hova akar eljutni, hol az igazság?

,

„Én vagyok az út, az igazság és az élet”
– tanítja Krisztus (Jn 14,6). Így nekünk, keresztényeknek nagyon jó utunk van, de el
kell indulnunk hozzá befelé, s ez nehéz.
Tanulni kell, gyakorolni, bátorság is kell
hozzá, mert szembe fognak jönni a „sötét” dolgaink is, ahogy haladunk énünk
mélyébe. Találkozunk a kis „egónkkal”,
ami sajnos, kívánságaiban és vágyaiban
egyaránt önző. Ki kell tartani csendben
és imádságban, mintegy keresztülverekedve magunkat ezen a sötét rétegünkön,
hogy megérkezzünk a legmélyebb valóságunkba, ahol esélyünk van az Istennel
való találkozásra.
Ha megijedünk, hogy milyen bűnös
erők laknak bennünk, és visszafordulunk
létezésünk felületére, akkor kimenekülünk ugyan a sötét hajlamainkkal való
szembesülésből, de nem jutunk lejjebb.
A felszínen lehet élni akár egy relatíve
rendes keresztény életet is, de nem lehet
megismerni igazán „képmás” mivoltunkat, a bennünk élő Jézust. Jobb esetben
a megvilágosodás útján maradunk, ros�szabb esetben visszaeshetünk korábbi
bűneinkbe, és kezdődik minden elölről.
Hány házasságát hűtlenül elhagyó férfi
csinálja ezt végig oda-vissza, ahogy én is
tettem korábban!
Csókay András: Idegsebészet és
hétköznapi misztika
Mély könyv életről, halálról, a keresztény
meditációról és misztikáról. Átdolgozott,
bővített kiadás. (260 old., 2400 Ft)

Ha Isten szemével tudok látni…
„Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus
foglya értetek” – Amikor elmerengtem
ezen a mondaton, egyszerre az a gondolat hasított belém, hogy
mennyire lényeges, életünkben milyen döntő lehet a nézőpont!
Hogy honnan nézzük a dolgokat.
Ha Pál a börtönére néz, akkor
bizony ő is azt írja:
Néró foglya vagyok. De
az apostol örök nézőpontja
Jézus Krisztus volt és ezért nem
is írhatott mást, mint azt, hogy Jézus
Krisztus foglya vagyok. Őérte vagyok
fogoly, a többi nem számít! Milyen lényeges ez! – Kérjük Isten Szentlelkét:
Uram, add nekünk, hogy jó nézőpontunk legyen! – Mindjárt megváltozik az
életünk.
Egy ismerős házaspárral beszélgettem, s valahogy a szüleikre terelődött a
szó. A férj, akinek az édesanyja valahol
a Nyírségben lakott, felsóhajtott: „Jaj,
Istenem, írni kéne a maminak, már hónapok óta nem írtam!…” – Erre elfutotta
a könny a feleség szemét és halkan csak
annyit mondott: „Istenem! Bár írhatnék
az enyémnek, ha még élne!” – Nos, az a
kérdés, honnan nézzük a dolgokat.

Nézőpont dolga az is, honnan nézem a
halált. Ha magam felől nézem: pusztulás, gödör a temetőben, ami beomlik, vagy beton-fiókocska, ahová bekerül az a kis edény, amiben egy marék
hamu van. Ennyi? Ha magam felől nézem, ennyi! Ha Jézus felől nézem: Ez
csak a testem! – Mint ahogy Gárdo-

nyi Géza ezt íratta rá az egri várban
található sírjára: „Csak a teste”. – Ő
Krisztus felől nézte saját halálát.
Vizsgáljuk meg most azt
is, hogy honnan nézzük mi az életet!
Mert ha magam
felől nézem, akkor
mindig
számon
kérem: mit vett,
mit vesz el tőlem,
mivel adós nekem az
élet? – De kérjük most:
„Uram, add, hogy a Te oldaladról nézzem az életet!” Mert ha az Ő
oldaláról nézzük, akkor ez jut eszünkbe: mivel vagyok én adósa az életnek,
mit tudok én még adni valakinek:
mosolyt, jó szót, kedves gesztust vagy
olyasmit, ami lemondást jelent. Valamit tenned kell, valamit rád bízott az
Isten! Vajon elvégezted-e, végzed-e, látod-e, hogy mi a feladatod? Szolgálat
kell a világban, hogy szebb legyen a
föld.

Aki így igyekszik látni az életet, annak – ahogy Pál írja – kitágul az élete.
Tág horizontúvá válik, ha Jézus felől
nézzük az életet, olyan tág horizontúvá,
hogy Pál azt írja: a pogányok is örököstársak, és ugyanazon test szerint foglyai
és részesei az igazságnak a Krisztus Jézusban.

Gyökössy Endre: Élet-kérdések, Lélekválaszok  Szeretnénk derűsebben
élni az életünket? Szeretnénk, ha
kiegyensúlyozottabb, ragyogóbb,
békességesebb, nyugodtabb volna?…
(208 old., 3200 Ft)

Melyik csoportba tartozol?

Változatos vicc

Jean-Baptiste Massillon, a híres
francia szónok így osztályozta az embereket: – Első csoportba tartoznak,
akik azt mondják: Ami az enyém, az
az enyém, ami a tiéd, az is az enyém.
Ők a tolvajok. A másik csoportba tartozók így szólnak: Ami az enyém, az
az enyém, ami a tied, az a tied. Ők az
önzők. A harmadik csoportba tartozók így szólnak: Ami az enyém, az a
tied, ami a tied, az az enyém is. Ők a
viszonzást várók. Negyedik csoportba
tartoznak, akik azt mondják: Ami az
enyém, az a tied is. Ők az igazi keresztények csoportja.

Ebéd után a gvardián megkérdezi a konyhás testvért:
– Miért vágtad ma a sült krumplit ennyire
eltérő nagyságúra? Nem volt közte két egyforma!
– Ezek szerint sikerült – mondja vidáman
a testvér. – Hiszen tegnap kérte tőlem a
gvardián atya, hogy próbáljam változatosabban elkészíteni a burgonyát!
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel és
ruhádat a rongyoskodókkal. Fölöslegesedből adj alamizsnát, és szemed ne
legyen irigy, amikor alamizsnát adsz.
(Tób 4,16)

Szenthelyi-Molnár István: Derűs
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő
gondolat és történet az év minden napjára
(330 old., 2400 Ft)

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: Élet-kérdések,
Lélek-válaszok című lelki könyvet
kínáljuk nagy kedvezménnyel,
3200 Ft helyett 2240 Ft-ért!

Nemcsak nyaraláshoz…
hasznos, hanem minden vasárnapra!
A bécsi magyar katolikus kiadó, az OMC jelentette meg a Bibliával vasárnapról vasárnapra című remek könyvet, amelyben
mind a három (A, B, C) liturgikus év vasárnapi
szentmiséinek szentírási olvasmányához fűz
egy-egy rövid elmélkedést. Ebből a kötetből
valóban egy életen át meríthetünk és elmélkedhetünk vasárnapról vasárnapra! Most pedig mellé adjuk ajándékba az Útikönyv című
kötetet, amelyben pedig a római katolikus
szentmise pontos szövege olvasható, szintén
úgy, hogy az egész egyházi év végigkövethető belőle.
Mindkét kötet puhatáblás, 495 és 200 old.;
2500 Ft helyett most csupán 1500 Ft.
Megvásárolható Könyvesboltunkban vagy a
webáruházban:
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 Keresztény Antikvárium hetente
megújuló kínálata ugyanitt!

