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Mit tegyek, ha baj van a hitemmel?
Nem az a lényeg, miben hiszek, mit
hiszek, hanem hogy kinek hiszek.
Szeretem ezt az Igét: „tudom, kinek
hittem” (2Tim 1,12). Jézus Krisztusnak! Lehet, hogy a hit még kicsi, de
ott áll a nagy Szeretet! A Szeretet
előtt szabad birkózni, szabad mondani: Hiszek, de… Azért Ő a szeretet.
És reménységgel mondom: Uram, én
még csak így tudok hinni! – De kinek mondom? Jézusnak! Jó helyen
kételkedem, jó helyen nyögdécselek,
jó helyen mondom: Csak ennyi még,
Uram, Jézus, de ugye nem hagysz el?
– Hát hogy hagyna? Ő a testet öltött
Szeretet! Isten szíve ezen a Földön
Jézus Krisztus: A SZERETET.
Jézus elfogadja ezt a hitet, mert ő a Szeretet.
Neki ennyi elég, hogy
kiformálja és kipróbálja.
Aki el akar mélyülni
a hitében, annak nem
könyveket ajánlok, hanem egyenesebb, egészen világos utat: Jézust
keresse, Jézust szeresse.
Akkor levette magáról a
szemét, nem hőmérőzi
önmagát lelkileg. Aki a
hitével bíbelődik, magát
hőmérőzi. Mindig lesz-

nek kételyei, és ez nem jó. Álljunk
Jézus elé, amint vagyunk, sok bűn
alatt. Ennyi van, Jézus. Te vagy a
Szeretet, ugye szeretsz? – Hát hogyne
szeretne, amikor Ő előbb szeretett?
Ha valakinek ilyen hite van, ilyen törékeny, csetlő-botló, ilyen gyenge, akkor ne azon sírdogáljon, hogy baj van
a hitével, adjanak neki valami könyvet, imádkozzanak érte… – Menjen
Jézushoz!
Térdeljen, imádkozzék, menjen a
hívő közösségbe, mert ott hitek,
imádságok összegeződnek. Láthatatlan fénysugár veszi azt körül, egymás
hite által épülünk. Be lehet mártódni az összegezett hitekbe, szeretetekbe, emberségbe, az imádság sodrásába. Ezt nem
lehet pótolni, ezt nem
lehet legépelni, a közösség együttese VAN! Ez
egy szentséges erőtér,
mert Ő az élő közösségre
tett ígéretet – nem a tévé
áhítatos műsorára, nem
egy legépelt igehirdetésre – hanem hogy „ahol
ketten vagy hárman ös�szegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük”
(Mt 18,20).
‰

Tehát akinek a hitével baj van, az ne
próbálja reparálgatni, hanem vigye
oda a testet öltött Szeretet elé, félve,
imádva. Elég ennyi: Hiszek Uram,
de látod, bajba került a hitem, mert
ez történt a gyerekemmel… Hiszek
Uram, de halálfélelem gyötör, orvosnál voltam és nem mondta meg, mi bajom, hátha rák… Hiszek Uram, de…
Újra kapható! Gyökössy Endre: Döntő
órák, nagy találkozások  Hogyan
cselekedjünk és döntsünk életünk
legfontosabb kérdéseiben? (184 old., 2800 Ft)

Isten az egyszerűekkel jár, s az alázatosaknak kijelenti magát, a kisdedeknek értelmet ád, a tisztaszívűek szemét megnyitja, s kegyelmét elrejti a
kíváncsiak és gőgösek elől.
Az emberi értelem gyarló és csalódhat,
de az igazi hitet megcsalni nem lehet.
Kempis Tamás: Krisztus követése
Földváry Antal lelkipásztor háború előtti,
napjainkra szinte elfeledett fordítása.
(Különleges, ünnepi kiadás, gyönyörű
biblianyomó papíron, 448 old., 2200 Ft)

Mit tegyél, ha kételkednél?

Szent út a szentmisére
Temesvári Pelbárt, a híres ferences író
meséli. Egy embernek az volt a szép
szokása, hogy korai ifjúságától kezdve
hétköznap is eljárt a szentmisére. Öreg
napjaira elgyengült, az út viszont igen
hosszú volt a templomig, ezért egy napon így szólt magához:
– Még ma elmegyek a szentmisére, de
azután csak vasár- és ünnepnap megyek, mert hát már nemigen bírnak a
lábaim.
Ezzel elindult a templomba. Az úton
egyszerre csak visszanézett, s íme, mit
látott? Gyönyörű fiatalember járt nyomában, s ölébe szedte a szép rózsákat,
amelyek az ő lába nyomán nyíltak.
– Hát te mit csinálsz, fiatal barátom?
‰

Némelyeknek komoly kísértésük van a
hittel és az Eucharisztia szakramentumával kapcsolatban. De ezt nem
nekik kell felróni, hanem inkább az
Ellenségnek.
Ne törődj, ne vitatkozz gondolataiddal,
s ne is válaszolj az Ördög által felkeltett kételyekre, hanem higgy Isten
szavának, higgy szentjeinek és prófétáinak, s elfut majd tőled e hitvány
Ellenség.
Gyakran azonban nagyon hasznos, hogy
Isten szolgája ilyeneket szenvedjen.
Mert nem a hitetleneket és a bűnösöket
kísérti, akik már egész bizonyosan az
övéi, hanem az ájtatos hívőket kísérti
és kínozza különféleképpen.
Tiszta és kételkedésnélküli hittel közelíts, alázatos tisztelettel járulj e
szakramentumhoz. S ha valamit nem
tudsz felfogni ésszel, azt egész nyugodtan bízd a mindenható Istenre.
Isten nem csal meg. Az csalatkozik
csak, aki szerfelett hisz önmagának.

– Én az őrzőangyalod vagyok – felelte a
fiatalember –, s összegyűjtöm a szép rózsákat, amelyek lábad nyomán nyiladoznak, hogy azután Isten trónja elé vigyem.
Emberünk ekkor gondolkodóba esett.
– Hm… hát ha olyan nagy dolog az,
hogy én mindennap hűségesen szentmisére járok, akkor biz én nem mondok le
a szokásomról, míg csak talpra állhatok.
Szenthelyi-Molnár István: Derűs
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő
gondolat és történet az év minden napjára
(330 old., 2400 Ft)

Még néhány óra,
és Jézus jön hozzám!
Mai szentáldozásodra gondolj már felébredéskor: Néhány óra, és Jézus jön
hozzám! Azután a nap folyamán gondolj vissza többször a Jézussal töltött
percekre. Azt a szeretetet, ami a templomban megvolt benned, vidd magaddal
egész napodra. Szólítgasd Jézust. Ő nem
zárkózik el tőled egy pillanatra sem.
Érezzék meg rajtad az emberek, hogy
ma áldoztál!
A szentáldozást nem lehet mindig érzelmileg és hangulatilag átélni. Elég,
ha értelemmel átgondoljuk. De mivel a
megszokott gondolatok és Jézus jelenlétének már sokszor átgondolt és átérzett
élménye lassan megszürkül és megszokottá válik, állítsuk Jézust magunk elé
az evangéliumok alapján, különböző oldalairól nézve. Így minden egyes evangéliumi képben és tanításban magának
Jézusnak az alakját fogjuk látni és átelmélkedni. Így lesznek gyümölcsözőek
szentáldozásaink.

Igazgyöngy vagy Isten tenyerén
– Segítő gondolatok (540 Ft)

A Szeretet Szíve
Jézus Szentséges Szívét töviskoszorú
köríti; ez szenvedéseit és keserűségeit,
a mi tövises lelkünket jelenti. Az önszeretet másoknak tövis, másokba szúr; az
istenszeretet mások szúrását elviseli,
magába fordítja töviskoszorúját. – Van
tövisünk nekünk is: betegségeink, melyektől tán nem szabadulhatunk, gondjaink, bajaink, keserűségeink. Viseljük e
koszorút; 1. győződjünk meg, hogy ez is
jóra van; 2. szemléljük a szenvedést Istenben; 3. enyhítsük vele lelki nyomorúságunkat érdemet szerezve; 4. viseljük
el bizalommal, jólelkűen.
Kereszt nő ki szívéből, szent kereszt.
A mienk mindannyiszor nem szent,
valahányszor nem Isten kezéből, bűneinkért s megdicsőülésünkre fogadjuk;
ilyenkor a kereszt teher, nyomasztó s
esztelen. Ésszerű a kereszt csak akkor,
ha az isteni szeretetben gyökerezik; akkor virág is s gyümölcs is van rajta; különben száraz fa, bitófa.
Prohászka Ottokár: Elmélkedések
az evangéliumról  Közel 500 rövid
elmélkedés Jézus életéről az evangéliumok
végiggondolásával (kemény táblás, 720 old.
+ külön szómagyarázó könyv mellé! 4800 Ft)

Gondolunk-e annyit az Úrra,
mint egy haragosunkra?
„…Testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami
szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami
nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek,
hallottatok és láttatok is tőlem, azt
tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!” (Fil 4,8-9) Röviden így mondhatnám: Gondoljunk többet Istenre, hogy
az Ő akaratát cselekedhessük!
Nehéz gyűlölködve vagy tisztátalanul gondolni valakire – s ugyanakkor
Jézusra is gondolni… – Gondolunk-e
annyit az Úrra, mint egy haragosunkra?
Egy édesapa belép a szobába és sírva
találja kislányát egy dolgozat felett:
– Nem megy? – kérdi szelíden.
– Nem! – szipog a kislány.
– Szedd össze csak az eszecskédet és
az akaratodat, és menni fog.
– Már mindent összeszedtem, édesapám, és nem megy.
– Mindent? Igazán mindent összeszedtél? – kérdezi az édesapa és belemosolyog a csodálkozó leányszembe.
– Engem még „nem szedtél össze”! Nekem, látod, még nem szóltál…
Mindent összeszedtél, mindent megkíséreltél – és mégsem megy?!
Neki, Neki szóltál már? – Felé fordulva, megfordulva szóltál-e már?
Gyökössy Endre: Akarsz-e
meggyógyulni?  Bandi bácsi
természetesen nem testi nyavalyákkal
foglalkozik, hanem pl. a magányossággal,
a halálfélelemmel, az aggodalmaskodással,
a depresszióval. (120 old., 2400 Ft)



Öreg vicc




Az idős ferences atyát beutalták kivizsgálásra, mert az utóbbi időben nagyon fáradt
lett, napközben is többször elaludt. Egy
hétig vizsgálták a kórházban. Az utolsó
nap az őt hazakísérő fiatal rendtársa előtt
összegezték az eredményt:
– Nos, azt nem sikerült kiderítenünk, mi
okozta az aluszékonyságát, de a jó hír,
hogy itt, a kórházban napközben egyáltalán nem volt álmos.
A fiatal ferences finoman megköszörülte a
torkát, és megszólalt:
– Elnézést, én talán tudom az okot…
Agáciusz páter fél, hogy elfelejti a gyógyszereit, ezért reggelenként az összeset beveszi egyszerre, közte az altatóját is.
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
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
A Keresztény Antikvárium hetente
megújuló kínálata ugyanitt!

A hónap sikerKÖNYVE

Kempis Tamás: Krisztus követése
c., különleges, ünnepi kiadású,
kemény táblás könyvet kínáljuk
2200 Ft helyett 1500 Ft-ért!

