
Nyári szabadságunk alatt külföldön 
találkoztunk valakivel, akit évekkel ez-
előtt alkoholtól és kábítószerektől fel-
puffadt arccal és testtel kellett látnunk. 
Többszöri öngyilkossági kísérlet után 
éppen csak vonszolta magát. Most virág-
gal futott elénk. Tíz évet fiatalodott és 
szépült. Látva örömös rácsodálkozásun-
kat, egy meghitt sétán elmondta, hogy 
élete legmélyebb pontján valaki megállt 
mellette és azt mondta: „Még nincs késő, 
még mindent újrakezdhet! Higgye, amit 
valamikor hívő édesanyjától hallott, 
hogy Istennél nincsen lehetetlen: még az 

sem az, hogy egy kortyot sem iszik töb-
bet!” – És nem csak mondta ezt, hanem 
mellette is állt, mindaddig, míg a csoda 
valóban bekövetkezett: az új kezdés, az 
új élet. Az illető elmondta azt is, hogy 
most a Névtelen Alkoholista segítő egye-
sület aktív tagja, s ma már ő áll mások 
mellé, ahogy őmellé állt az a modern ir-
galmas samaritánus.
Nem kis megrendüléssel hallgattuk ezt 
a nagyon is mai, de ősrégi történetet a 
samaritánusi szolgálatról. És végtelen 
hála volt a szívünkben Jézus iránt, Aki 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz – 
s Akinek ma két kérését kell tolmácsol-
nom. Az elsőt azoknak üzeni, akik úgy 
érzik, hogy bár élnek, de lelkük mélyén 
halottak, üresek: „Az a neved, hogy élsz, 

pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd 

meg a többieket, akik halófélben van-

nak…” – Így szólt Ő egykor a szardiszi 
gyülekezet vezetőjének, és ma is így szól 
az övéihez (Jel 3,1-2).

Azoknak pedig, akik a megtérés evangé-
liumát várják, ezt üzeni:
– Most térj meg magadtól – a másik em-
berhez, ahhoz, akinek a lelke belefáradt 
az életbe, s míg életre szeretgeted őt, 
neked is megszentelődik az életed. Mert 
vajon nem az a te bajod, hogy mindig 
ugyanazt akarod hallani, mint első ‰
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szereteted idején, amikor megszólított 
az Úr?… De Ő most azt akarja, hogy te 

szólj, úgy, ahogy egykor Ő szólt tehoz-
zád: „Testvérem, ülj fel, és ha felülsz, 
már fel is tudsz állni, és ha felállsz, már 
el is tudsz indulni, és ha elindulsz, Ő ve-
led megy az úton – szívtől szívig, élette-
len élettől élettelen életig, hogy ne csak 
te élj, hanem mindenki éljen!” Mert ez 
az Ő akarata.
És a bojtár nem mondhat mást, mint 
azt, amit rábízott a főpásztor.
Ez az üzenet pedig egyszerű:

Nem kong az a szív, 
amelyben Jézus él. 
Nem üres az a lélek, 

amely befogadta a Szentlelket. 
Nem céltalan az az élet, 

amely Isten felé növekedik: 
Szüntelen, 
Szüntelen, 
Szüntelen.

Gyökössy Endre: Isten iskolája  Azért 

érdemes Istentől tanulnunk, hogy az élet 
iskolájának kemény leckéit kitartással és 
örömmel győzzük. (128 old., 2400 Ft)

Akik már jártak 
a Boldogságboltban

Valahol, a budai Öreg utcában van egy 
üzlet, a Boldogságbolt, ahol egy öreg ör-
mény várja a betérőket, de ebbe a boltba 
mindenki csak egyszer térhet be. Ha rá-
érünk beszédbe elegyedni az örménnyel, 
különös történeteket hallhatunk:
– Ma már senki sem tudja, hogy mit akar. 
Bezzeg régen! Emlékszem, jött egy Jú-
lia nevű úrilány, ő aztán tudta, mit akar: 
életfogytig tartó szerelmet! És szó nélkül 
kifizetett érte vagy harminc életévet. Az-

tán itt volt Giacomo, a velencei kispap, 
aki azt kérte, hogy neki legyen a legtöbb 
erotikus kalandja a világon. Örömmel 
lemondott cserébe a szerelemről. Biztos 
hallott már róla, Casanova néven lett hí-
res. Vagy emlékszem arra a cingár fiatal-
emberre, Sanyira, aki azt kérte, hogy híres 
költő legyen, és egy szabad hazában akar 
meghalni. Örömmel vállalta, ha ezen kí-
vül semmi sem sikerül neki az életben.
Ma már mindenki csak kicsinyes kívánsá-
gokkal érkezik. Szerelem, szex, pénz… És 
azoknak is sokallják az árát, pedig higgye 
el, a piacon mi vagyunk a legolcsóbbak. 
Nagy cég, nagy múlt, kicsiny árak, ez az 
üzletpolitikánk…
Szeretnél belépni ebbe a különleges bolt-
ba, ahol mindenki megvásárolhatja a bol-
dogságát? Rozványi Dávid Boldogság bolt 
című könyve segítségével te is megtehe-
ted! (160 old, 2400 Ft)

Hinni akarom, hogy erősnek és bol-
dognak kell lennünk, mert csak így se-

gíthetünk embertársainknak. Aki csak 
vonszolja az életét, és összeroppan a 
súlyok alatt, senkin nem segíthet. Albert 

Camus; az Egy kis lelkierő minden 
napra című, bátorító, útnak indító gon-

dolatok gyűjteményéből idéztünk (160 
old, kemény táblás, 2400 Ft)



Mert ez az evangélium az öröm evangé-
liuma. A karácsonyi örömmel kezdődik, 
és mivel fejeződik be? „Ekkor leborulva 
imádták őt, majd nagy örömmel vissza-
tértek Jeruzsálembe”.

Mert ez az evangélium a magasztalás 
evangéliuma. Nincsenek sehol olyan 
gyönyörű imádságok, magasztaló imák, 
mint itt. Csak megemlítem: Zakariás 
éneke (Benedictus), Máriáé (Magnificat), 
Simeoné (Nunc dimittis). Itt van felje-
gyezve az angyalok karácsonyi szózata. 
Különleges ragyogás van ebben az imád-
ságban, mintha az ég fényessége érinte-
né a földi valóságot.

Érdekessége ennek az evangéliumnak, 
hogy Jézusról olyan dolgokat gyűjt ösz-
sze, amiket a többi evangélista nem. Pél-
dául: Jézus életét úgy mutatja be, mint 
egy nagy imádkozó életét. Jézus imád-
kozik a megkeresztelése alkalmával (de 
ezt csak Lukács mondja a 3,21-ben), a 
farizeusokkal való összeütközés előtt 
(5,16). A tizenkettő kiválasztása előtt 
az egész éjszakát átimádkozza (6,12); a 
megdicsőülésnél (9,28-tól); a hetven ta-
nítvány visszatérése után (10,21), és így 
tovább, majd végül a kereszten. Minden-
ütt imádkozik Jézus.
Egyedül Lukács mondja el, hogy Jézus 
imádkozott Péterért, hogy meg ne fo-
gyatkozzék az ő hite (22,32). Az éjszaka 
kérő barát (11,5), a hamis bíró és az öz-
vegyasszony (18,1) példázata csodálatos 
tanítás az imáról, és csak Lukácsnál ol-
vasható.

Mert az asszonyok evangéliuma ez. Ked-
ves asszonytestvérek! Nincs a bibliában 
még egy könyv, amelyben az asszonyok-

nak olyan szerepe lenne, mint Lukács 
evangéliumában.
Lukács pedig szinte központi helyet ad 
az asszonyoknak az evangéliumában! 
Nála olvasunk Erzsébetről és Annáról. 
Megemlékezik a bethániai Máriáról és 
Mártáról. De kár lett volna, ha ez elvész! 
Úgy szeretem ezt a három bethániai 
testvért! Teológus korom óta néha még 
álmomban is Bethániába álmodtam ma-
gam, ahol Márta jó vacsorát adott, és 
Máriával együtt Jézust hallgattuk.
Lukács beszél arról, hogy Jézusnak női 
tanítványai is voltak: Johanna és Zsu-
zsanna. Nem is tudtunk volna erről 
máskülönben (8,2-3). Amikor Jézust a 
Golgotára kísérik, síró asszonyok serege 
veszi körül.
Lukács mondja el, hogy Jézus feltáma-
dása után először egy asszonynak jelent 
meg, Mária Magdalénának.

Gyökössy Endre: Lukács örömhíre 

55 elmélkedés, magyarázat 

a „legnépszerűbb” evangéliumról. 
(kemény kötésben, 448 old., 4200 Ft)

Szent Lukács a hagyomány szerint  
lefestette a Szűzanyát

Miért szeretjük Lukács evangéliumát?



A HÓNAP sikerKÖNYVE
E héten ünnepeljük Szent Lukács 

evangélistát. Éppen ezért 
Gyökössy Endre: Lukács örömhíre 

című könyvünket 4200 Ft helyett 
csupán 2900 Ft-ért kínáljuk!

A nagy baj
A kis falu plébánosa vendégségben jár 
a szomszéd község papjánál. Ebéd köz-
ben kellemesen elbeszélgetnek:
– Nem ismered véletlenül Nagy Katit? – 
kérdi a vendég.
– Dehogynem! Jó pár éve hittanosom 
volt.
– Az elmúlt hetekben nagyon megszo-
morított.
– A Kati? Hiszen igen rendes lány.
– Így igaz, de egyáltalán nem tud éne-
kelni.
– Ez még nem akkora baj.
– Dehogynem! Ő az új kántorunk.

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: Hétfőtől péntekig 9–18h 
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Mindenes: Nagy Alexandra

A hiteles életszentség
Ha nincs semmi rendkívüli az életedben, 

de Istenbe vagy elmerülve, örülj, mert 
ez a szentség útja a kicsik számára. A 
nagyok szentté válása sokkal keserve-

sebb… Ne akarj nagy lenni, ne vágyj 
hírnévre és dicsőségre se a világban, 
se az Egyházban, hanem csak Urad-

nak akarj tetszeni.

Miben áll a hiteles életszentség? Abban, 
hogy Isten Isten lehet az életemben. 
Amikor elfelejtem önmagamat, s Ő 
uralkodhat bennem. Ez nem szavak és 
kegyeskedő gesztusok kérdése, ez a 
dolog vérre megy.

Az életszentség a fölséges, mindenható 
és jóságos Úr dicsérete. Az adoráló, a 
könnyek között, szenvedve vagy fárad-

tan is éneklő, az Istent elragadtatottan 
szerető ember lesz szent emberré.

A szentség nem más, mint egyfajta logika 
következetes érvényesítése: ha Krisz-

tus Isten Fia, ha van feltámadás és 
örök élet, akkor így és így kell csele-

kednem.

Barsi Balázs: A szentek útja 

a szeretet útja  Minden napra egy 

gondolat, amelyet érdemes a szívünkbe 

fogadni és lelkünkbe idézni akár többször 

is a nap folyamán. (kemény táblás ünnepi 

kiadás, 184 old. 2400 Ft)

Nagy Alexandra: Mennyei derű és ború 

A legsikeresebb viccgyűjtemény új kiadása  
(208 old., 2800 Ft)


