
Az ujjongva hálát adó Jézus 
kitörő öröme megnyitja az eget!

„Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy el-

rejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és ki-

nyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, 

így tetszett neked.” (vö. Lk 10,21-24)

Az ujjongva hálát adó Jézus kitörő 
öröme megnyitja az eget, és szinte szem-
mel láthatóvá teszi a Szentháromság 
belső életét, azt a gyöngéd és odaadó, 
ártatlan tisztaságban égő ősszerelmet, 
amely minden élet forrása a mennyben 
és a földön. Ez az az ismeret, amelynek 
kinyilatkoztatásáért Jézus a világba jött, 
és egyszer s mindenkorra leszámolt a 
magányos zsarnok-istennel, a személy-
telen világprogram-istennel, a mozdu-
latlan mozgatóval, a sorssal és a végzet-
tel. Mert az igazi istenismeret nem más, 
mint részvétel Isten benső életében, be-
kapcsolódás az isteni személyek közti 
szeretetáramba, amely átjárja az egész 
világmindenséget.

Előfordult-e már velünk legalább 
egyet lenegyszer, hogy kitörő örömmel 
dicsőítettük az Atyát Krisztus által a 
Szent lélekben, amiért ismerhetjük Őt, 
és részt vehetünk az Ő isteni életében? 
Mit számítanak ehhez képest apró-
cseprő gondjaink, kicsinyes aggodal-
maink, szorongásaink, korlátaink és 
szenvedéseink? Volt-e részünk abban az 
örömben, hogy közvetíthettük Isten is-
meretét – mint szülő, nagyszülő, testvér 
vagy barát, házastárs, jegyes, hitoktató 
vagy pap?

Urunk, óvj meg attól, hogy mi is a böl-
csek és okosak közé tartozzunk, akik 
elől el vannak rejtve a mennyek orszá-
gának titkai. Ajándékozz nekünk gyer-
meki bizalmat, feltétel nélküli ráhagyat-
kozást, amely elvezet mennyei Atyád 
igaz ismeretére, amit nem képes elérni 
sem a tapasztalatokból nyert tudás, sem 
a logikai következtetés. Engedd, hogy 
szívünk elteljék Isten fölséges ismere-
tével, és megtapasztaljuk a prófétai sza-
vak igazságát – Amen.

Barsi Balázs OFM: Adventben élünk 

Szentírási elmélkedések az adventi 
és a karácsony idő minden napjára. 
(keménytáblás, ünnepi kétszín nyomással 
176 old., 2800 Ft)
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A szeretetből vállalt böjt
Az önmegtagadás vállalása azt jelen-
ti, hogy önuralommal hámot rakok 
önző vágyaim zabolátlanul száguldó 
paripáinak nyakába, zablát teszek a 
szájukba, a saját kezembe veszem a 
kengyelt, nem hagyom, hogy oda vi-
gyenek, ahova nem akarok menni. 
Szelíd és készséges lovakká csitítom 
őket, így végtelen messzeségekbe tud-
nak vinni engem. 
Az önmegtagadás nem erőpróba, mert 
az büszkévé tesz, és nem is önsanyar-
gatás, amibe megkeseredünk, hanem 
szeretetből vállalt erős elhatározás, 
amely segít abban, hogy megmarad-
junk azok között a keretek között, ami 
jót tesz a testünknek, lelkünknek, a 
társunknak, gyerekünknek, a kollé-
gánknak...
A függőség olyan, mint egy rablánc, 
amikor valaki megszállottként kötő-
dik az alkoholhoz, a pénzhez, a hata-
lomhoz, a testiséghez, az önző és ká-
ros szokásokhoz.
Önmegtagadás, mértékletesség, böjt 
nélkül a kísértésben elpuhul a lélek, a 
gondolkodás, és az ember.
Látjuk, hogy mértéktelen habzso-
lásunk, önkontrollunk hiánya, a 
rongyrázás, a fölvágás hova vezeti az 
emberiséget. Ma már nemcsak ener-
giaválság van, hanem életválság is. 
Az emberek elpusztítják, felfalják, el-
használják gyermekeik jövőjét.
A szeretetből vállalt böjt – amikor a 
nagyobb jóért szívesen vállalom a le-
mondást, tekintetemmel nem a hiá-
nyaimat, a veszteségemet számolom, 
hanem felfelé tekintek – felszabadítja 
az embert a test kötöttségei alól, így a 
lélek szabadon szárnyalhat, hogy kö-
zelebb kerüljön Istenhez.

Néhány nap után az ember megta-
pasztalja: a böjtölő szív imája mint a 
fiatal sas szárnyal a levegőben, mi-
közben a túltápláltságtól elnehezedett 
szívűeké lefelé ereszkedik...

Böjte Csaba: Jöjj közénk, Istenünk! 
Csaba testvér elmélkedései advent és 
karácsony minden napjára, szentírási 
részekkel, rengeteg színes képmeditációs 
fotóval (keménytáblás, végig színes, 
128 old., 2800 Ft)

Mekkora ajándék az élet!
Egy hívemet látogattam meg, kecskéjük 
éppen akkor adott életet egy kis gidának. 
Néztem az apró jószágot, még nedvesen 
feküdt, de alighogy száradni kezdett, egyre 
élénkebben nézett körül és próbált felállni. 
Végül is sikerült neki. Pár perc múlva túl-
áradó boldogsággal ugrálni kezdett. Minden 
porcikáján látszott, hogy boldog és nagyon-
nagyon örül az életnek.
Még nem ismer semmit a világból, nem tud 
semmiről, de érzi, hogy valami kimondha-
tatlan nagy ajándékot kapott, aminek örülni, 
nagyon örülni kell.
Sokszor magunk sem tudjuk, hogy mekkora 
ajándék az élet, és mennyi hálával tartozunk 
érte Istennek!
Szenthelyi-Molnár István: Legyen 

szép napod!  Bölcsességek, gondolatok 
és történetek az év minden napjára 
(304 oldal, 2800 Ft)



Van egy olasz közmondás: távol a szem-

től, távol a szívtől. Van ebben bizonyos 
bölcsesség. Valóban nehéz azt szeretni, 
aki távol van. De íme, Isten közelvalóvá 
lett, mert a szívét adta egy bölcsőbe, és 
Isten szívét ezen a földön mi úgy hív-
juk, hogy Jézus Krisztus.
Ez a karácsony első dimenziója, egy 
mondatban: Isten szereti az embert. 
Mégpedig nem is akárhogy 
szeret, hanem az evangé-
liumok evangéliuma 
(Jn 3,16) szerint úgy 
szeret. Úgy szeret, 
hogy nemcsak testbe 
és bölcsőbe adta éret-
tünk a Fiát, hanem kö-
zénk adta, szenvedés-
re adta, halálra adta.
Nem tudom, hogyan 
érzel, amikor meglátod a piacon a sok 
kivágott fenyőfát. Bennem mindig van 
egy kis szorongó sajnálat, egy ilyen ér-
zés: be kár volt kivágni, és mégis mi-
lyen kedves, hogy itt lehet a szobánk-
ban, szépségével, illatával. De vajon 
eszünkbe jut-e a kivágott fáról az, akit 
ez a kivágott fa szimbolizál, jelent: az 
érettünk kitépett, életből kimetszett, 
keresztre vert Krisztus? Mert Isten így 
szeret bennünket, gyermekeit, hogy a 
legdrágábbat adta értünk. Nemcsak böl-
csőbe adta, hanem halálra is adta.
Valaki egyszer azt mondta, hogy ez 
megbotránkoztató szeretet. Valóban 
érthetetlen, szinte fölfoghatatlan, csak 
le lehet borulni előtte, mint J. S. Bach. 

Amikor befejezte a Máté passiót, fele-
sége a kottájára borulva találta sírva, és 
ezt mondogatta: „Meghalt Jézus Krisz-
tus, meghalt érettem is”. Ennek az át-
élése nélkül nincs karácsony. Ha ez ki-
marad belőle, csak hiányérzet maradhat 
utána.
A karácsony második dimenziója, ami 
teljessé teheti karácsonyunkat, annak 

az átélése, hogy az ember 

szeretheti Istent. Egy dé-
monistent nem lehet 
szeretni, attól csak 
félni lehet. Egy teoló-
giai fogalmat nem le-
het szeretni, azt csak 
tudni lehet, mint egy 
kátéválaszt. De egy 
apát lehet szeretni, 
meg lehet csókolni, 

ölébe lehet hajtani a fejünket. Így lehet 
szeretni az Istent. Mert Ő nem néma Is-
ten, hanem beszélő Atyánk. Szól hoz-
zánk az igében, és mi panaszkodhatunk 
neki imádságunkban. Atyánk, aki taná-
csát és beszédjét hozta hozzánk a Fiá-
ban. Atyánk, aki lelkét adja annak, aki 
kéri. És ezért lehet szeretni Őt. Hogyne 
lehetne, amikor Ő előbb szeretett min-
ket!

Gyökössy Endre: A szeretet nagykönyve 
A kötet 50 fejezetében mindent 
megtudhatunk a szeretetről: nemcsak 
a nemes érzésekről, hanem a félrecsúszott, 
eltévedt, vagy éppen szenvedő érzelmekről 
is, megmutatva a gyógyuláshoz vezető utat 
is. (keménytáblás, 336 old., 4200 Ft)

Isten megbotránkoztató szeretete



Az advent sikerKÖNYVE

Barsi Balázs: Adventben élünk 

című könyvünket 2800 Ft helyett 
csupán 1960 Ft-ért kínáljuk!

Végre! ÚJRA!! 
Keresztyén Könyvvásár!
Az összes magyar, keresztény iroda-
lommal foglalkozó kiadó jelen lesz! 
Legalább 5000 remek könyv közül vá-
logathat! Kedvezményekkel, akciókkal 
várjuk kedves Olvasóinkat pénteken 14-
től 20 óráig, szombaton 9-től 19-ig a Ló-
nyai utcai Református Gimnáziumban 
(Bp. IX. Kinizsi u. 1-7; Lónyai u. sarok, 
a Kálvin tér közelében).

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!

Lelki tanácsok 
Pio atyától

A lelki életben gyorsabban haladunk, és 
kevésbé érezzük a fáradtságot. A béke, 
az örök boldogság előképe tárul elénk. 
Erőnk és boldogságunk attól függ, hogy 
mekkora alázattal tudjuk magunkba fo-
gadni Jézust.

Véssétek emlékezetetekbe, hogy Isten 
bennünk van, amikor a kegyelem álla-
potában vagyunk, és úgymond kívül van 
akkor, amikor bűnben vagyunk. Angyala 
azonban nem hagy el bennünket soha... 
Ő a legőszintébb és legbiztosabb bará-
tunk, ha rossz életmódunkkal igaztalanul 
meg nem szomorítjuk.

Ha bőséges termést szeretnénk, akkor nem-
csak a vetés fontos, hanem sokkal in-
kább az, hogy a mag jó földbe kerüljön. 
És amikor majd szárba szökken, éberen 
óvjuk szívünkkel, hogy a konkoly ne fojt-
hassa meg a zsenge hajtásokat.

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

Adventi vicc
A káplán olyan fáradt, hogy szinte elal-
szik az ebéd alatt. Meg is jegyzi, hogy 
hajnali kettőkor feküdt le, és fél hatkor 
már fel kellett kelnie a roráte mise miatt. 
– No de miért aludtál ilyen keveset? – 
kérdezi tőle a plébános. 
– Hát mert te ilyen koránra tetted roráte 
mise kezdését...A Szent Gellért Kiadó és Nyomda 

hetilapja Olvasói számára

Mindenes: Nagy Alexandra

Nagy Alexandra: Utánam a viccözön! 
Aki nem hiszi, hogy e kötetben csakis új, 
nevetésre késztető tréfák sorakoznak, 
járjon utána! (208 old., 2888 Ft)


