
Nagy dolog a szeretet, s valóban nagy jó, 
mely önmagában könnyebbé tesz min-
den terhet, és egyformán eltűr minden 
egyenetlent. Mert minden terhet köny-
nyen hordoz, és minden keserűt édes-
sé és jóízűvé tesz.

Jézus nemes szeretete nagy dolgok vég-
rehajtására serkent, és a nagyobb tö-
kéletesség utáni vágyra ösztönöz.

A szeretet mindig fölfelé akar törekedni, 
és nem hagyja, hogy valami alacsony-
rendű dolog lehúzza.

A szeretet szabad, és minden világi ér-
zülettől mentes akar lenni, hogy belső 
szemlélődését semmi ne akadályozza, 
s hogy valamilyen, ideig-óráig tartó 
haszon hálója fel ne tartóztassa, vagy 
valamilyen kár következtében kétség-
be ne essék.

Égen és földön nincs a szeretetnél sem 
édesebb, sem erősebb, sem mélyebb, 
sem messzebbre kiterjedő, sem kedve-
sebb, sem teljesebb, sem jobb, mert a 
szeretet Istentől származott, és sem-
miféle teremtményben nem tudott 
megnyugodni, hanem egyedül csak Is-
tenben.

Aki szeret, az repül, szalad és örvendez. 
Szabad, és semmi sem tartja vissza.

Mindent odaád másokért, és mindenek-
ben bővölködik, mert mindenekfelett 
az egy Legfőbben nyugszik meg, Aki-
től minden jó ered és származik.

Nem az ajándékot nézi, hanem minden 
ajándék felett az ajándékozóra tekint.

A szeretet gyakran nem ismer mértéket, 
hanem sokszor minden mértéket túl-
lép.

A szeretet nem érez terhet, s a fáradsá-
got nem számítja.

Többre áhítozik, mint amennyire képes.

A lehetetlenséget nem hozza fel ürügyül, 
mert úgy gondolja, hogy mindenre ké-
pes, és neki minden szabad.

Tehát mindenre van ereje, és sok min-
dent megvalósít és véghezvisz ott, 
ahol elcsügged és összeesik az, aki 
nem szeret. ‰
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Aki szeret,
az repül, szalad és örvendez!...



A szeretet virraszt, és amikor alszik, ak-
kor sem alszik.

Amikor elfárad, akkor sem lankad el. 
Szorongattatás ellenére sem lesz ke-
vesebb.

Megijesztve sem esik kétségbe, hanem 
mint a lobogó láng és az égő fáklya 
felfelé tör, és félelem nélkül áthatol 
mindenen.

Ha valaki szeret, az tudja, hogy mit ki-
ált ez a szó.

Isten füle számára már nagy kiáltás 
a lélek égő vágyódása is, amely ezt 
mondja: Én Istenem, én Szerelmem! 
Te egészen az enyém vagy, én pedig a 
Tiéd!

Kempis Tamás: Krisztus követése – 

Földváry Antal lelkipásztor háború előtti, 
napjainkra szinte elfeledett fordítása. 
(Különleges, ünnepi kiadás, 
440 old. 2200 Ft)

Szárnyalj a lelkeddel!
Az életben annyi minden lehúz bennün-
ket, hogy olyanok vagyunk, mint a régi-
ek, akik csak a kezüket mozdították, így 
imádkoztak felemelt kézzel, de a szívük 
lent maradt. Mi esetleg a hangunkat emel-
jük fel, de a szívünk lent marad. Szívünk 
kimarad az imádságból. A liturgiánk egy-
re szebbé válik; de mit ér, ha a lelkünk a 
földön időzik? Félő, a templomból kijö-
vők közül kevesen tudnák megmondani, 
miről énekeltek alig öt perccel előtte... Az 
énekünk száll fel, a szívünk lent marad. 
Mi magunk kimaradunk a dolgokból.
Egy feleség panaszolta egyszer: „Megcsó-
kol engem a férjem, mond kedves szava-
kat is, de már nem úgy, ahogy régebben! 
Nincs benne a szíve, kihűlt a szeretete. 

Mond ő kedves szavakat, megszokásból, 
udvarias szavakat, mert udvarias ember, 
de nincs benne a szíve.”
Vajon egy-egy istentiszteletünk, biblia-
óránk nem lett-e ilyen rutin-bibliaóra, ru-
tin-istentisztelet? Minden a megszokott, 
szép rendben folyik: a lelkész mondja, a 
hívek hallgatják. Azután: „Vasárnapoltunk 
– mi van ebédre?” Kész. A szívünk kima-
radt.
A meditáció: lélekben való emelkedés, 
kiemelkedés a megszokottból, a rutin-
ból, a rítusból, a gépiesből, önmagunk 
fölé emelkedés, csöndben vagy magunk 
között.
Aki meditál, az három irányban tegye: 
fölfelé, befelé, kifelé. Nem megy mindig 
mind a három. Olykor nincs is rá időnk. 
De azért ne maradjunk meg egy irányban! 
Próbálkozzunk.
Amikor felfelé emelkedünk, akkor Istent 
dicsérő meditációt végzünk. Szinte be-
hunyt szemmel repülünk a csillagok felé. 
Egyik kedves énekem első sora így hang-
zik: „Csillagvilágokat elhagyva már, el-

fáradt lelkem is hazatalál”. Ezzel a vers-
sel különösen szívesen meditálok fölfelé. 
Úgy repülök a csillagok felé, mint egy 
űrhajós. Elhagyom a tejutat, gondolatban 
megérkezem a világmindenség kellős kö-
zepébe, és ott dicsőítem a teremtő Istent. 
Ez a meditáció fölfelé. Istent dicsőítő, 
szívvel való imádkozás...

Gyökössy Endre: A zsoltárok csodálatos 
világa  Valóban különleges világba 
kalauzol el ez a kötet, hogy jobban 
megértsük és magunkénak érezzük a 
zsoltárokat. Emellett zsoltárról zsoltárra 
haladva bevezet minket a keresztény 
meditációba, megtanít a szemlélődő 
imamódra. (kemény táblás, 264 old., 3400 Ft)



Legalább ebben  
a félórában sikerüljön...

Ha minket megvetnek, ha mások lábai 

alá kerülünk, ha a feledés sarokba állít, 

ha a világ elmegy mellettünk, és nem 

vesz tudomást rólunk, sőt, ha kajánság, 

gyűlölet vesz körül, béklyóba szorít, 

örvendjetek, vigadjatok. Mit kell tenni, 

hogy ezt elérjétek?

Adjuk úgy merészen magunkat, és 

mondjuk: „Uram, kérlek, segíts meg en-

gem, hogy legalább ebben a félórában si-

kerüljön nekem keresztülvágni magamat 

a sötétségen, ködön, éjszakán, kételyen, 

lelki szárazságon, hogy kikapcsolódhas-

sam emberi felfogásokból. S taníts meg 

engem a szomorúságot leküzdeni, hogy 

fölemelkedhessem azokba a tiszta ma-

gasságokba, amelyben a hegyi beszéd 

felsége és a Te merész, igaz kijelentése-

idnek visszhangja fogad engem.”

Isten végtelen jóság, igazság, szépség, 

erő, ékesség, öröm. Ezt a nagy realitást 

nem söpri el semmi. Számomra sem. 

Hogyha én olyan gyenge és nyomorult 

vagyok, és olyan összeesett, mint egy 

kis féreg, mindegy, azért én mégis oda-

tartozom. Én egy fejjel mindig kiállok a 

szomorúság hullámaiból. Mi által? Az 

én nagy hitem által! Uram, Te tudod, 

én majdnem megsemmisülök, Te pedig 

vagy. Én majdnem véglegesen elkesere-

dem. De Te vagy az élet, az öröm!

Prohászka Ottokár: Legyetek világító 
emberek!  Rövid elmélkedések minden 
vasárnapra és jeles napra (kemény kötésben, 
végig színes fotókkal, 100 old., 1800 Ft)

Mindenki vigaszra szorul
Vigasz nélkül nem tudsz élni.

A vigasz azonban nem az alkohol, nem 

a nyugtató vagy bármi más szer, ami 

egy időre elkábíthat, de utána még sö-

tétebb éjszakába taszíthat.

A vigasz nem is a szavak áradata.

A vigasz enyhítő kenőcs a fájdalmas seb-

re.

A vigasz váratlanul felbukkanó oázis a 

kietlen sivatagban. Általa újra képes 

leszel hinni az életben.

A vigasz meleg, baráti kézfogás, amely 

nyugalmat ad.

A vigasz: igazi barát a közeledben, aki 

megérti könnyeidet, aki meghallgat-

ja meggyötört szíved fájdalmát. Aki 

melletted marad félelemben és kétség-

beesésben egyaránt. S aki tekintetedet 

a csillagok felé irányítja – Isten felé!

Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! 
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki 
ügyeinkben! (kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

Tekintse meg honlapunkon, a Keresz-

tény Antikvárium megújult kínálatát! 
www.szentgellertkiado.hu – Keresztény 

Antikvárium a nyitólapon, balra fent. 





A HÓNAP sikerKÖNYVE
Prohászka Ottokár: Legyetek 
világító emberek! című, színes 
képekkel teli elmélkedési könyvét  
most kis híján fele áron kínáljuk, 
1800 Ft helyett 1000 Ft-ért!

Igazán  ősi  vicc
Az egyik ősi egyiptomi sír feltárása közben a 
régészek rábukkannak egy kőedényre, amely 
élelmiszert tartalmazott az elhunyt számára. 
A fedelét díszes felirat borítja. Odaviszik az 
írást hieroglifa-szakértő kollégájukhoz, aki 
így összegzi a fordítást:
– Minőségét megőrzi: Kr. u. 2000-ig.

	 

A Hargitán
Bolyongok a Hargita gerincén. 

Köröttem az élet megint szép. 

Nevet rám a zöld hegykoszorú, 

Alszik bennem ami szomorú.

Állok, mint az Isten fenyője, 
Nem gondolok múltra, jövőre. 
Elcsituló kisgyerek szívemmel 

Békességet kötök a jelennel.

Fejem fölött sasmadár kerengél. 
Te madár, ha értem lejönnél! 
Megtanítnál szárnyat bontani! 
Most kellene ament mondani.

Sík Sándor: Ének minden emberhez című 
kötetből idéztünk (400 old., kemény táblás, 
2800 Ft)

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: H-P 9-18h 
Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Kudarc?...
Nincs olyan fa, amelyet a szél meg ne rá-

zott volna. Hindu közmondás

Nincsenek kétségbeejtő helyzetek, csupán 
emberek vannak, akik egyes helyzetek-
ben kétségbeesnek. Szólásmondás

Kudarc? Azt sem tudom, mi az. Mindig 
csak pillanatnyi megtorpanásokkal ta-
lálkoztam. Dottie Walters

A válság lehetőség, amely veszélyes szelek 
szárnyán vitorlázik. Kínai közmondás

A szél kihívására a fa gyökereivel vála-
szol. Illyés Gyula

Balsikered volt? Légy meggyőződve: nem 
vallottál kudarcot – csak új tapaszta-
latokat szereztél. Boldog José Maria 

Ecrivá de Balaguer

Hat gondolat az Egy kis lelkierő minden 
napra című, bátorító, útnak indító 
gondolatok gyűjteményéből idéztünk 

(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

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


