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Vágyunk arra, hogy megbecsüljenek, 
hogy értékesek legyünk mások és 
önmagunk szemében. Már kis-
gyermek korunkban is eb-
ből élünk. Egész lényünk 
újra és újra ezt kérdezi: 
Ugye fontos vagyok? 
És micsoda öröm át-
élni, hogy valakinek 
fontos vagyok! Hogy 
valakinek én vagyok 
a szeme fénye! Hogy 
valaki a karjaiban 
hordoz hűségesen és 
kiszámíthatóan, történjék 
bármi. Legyek épp vidám vagy 
fájdalmakkal teli, durcás vagy békés, 
cserfes vagy néma. Akkor is szeret! 
Erre vágyunk aztán a párkapcsola-
tainkban is. Hogy én legyek neki az 
egyetlen, a legfontosabb. Az első a 
sok közül. Ez a kérdés átjárja minden 
kapcsolatunkat: családot, barátságot, 

munkahelyi, iskolai vagy gyülekezeti 
közösségeinket egyaránt. Mert ebben 

a mély, bensőséges kapcsolatban 
növekszik a lélek. És növeked-

ni vágyik.

Van, hogy átéljük ezt az 
elfogadó közösséget, és 
van, hogy sajnos csa-
lódnunk kell a másik-
ban. Nem kapunk sem 
választ, sem megbe-

csülést. Ekkor felmerül 
bennünk a kérdés: Nem 

is vagyok fontos? Megrendítő 
lehet egy-egy ilyen tapasztalat. 

Egész világunkra, lényünkre hatást 
gyakorol. Csökkent önértékelést, a 
bizalmatlanságot, a bezárkózást, a 
visszahúzódást, a magányt, és még 
hosszasan sorolhatnánk, hogy meny-
nyi negatív dolgot idézhet elő ben-
nünk.

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

„Meggyőződésem, hogy személyiségünk legmélyebb gyökerei Istenben vannak. Ott talál-
hatjuk meg a helyünket, az értékünket. Ez nem függ teljesítménytől, státusztól vagy éppen 
az aktuális testi-lelki állapotunktól, hanem egyszerűen csak a szeretet helye. Az elfogadás 
helye, ahol úgy lehetünk jelen, ahogy vagyunk” – e szavakkal ajánlja legújabb könyvecs-
kénket szerzője, Dominiák Zsolt lelkigondozó, a Bethesda Gyermekkórház kórházlelké-
sze. A sok színes fényképpel illusztrált kötetkében olvasható bibliai igék és elmélkedések 
Isten gyógyító jelenlétébe hívogatnak, ahol felfedezhetjük önmagunk valódi értékét.

Értékes vagy!
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Éppen ezért hív bennünket Isten az Ő 
változhatatlan, állandó szeretetébe. 
Ahol mindig fontosak vagyunk. Ér-
tékesek. Mert szeret minket. El nem 
múló szeretettel szeret. Nála a kínzó 
kérdésünkre újra és újra megkapjuk 
a választ: Fontos vagy, igen! Elmond-

hatatlanul!

Ma is ebbe a gyógyító pillantásába hív, 
amelyben tükröződik, hogy értékes 
vagy, fontos vagy és szerethető. Úgy, 
ahogy vagy. Engedd meg Neki és ma-
gadnak is, hogy ma így nézzen rád!

Dominiák Zsolt: Értékes vagy!  
A sok színes fényképpel illusztrált 

kötetkében olvasható bibliai igék és 

elmélkedések Isten gyógyító jelenlétébe 
hívogatnak, ahol felfedezhetjük önmagunk 
valódi értékét. (kapcsos könyvecske,  

végig színes, 32 old., 580 Ft)

Böjte Csaba testvér: 

Isten kegyelme kiárad a földre
A jó Isten a teremtés hajnalán mondta, 
hogy legyen – és lett. Isten nemcsak a lét 
örömét és kegyelmét, hanem az alkotás, a 
teremtés hatalmát is szeretné megosztani 
velünk. A Bölcsesség, az Élet Ura nem-
csak az életadás, a létbe hívás csodájába 
akarja bevezetni a szülőket, hanem a lét 
kibontakoztatásának a nagy misztériumát 
is szeretné megosztani velük és a tanárok-
kal, papokkal. Hihetetlen nagylelkűséggel 
szeretne bevonni, a világ továbbteremté-
sének csodálatos és izgalmas feladatába. 
Azt szeretné, hogy Őrá figyelő alázattal 
társai legyünk országának építésében. 
Ő nemcsak azt akarja, hogy térden állva 
imádkozzunk a Miatyánkban az Ő orszá-
gának eljöveteléért, hanem az Ő nevében 

épített iskolákban, templomokban, bölcs 
oktató-nevelő munkánkkal másokban is 
letegyük e csodálatos szép világ alapjait.

Az ember élete egy nagy utazás a sem-
miből a végtelen felé, és ezen az úton 
sokkal eredményesebben, biztonságo-
sabban lehet haladni, ha bölcs tanárok, 
nevelők, papok fogják jóságosan a ke-
zünket, és ránk figyelő alázattal vezetnek 
az emberiség évezredes tapasztalatainak 
a fényében.

A keresztény ember, ha nehézségek 
közé kerül, ha életútja sötét éjszakákon 
vezet keresztül, akkor alázattal, bűnbánó 
szívvel Istenhez kiált. Majd feláll és bi-
zalommal előre néz, próbálja felfedezni 
Megváltójának válaszát, akár egy látszó-
lag erőtlen kisbabában, vagy esetleg más, 
jelentéktelennek tűnő dologban.

Egy biztos: Isten nem hagyja magá-
ra hozzá kiáltó gyermekét. Nincs olyan 
zsákutca, olyan zátonyra sodródott élet, 
amelyről az élet Ura lemondana, amelyet 
teremtő Istenünk ne tudna rendbe rakni, 
szépen célhoz vezetni.

Voltak, vannak és lesznek az egyéni és a 
közösségi életünkben is nagyon nehéz pil-
lanatok, amelyekbe akár a mi, akár mások 
hibájából belesodródunk – de tudnunk 
kell, hogy Istenünkre és az Ő drága angya-
laira, szentjeire ilyenkor is számíthatunk. 
Teremtőnk – bármennyire is elvegyültünk 
volna a föld porával – szeret minket, és 
mint egy mennyei iránytű, egy jóságos 
GPS meg tudja mutatni a hazafelé vezető 
utat, az irányt az ég felé.

Böjte Csaba: Jöjj közénk, Istenünk! 
Csaba testvér adventi és karácsonyi 

elmélkedéseit új kiadásban jelentettük meg, 
rengeteg színes képmeditációs 

fotóval (kemény kötésben, végig színes, 

128 old., 2800 Ft)



Jézus mindig úgy gyógyít, ahogy éppen 
kell. Itt például (Mk 7,31-37) a dadogó 
siketet pontosan úgy, ahogy akkoriban 
próbálkoztak az orvosok a halláská-
rosodottakkal (olvashatjuk a korabeli 
leírásokban, Tacitus és Svetonius tol-
lából). Éppen ezzel „nyitja meg” először 
ezt a beteg, betegségébe bezárt embert, 
nyit rést a bizalmán. 
Jézus mindenkihez a maga módján 
fordul. Nála nincs futószalag-kezelés. 
Nem ad kész, előre megírt receptet, 
mint nem egy orvos teszi, odanyújtva 
asszisztensének: „Fejelje meg, kérem” – 
s már mehet is a beteg.
Jézusnál nincs „megfejelés”! Ezzel az 
emberrel egészen másképp bánik, mint 
sok mással, akiket meggyógyított. Úgy, 
ahogy pont neki van szüksége rá.
Először is „félrevonja”. Azaz nem „vet-
kőzteti” le mások előtt. Milyen tapinta-
tos Jézus! Nem akar feltűnést, propa-
gandát.
Egy hívő testvérünk nyugaton járt, és 
éppen abban a nagyvárosban tartóz-
kodott egy úgynevezett gyógyító evan-
gélista Amerikából. Elment a gyógyító 
alkalomként meghirdetett ima össze jö-

ve telre, és utána idehaza így számolt 
be róla:
– Hátborzongató volt, ahogy a tévéka-
merák és egy egész mikrofonerdő előtt 
kézrátétellel gyógyított, vigyázva arra, 
hogy mindig szemből készüljön róla a 
felvétel, minden képen jól látható le-
gyen. Rám inkább kínos, mint lelkesítő 
benyomást tett az egész. Azt hiszem, 
Jézus Krisztus egészen másképp gyó-
gyított.
Bizony hogy másképp! Valahogy így, 
ahogy ezt az embert is gyógyítja: ki-
viszi a tömegből, és félrevonja. Majd a 
gyógyítást megbeszéli az Atyával: felte-
kint, és felfohászkodik az égre.
Mivel ez az ember nem hall: a szemén 
keresztül gyógyítja. Azaz cselekszik 
vele valamit. Fülébe dugja az ujját, 
hogy érezze, és nyálával érinti a nyelvét, 
hogy érezzen és lásson. Ezután mond-
ja az ősi arám szót: „Effata, azaz: nyílj 

meg!” Ez nem a fülnek, hanem az egész 
embernek, az ember lényének szól.
Ennyi a történet dióhéjban, Márk sem 
cifrázza felettébb. De valóban jó is, hogy 
nem a csoda leírásán van a hangsúly. 
Hiszen ahogy már említettem: mindig 
Jézus lénye az igazi csoda. Megvallom, 
számomra maga az Ige is csoda. Többek 
között azért is, mert olyan sokfélekép-
pen tud beleszólni az életembe. Tudom, 
hogy aki rendszeres igeolvasó, szintén 
így érzi.

Gyökössy Endre: A Lényeg  

Újra megjelentettük Márk evangéliumának 
részletes magyarázatát! Közérthető, 
sok-sok, életből vett példával illusztrált 

elmélkedések. (kemény kötésben, 

280 old., 2800 Ft)

Jézusnak mi EGYETLENek vagyunk!



Egérfarknyi  vicc
– Hogyan szökött meg a templom egere?

– A lehető legegyszerűbben: rákattintott 
egy ikonra, és kinyitott egy ablakot.

Shakespeare: örök!
Shakespeare összes drá-

máinak az egyik legszebb, 
legutóbb megjelent ma-

gyar kiadást kínáljuk, tel-
jesen új, szinte érintetlen, 
olvasatlan állapotban. 
Shakespeare összes szín-

műve mind megtalálható 
a négy kötetben, összesen 

4500(!) oldal. A legszebb magyar fordítások-

ban, Arany János, Németh László és Vas István 
tollából. Azért is páratlan kincs ez a 4 gyönyö-

rű kötet, mert sajnos, kicsi az esély arra, hogy 
ilyen hatalmas művet újra megjelentesse-

nek. (Aranyozott egészvászon kemény táblás 
könyvek, műanyag védőborítókkal, 14.000 Ft 
helyett 9800 Ft)

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Böjte Csaba: Jöjj közénk, 

Istenünk! című adventi és 
karácsonyi elmélkedési könyv új, 

végig színes képmeditációs 

fotókkal illusztrált, 
kemény táblás kötetet kínáljuk most 

2800 Ft helyett 1960 Ft-ért!
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Már a jövő héttől nagy kedvezményekkel 
rendelhet tőlünk postán vagy vásárolhat boltunkban!

8000 Ft vásárlás fölött 25% engedményt adunk kiadónk könyveiből,
10.000 Ft után mi vállaljuk a csomagküldés díját,
15.000 Ft fölött pedig 30% a kedvezmény, ÉS a postaköltséget is elengedjük!

A virrasztó várakozásban a szenteket 
és a bűnösöket egyaránt elnyomja az 
álom. Egyfajta lelki ködben élünk itt a föl-
dön. Ez nagyon szomorú, és akármilyen 
szép is a világ, van benne valami, ami 
miatt fázom és félek... Erről beszélnek 
a ködös novemberi délutánok: a levelek 
lehullanak, az ég ólomszürke, a föld hűlni 
kezd, és köd borít mindent, mérhetetlen 
nagy köd. „Uram, vigyél haza engem!”
Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk 
a világon?  Percnyi elmélkedések 

(aranyozott kemény táblás, 

ünnepi kiadás, 208 old., 3800 Ft)Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)


