
Hatalmas különbség van a között, hogy 
(csak) tanítványok vagyunk-e, vagy pe-
dig sajátos módon vagyunk azok, úgy, 
hogy igazán Jézus Krisztus személyes 
tulajdonává válunk?
Sajátos módon Krisztusénak lenni azt 
jelenti, hogy Jézus Krisztusnak úgy va-
gyok személyes tulajdona, hogy Ő szün-
telen használ engem, mégpedig sajátos 
módon használ engem. Itt a hangsúly 
nemcsak a használon van, hanem hogy 
Jézus használ. Kizárólagosan Ő használ. 
S arra használ, amire akar használni.
Egy igazán mai hasonlattal próbálom 
megvilágítani mindezt. Mostanában 
igencsak elterjedt egy érdekes kifejezés 
a szerelem „háza táján”: ha két egymást 
szerető fiatal még nem jegyesek hiva-
talosan, akkor azt mondják rájuk, hogy 
együtt járnak. Ha például megkérdezem 
az egyik anyukát a lánya felől: „Ki ez 

a kedves fiatalember, akit Évikével lát-
tam?” – ezt feleli: „Az udvarlója. Együtt 
járnak.” Aztán az együttjárásból eljegy-
zés, az eljegyzésből pedig házasság lesz. 
Nos, a Szentírás is gyakran beszél a Vő-
legény és a menyasszony kapcsolatáról, 
Jézusról és a gyülekezetről. A gyönyörű 
ószövetségi könyv, az Énekek Éneke vé-
gig a menyasszony és a Vőlegény sze-
relméről szól; ezeket a csodaszép költői 
képeket mi, keresztyének Jézusra és az 
egyházra vonatkoztatjuk.
Nos, én is ezzel a hasonlattal szeretnék 
most élni. Már az is kapcsolat, ha Vele 
járok, Ő pedig énvelem. Velem van az 
Isten. Velem van Jézus. Ha ezt a kap-
csolatot nem szégyellem, és mindenki 
előtt megvallom: már olyan, mint egy 
eljegyzés. De ez a kapcsolat még min-
dig szakadékony. Lehet, hogy egészen 
Vele, lehet, hogy nem. Ahogyan a tanít-
ványok Vele jártak, és Ő velük: hol Vele 
voltak, hol nem. Akárhogy is nézzük, 
ez az „együttjárás” nem volt állandó, és 
mindig ők hagyták cserben Jézust. A ha-
sonlatot tovább feszítve, az utolsó vacso-
ra olyan volt, mint egy eljegyzés – aztán 
néhány óra, és fölbomlott, a tanítványok 
sírtak rajta, de mégis szétfutottak. Lé-
nyegében elhagyták Jézust.   ‰
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Így járunk mi Vele. Hol Vele, hol nem. 
Szinte hihetetlen, hogy a „gyengébbik 
fél” ebben az erős és a kemény, vagyis 
mi diktáljuk a tempót: ha éppen Vele 
akarunk lenni, akkor „együttjárunk”, ha 
meg nem, akkor azt képzeljük, hogy Jé-
zus a színünket se látja... Pedig Ő mindig 
lát bennünket, mindig szeret, és mindig 
visszavár. Mint vőlegény a hűtlen meny-
asszonyát.
Ez a helyzet a jegyesek között. Ám ha 
házastársak lesznek, teljesen megvál-
tozik a kapcsolatuk: egészen új, sajátos 
életformába kerülnek bele. Közös örö-
mök, közös bánat, közös munka, közös 
asztal, közös fájdalom. Tulajdonképpen 
már nem is ketten vannak, hanem tel-
jesen egyek, ahogy a Biblia is mondja. 
Egymás „személyes tulajdona”. Ez már 
azt jelenti: nem vele vagyok, hanem ben-
ne vagyok egy egészen sajátos életformá-
ban. Ha Istenre és magunkra gondolunk, 
akkor ez: az Úrban lenni – Pál apostol 
gyakori és kedves kifejezése.

Gyökössy Endre: Jöjj, éltető Lélek!  
Elmélkedések hívő életünkről – a Szentlélek 
fényében; hogyan kerülhetünk igazi, éltető, 
napi kapcsolatba a Vigasztaló Segítővel? 
(176 old, 2200 Ft)

Van rám szükséged?
Itt vagyok.
Te nem láthatsz engem,
de hogy látható légy, én világítok.
Te nem hallhatsz engem,
de hangot szavaidnak én adok.
Nem tapinthatsz, nem érezhetsz,
pedig az erő én vagyok kezedben.
Munkálkodom, bár utamat
te nem érted.

Hagyd el már szívedből
a balga félelmed!
Ha te magad nem állsz utamban,
érezni fogod, hogy itt vagyok veled.
Te egyedül nem vagy képes semmire,
de én mindent megtehetek,
én mindenben jelen vagyok.
Én vagyok a Szeretet,
belém kapaszkodhatsz.
Én vagyok a biztonságod,
én vagyok a békéd.
Egy vagyok veled, akkor is,
ha megtagadsz.
Én nem tagadlak meg téged soha.
Akkor is, ha bennem bizonytalan
a hited,
az enyém meg nem inog
benned sohasem,
mert én ismerlek téged,
mert én szeretlek téged.
Én ismerlek téged!
Én itt vagyok veled!

James Dillet Freeman: Itt vagyok (részletek); 
a Vademecum – Lelki kapaszkodó című 
kötetkéből idéztük. (192 old., 980 Ft)

Megint vannak „régi újdonságaink”, száz 
évnél is régebben megjelent könyvek! 
Tekintse meg honlapunkon, a Keresz-
tény Antikvárium megújult kínálatát!
www.szentgellertkiado.hu – Keresztény 
Antikvárium a nyitólapon, balra fent.



Ne felejtsd el!
Ne felejtsd el, hogy:

– Ahol a kincsed, ott a szíved is.

– A jó modor, az udvariasság és a figyel-

messég még senkinek sem volt kárára.

– Nincsen ember hiba nélkül.

– Isten kegyelme nélkül nem boldogu-

lunk.

– Vannak idők, amikor nekünk is jólesik 

egy vigasztaló szó.

– Rászorulhatunk mi is az emberek el-

nézésére és kedvességére.

– Másoknak is lehet megbocsátanivaló-

juk velünk szemben.

– Sokaknak tartozol hálával.

– Mily sokan haltak meg már Hazánkért!

Felejtsd el!
Felejtsd el, hogy:

– A te munkád fontosabb, mint másé.

– Előkelőbb állásban vagy, mint egy-egy 

barátod.

– Holnap meg kell alázkodnod valaki 

előtt.

– Ma ballábbal keltél fel.

– Barátod kellemetlenséget okozott a 

napokban.

– Kisegítettél a bajból valakit, aki segít-

ségedet kérte.

– Bosszúságaidat, kellemetlen emlékei-

det.

Felejts és bocsáss meg!

Szenthelyi-Molnár István: 
Emberek! Az élet szép! Így igaz! 
Csak néha nehéz észrevenni, minek is 
örüljünk. A kötet 366 története 366 derűs 
pillanatot, jóságról és szeretetről szóló 
történetet tár elénk. (212 old., 2200 Ft)

Járj együtt Jézussal!
Félsz, hogy Jézus megfoszt szabadsá-
godtól, vidámságodtól, kényelmedtől, sőt 
magával is visz teljesen, olyan útra, ahol 
csupa szenvedés vár rád.
Pedig jobb lenne, ha félelem helyett in-
kább önként felajánlanád neki egész éle-
tedet.
Bárhol élsz is, mindenütt megteheted 
ezt; minden foglalkozásban és állapot-
ban.
Hozd meg a nagy elhatározást: Jézushoz 
igazítom az életemet!
És hogy miért?
Szeretetért szeretetet! A mi szeretetünk 
mindig csak válasz Isten múlhatatlan, 
mérhetetlen szeretetére.
Az egész ember Istené. Legyen egész éle-
tünk Isten boldog szolgálata!
Ne félj hát attól, hogy Jézus magával 
visz téged; valóban elvisz majd – a meny-
nyei boldogságba.

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

Az Úrhoz még nem jutottunk el, de ve-
lünk van felebarátunk. Vidd tehát őt, 
akivel jársz, hogy eljuss ahhoz, akivel 
örökre együtt szeretnél maradni. Szent 
Ágoston; a Szeretet örök című, külön-
legesen szép, kemény táblás gondolat-
gyűjteményből idéztünk (160 old., 1980 Ft)




Verses  vicc

A hittanár megkérdezi az irodalmat ok-

tató kollégájától:

– Mondd csak, Kovács Karcsi a hetedik 

béből nagyon szereti a verseket, ugye?
– Hogyne! Ő a legjobb diákom, szinte ra-

jong a magyar költőkért és írókért.
– Rögtön sejtettem. Nézd csak meg, mi-
lyen címet adott a dolgozatának, ame-

lyik arról szól, hogyan támasztotta fel Jé-

zus a naimi özvegyasszony fiát: „Füstbe 
ment temetés”.

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Prohászka Ottokár: Legyetek 

világító emberek című díszkiadású 
elmélkedési könyvét könyvét kínáljuk 

fele áron, 

1800 Ft helyett 900 Ft-ért!
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

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

Légy a magasságok embere!
A világon csak annak van hivatása, 
aki felülről jön, aki a magasságok em-
bere, aki a magas igazságok hívője, 
aki a magas, tiszta mennyországnak 
prófétája.
Ha misszionáriusok akartok lenni, 
mindig a magasságból kell meríte-
netek. Ti mindig lefele mentek, mert 
mindig felülről jöttök. Azért jöttök fe-
lülről, mert a világ alattatok van.
Nincs napsugár, amely a földből jön 
kifelé. A napsugár mindig felülről jön 
lefelé. Az az ő missziója, iránya, útja.

Prohászka Ottokár: Legyetek világító 
emberek  A kötet rövid elmélkedései 
minden hétre útmutatást, biztatást, 
segítséget nyújtanak nekünk ahhoz,  
hogy valóban világító emberek legyünk. 
(kemény kötésben, végig színes fotókkal, 
100 old., 1800 Ft)

Isten nem azt akarja, hogy nyomo-
rogjunk, hanem azt, hogy éljünk és 
élvezzük az életet. Nem azt akarja, 
hogy az anyagiak utáni hajszában 
roskadozva délibábokat kergessünk, 
hamis kincseink elvesztésétől retteg-
ve éljünk, hanem azt, hogy a birtok-
lás vágyától mentesen, szabadon, 
mindent megcsodálva, mindenkire 
rácsodálkozva, a mindennapiért hálát 
adva járjuk hosszan életünk útját az-
zal a biztos hittel, hogy aki megtisztult 
bűnös vágyaitól, arra Isten csodaszép 
országa vár.
Merjünk hinni és szeretni! Böjte Csaba 
testvér bölcsességei és buzdításai 
(144 old., 1680 Ft)


