
Többször tapasztaltam már, hogy egy-
egy lobbanékony, szangvinikus és be-
szédes ember úgy érzi, neki inkább 
olyan tanítványnak kellene lennie, 
mint X. Y.-nak, mert az az 
„igazi”. Olyan csöndes-
nek, szelídnek, halk-
nak, kevés beszédű-
nek, nyugodtnak. És 
akkor megkísérli ezt 
„lemásolni”.
Az eredmény mindig 
siralmas törés:
– Előbb lassú nyomás a 
lelkiismereten – próbálja, 
próbálja, de nem megy.
– Majd egy robbanás, azaz visszaesés 
előbbi magatartásába.
– Ezt követi a „bűntudat” és a kisebbren-
dűségi érzés: „Nem vagyok igazi tanít-
vány”.
– Végül a teljes csőd érzése; „Jobb volna 
az egészet abbahagyni… Nem megy ne-
kem a tanítványság!” (S ez már a Kísér-
tő sugallata!) Pedig csak az nem megy, 
hogy Jánossá legyünk, amikor mi Péter-
nek születtünk!
Természetesen ugyanez fordítva is meg-
történhet: amikor egy csöndes, halkszavú, 
passzív típusú tanítvány úgy érzi, nem az 

övé az igaz tanítványság, hanem a másiké, 
és neki is tevékenynek, aktívnak, mindig 
vidámnak kellene lennie, ha Jézus-köve-

tő akar lenni. Az eredmény ugyanaz a 
lépcső, mint az előbb – lefelé.

Ezért hangsúlyozom: 
merjünk azok lenni, 

akik vagyunk: spon-
tán, természetesen, 
belülről fakadó mó-
don, félelem nélkül, 

bátran! Úgy csele-
kedni és úgy követni 

Jézus Krisztust és úgy 
megélni az Ő lényét, ahogy 

az lényünkből fakadóan természe-
tes és nem erőltetett módon „jön”…
Lehetséges, hogy valaki például képte-
len mások előtt, hangosan imádkozni 
és ezért szinte lelkifurdalása van. Ne 
legyen! De imádkozzék hangtalanul. – 
Sose felejtkezzünk el arról a mondatról, 
amit Jézus az alabástrom szelence asz-
szonyának mondott: „Jó dolgot cseleke-

dett velem, ami tőle telt, megtette!” Igaz 
szolgálatunknak ez a két ismérve: jó do-

log legyen s annyi, ami tőlünk telik. Az 
asszony szolgálata például néma szolgá-
lat volt, de mégis jó és teljes szolgálat, 
mert ennyi telt tőle.   ‰
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Merjünk azok lenni, AKIK VAGYUNK!



Megtesszük-e a magunk módján és ta-
lentumai szerint mindazt a jó dolgot, ami 
tőlünk telik? Ez a végső és döntő kér-
dés! Tehát merjek az lenni, aki vagyok 
– és úgy élni valamiképpen, ahogy Jézus 
Krisztustól tanulom.
De – és ez is lényeges: merjem elhinni, 
hogy tanítvány testvérem, aki nem egé-
szen úgy cselekszik és nem egészen úgy 
éli a maga tanítványságát, ahogyan én, 
azért még lehet éppen úgy Jézus tanítvá-
nya, mint én – és talán még jobban!
Egy hasonlattal: a dob ne játssza meg 
magát hegedűnek, a klarinét ne akarjon 
hárfa lenni. De mindegyik az alaphangra 
hangolódjék, egy karmesterre figyeljen 
és egy zenekarrá legyen a nagy dirigens 
vezénylete alatt, mert így lesz szép és 
teljes a nagy Szimfónia.

Gyökössy Endre: A Hogyan – Három 
meditáció a meditációról  Az igazi, 
keresztény módon gyakorolt elmélyült 
imádság HOGYAN-járól. Hogyan legyünk 
együtt úgy az Úrral, mint a legjobb 
barátunkkal? (128 old., 1280 Ft)

Ahogy őket látod
Messze régmúlt időkből maradt ránk 
ez a mese. Egyik napon Ezópusz az út 
szélén ült, amikor egy arra haladó meg-
kérdezte tőle, milyen emberek laknak 
Szamoszban.
– Előbb te mondd meg nekem, honnan 
jössz, és milyen emberek laknak ott?
– Argoszból jövök – szólt az idegen, 
homlokát ráncolva –, az emberek ott ál-
nokok, hazugok, csaló tolvajok, aljasak.
– Igazán sajnálom, barátom, de pont ilye-
neknek találod majd a szamosziakat is.

Röviddel ezután egy másik ember is 
jött arra, aki hasonló kérdéssel for-
dult Ezópuszhoz. Tőle is megkérdezte 
ugyanezt.
– Argoszból jövök – felelte a második 
ember. – Az emberek ott jószívűek, ked-
vesek, előzékenyek, éppen ezért nagyon 
szeretem őket.
Erre Ezópusz mosolyogva válaszolta:
– Boldog vagyok, hogy mondhatom: 
ugyanilyen embereket találsz majd 
Szamoszban is.
Az emberek mindenhol lehetnek rosz-
szak is, jók is. Hozzánk rendszerint 
olyanok, amilyenek mi vagyunk hozzá-
juk.

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)

Nem maga a szenvedés az érték, ha-
nem a szeretet, amellyel a fájdalmat 
hordozzuk, és a szenvedést másokért 
felajánljuk.
Barsi Balázs: A szentek útja a szeretet 
útja  Minden napra egy gondolat 
(kemény táblás ünnepi kiadás, 
184 old. 2400 Ft)



Mária, az új világ hajnala, az élők Édes-

anyja! Terád bízzuk az élet ügyét: 

tekints le, Anyánk, a gyermekek so-

kaságára, akiket nem engednek meg-

születni, akik embertelen erőszak ál-

dozataivá válnak.

Tedd, hogy akik hisznek Fiadban, szi-

lárdan és szeretettel merjék hirdetni 

korunk emberének az Élet Evangéli-

umát.

Eszközöld ki számunkra

– a kegyelmet, hogy az életet mindig 

ajándékként fogadjuk;

– az örömet, hogy egész létünkkel az éle-

tet tiszteljük és ünnepeljük;

– a bátorságot, hogy tanúságot tegyünk 

róla;

– s hogy minden jóakaratú emberrel ösz-

szefogva építsük az igazság és a szere-

tet kultúráját, s így dicsérjük és dicső-

ítsük Istent, a Teremtőt, aki szereti az 

életet. Amen.

Életre születünk  A kötet imái, kilencedei, 
elmélkedései mind az Életről, az élet 
legnagyobb csodájáról, a gyermekről szólnak. 
Különösen ajánljuk a lelki örökbefogadást 
vállalóknak! (160 old., 1280 Ft)

Az igazi boldogság
Az igazi boldogság az önzetlen szeretet-

ből fakad. Abból a szeretetből, amely 
olyan mértékben növekszik, ami-
lyen mértékben megosztjuk. Thomas 

Merton

A boldogságot csak az bírja el, aki el-
osztja. A fény csak abban válik áldás-
sá, aki másnak is ad belőle. Hamvas 

Béla

A boldogság három alapvető összete-
vője: legyen mit tenned, legyen kit 
szeretned, és legyen miben remélned. 
Alexander Chalmers

A boldogság titka végeredményben csak 
abból áll, hogy egyetlen öltéssel, 
akármilyen parányi szállal, de mi is 
tovább szőjük az Élet csodálatos hím-
zését. Teilhard de Chardin

Ha boldogok vagyunk, nagyon sok a 
tennivalónk: vigasztalni kell másokat. 
Renalde

Ha valahol, a föld bármelyik pontján 
kinyílik a boldogság kék virága, min-
dig a szeretet napja ragyog fölötte. 
György Attila

Ha boldogság után vágyódsz, engedd 
ki magadból a szeretet fonalát, mint 
ahogyan a pók szövi a hálóját, és fogj 
meg mindenkit, akit el tudsz érni. Lev 

Tolsztoj

Nagy Alexandra: Szeretni jó!  Minden 
napra egy idézet a szeretetről, azért, hogy 
eszünkbe jusson, mennyire fontos ezt 
élnünk, és meg is mondanunk azoknak, 
akiket szerethetünk. (kemény táblás ünnepi 
kiadás, 176 old., 2400 Ft)

Szent II. János Pál pápa 
imája az élet megbecsüléséért



Egyszerű  vicc
A börtönlelkész megkérdezi egy másik 
fogvatartottól:
– És ön miért van itt?
– Mert nem akarnak kiengedni.

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Sík Sándor: Ének minden emberhez 

című díszkiadású könyvet kínáljuk 

majdnem fele áron, 
2800 Ft helyett 1600 Ft-ért!

Az áldozatvállalás, az elkötele-
ződés, a kitartás, a hűség nem divatos 
manapság, pedig az igazi boldogságot 
csak az tudja megtapasztalni, aki így 
szeret, akit így szeretnek. Bízom abban, 

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!

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

A Mindennevű
[…] 
A minap egy kutya jött be a szobába, 
Egyenesen hozzám. 
A térdemre tette szelíden 
Az elő lábát. 
És fölnézett rám szelíden: 
„Nem lehetnél hűségesebb? 
Én mindvégig hűséges vagyok.” 
Le kellett sütnöm a szememet 
És majdnem hangosan kimondtam 
A szentpéteri szót: 
„Menj ki tőlem Uram…” 
De Te jobban tudod, mit gondolok. 
És nem mentél ki tőlem. 
[…]

Sík Sándor: Ének minden emberhez című 
kötetből idéztünk. (400 oldalas, elegáns 
papírra nyomtatott, kemény táblás, 2800 Ft)

hogy előbb-utóbb mindenki rádöbben 
arra, hogy egyedül a tiszta örömök 
tudnak bennünket kielégíteni, amelyek 
után nem kell lesütni a szemünket, 
amelyek nem okoznak csömört, hanem 
szép, értelmes, emberhez méltó életet 
eredményeznek. Így igaz akkor is, ha 
ezekért a tiszta örömökért meg kell dol-
gozni.

Merjünk hinni és szeretni! Böjte Csaba 
testvér bölcsességei és buzdításai 
(144 old., 1680 Ft)

Február 9-én emlékezünk meg Boldog 

Emmerich Anna Katalinról. Híres 
lelki műve, a Jézus Krisztus Urunk kín-

szenvedése B. Emmerich Katalin láto-

másai szerint című kötet legelső s talán 
legteljesebb magyar fordítása Szegeden 
jelent meg, 1893-ban. Ebből az igazi rit-
kaságnak számító kötetből kínálunk egy 
példányt a Keresztény Antikváriumban, 
15.000 Ft helyett most kevesebb mint 
fele áron, 5800 Ft-ért. (490 oldal, kemény 

táblás kötés, kicsit lazán, de jól tart a cérna-

fűzése)


