
Felületes olvasásra úgy tűnik, mintha 
Keresztelő János tömlöcbe vetése „vélet-
len” volna, vagy Heródes döntésén ala-
pulna.
„Miután Jánost fogságba vetették…” 
– írja Márk. Ha azonban pontosan for-
dítjuk a görög paradidomaj kifejezést, 
a régies kiszolgáltattatott igével lehet a 
legjobban visszaadni. János kiszolgál-
tattatott Heródesnek. Ki szolgáltatta 
ki? Isten; az előző nagy korszakot lezáró 
Isten. Azért tette, mert Keresztelő Já-
nos „leszolgálta” az idejét. Mintha nem-
csak Jánost zárták volna be Macharus 
várának börtönébe, hanem egy kort, egy 
korszakot.
Azt mondhatná valaki: Hát ilyen „ke-
gyetlen” az Isten?!
Ha csak arasznyi földi életünk nézőpont-
jából szemléljük ezt a „kiszolgáltatást”, 
talán kegyetlenségnek 
tűnik. Ám ha az örökké-
valóság szempontjából 
nézzük, s arra gondo-
lunk, hogy Keresztelő 
Jánost ugyan lefejezték, 
de nem ölhették meg, 
akkor másként fest a 
dolog. Akkor úgy látjuk, 
mint amikor valakit 
„magasabb beosztásba 
helyeznek”, mert már 
hűségesen elvégezte a 

rábízottakat, az ő helyére pedig más ke-
rül.
Bizony, az ilyen kérdések szemlélésekor 
dől el, hogyan állunk hitben. Csak ebben 
az életben reménykedünk-e, vagy rövid 
földi létünket csupán az Igazi Élet egy 
kis villanó szakaszának látjuk-e? Aki 
csak ezzel az élettel számol, az előbb-
utóbb elérkezik a megállapításhoz: az 
Isten kegyetlen. Vagy: nincs is Isten. De 
aki hisz az örökkévalóság távlataiban, 
az ámulva fedezi fel az események rend-
jét, ritmusát, s mögöttük az Irányító 
Tervszerűséget.
Kibírja ezt a hitünk? Ez méri meg a hitün-
ket! Mi a véleményünk: szegény Kereszte-
lő János igazán nem érdemelte meg, hogy 
mintegy hűséges szolgálata „jutalmául” 
a földi kényúr kezébe jusson? Vagy hittel 
úgy látjuk: A gondviselő és mindenható 

Isten csak áthelyezte Ke-
resztelő Jánost egy másik 
dimenzióba; nem vakon 
kiszolgáltatta, hanem az 
Ő örökkévaló tervében 
magasabb hivatást adott 
neki.

Gyökössy Endre: 
A Lényeg  Márk evan  
géliumának részletes 
magyarázata, közért he
tően, soksok, életből vett 
példával. (280 old., 3400 Ft)
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Még kellesz Istennek
Úgy érzed néha, nem kellesz már a vi-

lágnak: leróttad neki adósságodat, 
nincs már szükség rád. Szeretnél már 
„elmenni”.

Környezeted valószínűleg már nem szo-
rul rád. Talán terhükre is vagy.

De Istennek még kellesz! Rád szorul, 
hogy teljesítse tervét.

Miért ne lehetne még szándéka veled?
Szükség van még rád itt a földön, a lel-

kek érdekében: segítened kell őket, 
megmenteni szenvedéseiddel, imá-
iddal.

De gondolj magadra is: érett vagy-e már 
annyira, hogy édes gyümölcsként 
hullhass Atyád ölébe?

Egyszer csak már nem lesz rád szüksé-
ge itt Istennek: akkor halsz meg.

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

Jó tanácsok a jó élethez
Kinek van erősebb küzdelme annál, mint aki 

saját magát akarja legyőzni?

Azt kellene feladatunknak tekinteni, hogy 
magunkat legyőzzük, naponként erősöd-

jünk, s valamit haladjunk előbbre a jóban.

Ebben az életben minden tökéletességhez 
bizonyos tökéletlenség is kapcsolódik, és 
minden fejtegetésünkben bizonyos ho-

mály van.

Tudd meg, hogy az engedelmesség és a 
munka a feladatod, és nem a tétlenkedés 
vagy a fecsegés.

Önmagad alázatos megismerése biztosabb 
út Isten felé, mint a tudományok mélysé-

ges kutatása.

Nem kell kárhoztatni a tudományt vagy vala-

mely dolognak puszta ismeretét, melyet 
önmagában véve jónak és Isten által ren-

deltnek tartunk, de a tiszta lelkiismeretet 
és az erényes életet többre kell becsülni.

Mivel pedig többen inkább vágyódnak a tu-

domány, mint a kegyes élet után, ezért 
gyakorta tévútra kerülnek, és csaknem 
semmi vagy nagyon kevés gyümölcsöt 
teremnek.

Ó, ha olyan szorgalmat tanúsítanának az 
emberek a bűnök kiirtásában és az eré-

nyek meggyökereztetésében, mint a tu-

dományos kérdések megvitatásában, ak-

kor nem lenne olyan sok hiba és botrány 
a nép között, sem olyan sok zabolátlan-

ság a kolostorokban!

Mert bizony, amikor eljön az ítélet napja, ak-

kor nem azt kérdik tőlünk, hogy mit olvas-

tunk, hanem azt, hogy mit cselekedtünk, 
s nem azt, hogy milyen szépen szónokol-
tunk, hanem azt, hogy milyen kegyesen 
éltünk.

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Földváry Antal lelkipásztor háború előtti, 
napjainkra szinte elfeledett fordítása. 
(Különleges, ünnepi kiadás, gyönyörű 
biblianyomó papíron, 448 old., 2200 Ft)



Kicsi Mandulám! Azon a napon, amikor 
imádkozni kezdtem érted, édesanyád 
aligha tudta, hogy egy pöttöm élet kez-
dett növekedni benne. A Mennyei Atya 
indított el feléd, az ő ihletésére vállal-
tam, hogy ezen a testi-lelki utazáson az 
oltalmazód legyek. A szerető Isten így 
gondoskodik rólad jóságában.
Test szerinti szüleid szándékait nem 
ismerem. Nem tudom, milyen körülmé-
nyek közt élnek, a szeretet-tankjukban 
mennyi üzemanyag kotyog; nem tudom, 
terveztek-e téged, vagy ellenkezőleg: 
azon töprengenek zavarodottan, hogy 
vessenek-e véget nyúlfarknyi életednek.
Ne aggódj, kicsi Mandula! Imáimmal 
olyan szeretet kérek számotokra az Ég-
ből, amely meghalad minden értelmet; 
amely megoltalmazza a lelkedet, és vi-
gyáz a parányi, máris tökéletes tested-
re, amelyben a lélek lakozik. Ígérem, 
hogy fohászaimmal, felajánlásaimmal 
és őszinte szeretetemmel kérem érted 
Szűz Mária közbenjárására a Minden-
ség Urát: öleljen át és védelmezzen.

Szent Mónika, közbenjárásodat kérem 
egy születendő gyermekért. Amikor fi-
adért, a későbbi nagy egyháztanítóért, 

Szent Ágostonért imádkoztál, hogy meg-
térjen a keresztény hitre, Szent Ambrus 
püspök azzal vigasztalt: „Lehetetlen, 
hogy ennyi könny gyermeke elvesszen”. 
Fiad, a temérdek könny gyermeke ké-
sőbb valóban Isten gyermekeként vált az 
egyház szentjévé. A jótettek, a lemondá-
sok, az imádságok és belső gyötrődések 
felajánlása a könnyeket végül gyöngyök-
ké változtatta, így lettél a családanyák 
és feleségek oltalmazója.
Ezért kérlek, járj közben a gyermekért, 
akiért imádságomat most felajánlom. 
Kérem, hogy szüleinek nyíljék meg a lel-
ke az Égi Igazságnak, vegyék körbe ezt 
a kis magzatot biztonságot adó szeretet-
tel, és születése után részesítsék majd a 
keresztség szentségében. Amen.

Életre születtünk (160 old., 1280 Ft)

Szent Mónika, oltalmazd 

a veszélyben lévő, parányi életeket!
Az Életre születtünk című kötet imái, kilencedei, elmélkedései mind az 
Életről, az élet legnagyobb csodájáról, a gyermekről szólnak. Ezért is 
szeretik azok, akik lelki örökbefogadást vállaltak, vagyis kilenc hóna-

pon át imádkoznak egy veszélyben lévő magzatért. Ajánljuk ezt az 
imaszolgálatot mindenkinek, aki szívén viseli az ártatlan életek sorsát! 
Most a különösen bensőséges hangvételű Kilenced lelki gyermekemért 
a szentek közbenjárására című részből idézünk, a múlt héten ünnepelt 
Szent Mónikát felidézve.




Újra kapható!

Mennyei derű és ború
Olvasóink kérésére ismét kapható a legelső 
viccgyűjteményünk! Reméljük, az új kiadás is 
sok-sok vidám percet szerez majd olvasóinak!

A plébános a tizenkét éves Jézus történe-
tét meséli el hittanórán:

– Egy ideig észre sem vették Jézus el-
tűnését, mert azt hitték, hogy az úti tár-
saságban van. Egy nap múlva azonban 
rájöttek, hogy nincs velük. Mit mond-
hatott ekkor Szűz Mária?
Peti felkiált:
– „Jézusmária, hová lett ez a gyerek?!”

A HÓNAP sikerKÖNYVE – 

tanévkezdésre
a Rejtvényes hittan 2. furfangos és 

csavaros, vidám feladatokat tartalmaz 
általános iskolás gyermekek számára. 

Az utolsó 100 könyvecskét kínáljuk 
most nagy árengedménnyel, 

780 Ft helyett csupán 480 Ft-ért!

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!

Régóta keres 

egy bizonyos könyvet?
Nézzen körül Könyvesboltunkban, vagy 

a honlapunkon a Keresztény antikvá-

rium címszó alatt (a nyitólapon balra 

fent), hátha nekünk megvan! Sok-sok 

jótevőnk jóvoltából ugyanis minden hé-

ten sok-sok jó könyvet bíznak ránk, cso-

dálatos keresztény műveket, ritkaságo-

kat, hogy a bevételből támogathassuk 
az érdi Tanoda otthon gyermekeit és a 
Szeretet-újság megjelentetését.

Szent Ágoston 5 x
Milyen szomorú távol lenni attól, Aki 

mindenütt jelen van!

Isten útjai nehezek annak, aki fél, de aki 
szeret, annak könnyű ott járnia.

Ha szívünkben kiáradt a szeretet, és Isten 
a szeretet, bizonnyal már Isten sétál 
bennünk.

Istennek nincs szüksége ránk, hogy jó le-
gyen – nekünk van szükségünk Istenre, 
hogy jók legyünk.

Ha rossz ember igazságtalanságától szen-
vedsz: bocsáss meg neki, hogy ne le-
gyetek rosszak mind a ketten.

Nagy Alexandra: Szeretni jó!  Minden 

napra egy idézet a szeretetről, azért, hogy 
eszünkbe jusson, mi a legfontosabb az 
életben… (kemény táblás, 176 old., 2400 Ft)


