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„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha 
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám 
parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm 
legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.” 

2021. december 30-a van, és olvasom-olvasom az evangéliumban, hogy Jézus azt mondja a tanítvá-
nyainak, hogy szeretlek titeket. 

Hogy mit jelent Jézus ajkán a szeretni szó, arra a magyarázatot könnyen meg lehet találni Bulányi 
György 5 kötetes művének – a KIO-nak – első kötetében, a 320. oldaltól a kötet végéig. Ezekből a 
gondolatokból lett a Bokor, és itt növekedtem én is. 

Most magamtól kérdezem meg, hogy mit jelent számomra az, amikor a leveleim végén úgy búcsúzom 
el, hogy leírom: „Szeretettel Gyuri” Ezt egy 400 fős levlistán is mindig leírom, akár hetente többször is. 

Nem hazudok, mert akkor és ott, a levél végén valóban így gondolom. A magam részéről nem érzem 
elcsépeltnek, hanem … emlékeztetőnek. 

Mire is lehet gondolni – jót és nem jót – ebben az elköszönésben: 

 Szükségem van Rád! … Nehogy elhagyj, elhagyjatok minket, engem, …! Persze, hogy szeretlek, 
… ha a szükségleteimre pozitívan válaszolsz. Ezzel a levéllel is remélek benned. Leírtam, 
megelőlegeztem, hogy szeretlek, de ha nem teljesíted az elvárásomat, akkor, … megtöröd, 
megtörődik, megbicsaklik a szeretetem. 

 Ez az aláírás azt is jelenti, hogy „jó hozzád, hozzátok tartozni”! Jó nekem kötődni hozzátok és 
talán néktek is jó lehet kötődni a többiekhez, egymáshoz, és köztük hozzám is. Ez a kötődés 
bizony addig tarthat, amíg egy fontosabb kapcsolatra, fontosabb kötődésre le nem cserélnek 
engem, minket. 

 „Szeretettel, …” azaz nem akarlak elveszíteni, és nem szeretnék elvesztett lenni. 

 „Szeretettel, …” azaz a hozzátok való tartozásban – kedves címzettek – nincs félelem. Levelem 
mondatait nem a félelem diktálja. 

 „Szeretettel, …” azaz nem rajongással fordulok feléd, felétek. 

Ha kedvetek és időtök van, akkor olvassátok le Gyurka bácsi említett könyvéből azt a 265 oldalt, 
amely megsejteti a valódi Jézus, valódi Szeretetét, amely végül is, a kereszten való kivégzéssel 
fejeződött be. 
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