
Valóban a halál tudata 

tehet bölccsé bennünket...

E heti igekincsünk így hangzik: „Taníts 

minket úgy számlálni napjainkat, hogy 

bölcs szívhez jussunk”. (Zsolt 90,12) Eddig 

úgy hittem, hogy ez valami „memento 

mori”-féle mondás: „Gondolj arra, hogy 

meg kell halni, mert ketyeg a mutató 

nélküli óra!...” Ám a füredi szívkórház 

platánjai alatt, ahol gyógyulgattam, ju-

tott eszembe, hogy ez az Ige így vég-

ződik: „...hogy bölcs szívhez jussunk”. 

Rádöbbentem, hogy valóban a halál 

tudata tehet bölccsé bennünket. Az ál-

latok ugyan néha sokszor okosabbnak 

bizonyulnak, mint az emberek, mert 

például soha nem rongálják tudatosan az 

egészségüket, nem isszák meg az alko-

holt, nem szívnak bűzölgő rudacskákat. 

De az állat soha nem lehet bölcs, mert 

noha van életösztöne, nem tudja, hogy 

meg fog halni, hogy egy mutató nélküli 

óra van beépítve a testébe, ami egyszer 

lejár. Ezt egyedül az ember tudja. Azt hi-

szem, pontosan ez tesz minket emberré, 

ez a méltóságunk. Amíg ennek az órá-

nak ketyegését, dobogását számláljuk, 

tudjuk, hogy lejár, és így bölcs szívhez 

juthatunk.

Az Ószövetség gyakran utal rá, hogy 

a bölcsesség egyik fontos ismérve az, 

hogy Istennek, egymásnak, magunknak 

tett fogadásainkat megtartjuk. Bizony, 

restelkedve gondoltam arra, vajon meg-

tartottam-e minden fogadásomat. Köny-

nyen ígérgetünk, ám egyszer csak lejár a 

mutató nélküli óránk, és nem többé tud-

juk teljesíteni a vállalásunkat.

Miközben Füreden lábadoztam, legna-

gyobb meglepetésemre felkeresett ott 

egy düsseldorfi házaspár. Előtte Újpes-

ten jártak, és feleségem felvilágosítása 

nyomán látogattak meg a szívkórházban. 

A feleséggel – aki gyermekügyekkel fog-

lalkozó jogász – egy zürichi kongresszu-

son találkoztam, egy hétig egy asztalnál 

ebédeltünk. Elmondta, hogy sokat utaz-

gatnak a férjével.
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– No, akkor látogassanak meg bennünket 
egyszer Magyarországon is! – mondtam 
neki, ő pedig megígérte, hogy majd sort 
kerítenek rá.
Amikor megláttam őket a füredi szanató-
rium parkjában, csodálkozva kérdeztem:
– Hát maguk hogy kerülnek ide?
Az asszony a világ legtermészetesebb 
hangján válaszolta: – Hát nem meghí-
vott? Nem megígértem?
Mire a férje (hetven év körüli úr) jó hu-
morúan megjegyezte:
– Olyan ám a feleségem, hogy egyszer 
meghívta egy finn kollégája, és majdnem 
az Északi-sarkon, Lappföldön kötöttünk 
ki! Ha ő egyszer megígér valamit, meg is 
tartja a szavát.
Ez az asszony Düsseldorfból eljött Ma-
gyarországra, mert egyszer ebéd közben 
megígérte: „No, magát majd meglátoga-
tom.” És meglátogatott. Mi is ígérgetünk 
efféléket, és néha meg két-három sarok-
nyit sem teszünk meg azért, hogy meg-
tartsuk adott szavunkat. Majd írunk... 
megyünk... küldünk... majd, majd!... Az-
tán soha többé.
Itt kezdődik a bölcs szív, és ott folyta-
tódik, hogy ne csak Istent féljük, de ve-
gyük komolyan a fogadásainkat is, mert 
ezzel is ki tudjuk mutatni embertársaink 
iránt érzett szeretetünket. Vegyük komo-
lyan a szeretetet! Tanuljunk szeretetet 
adni és elfogadni – mennél inkább a vége 

felé jár az időnk a mutató nélküli órán...

Gyökössy Endre: A hét igekincse 
A kötet egy egész évre kínál életformáló 
elmélkedéseket: minden héten egy-egy 
rövid szentírási idézetről, igekincsről 
elmélkedünk teljes mélységében, 
szívünkkel-lelkünkkel, egész életünkkel.. 
(272 old., 3800 Ft)

Ne féljünk a haláltól!
Másoknak tett jócselekedeteink kísér-

nek át a halál utáni állapotba. Nem 
Isten az, aki ítél, hanem mi ítéljük 
meg magunkat aszerint, hogy kinek 
mit jelentettünk szeretetünkkel. Azok 
a tetteink, amelyek időben most tör-
ténnek, az örökéletben már most je-
len vannak és számítanak az üdvös-
ség szempontjából.

Ne féljünk a haláltól! Istennel egyesít! 
Bizalommal és reménnyel telve me-
gyek Istenhez. Ne legyen bennem 
kislelkűség és csüggedés. Inkább 
adjak hálát előre is a találkozásért!

Amilyen mértékben mi igényeljük, olyan 
mértékben fog Isten a boldogságá-
ban részesíteni bennünket.

A lélek különválása és egyedülléte a 
halálban azért szükséges, hogy al-
kalmassá tehesse magát a feltámadt 
testtel való egyesülésre. Kifejlődik, 
gyarapodik az ismeretben. Csupán 
morális téren nem változhat. Ezt a 
földi életben, a testben való életben 
kell elvégeznie.

Igazgyöngy vagy Isten tenyerén 
– Segítő gondolatok című kötetkéből 
idéztünk (540 Ft)



Isten teljes megismerése, amely csak 

a halál után érhető el, az Istenben 

való teljes feloldódást jelenti. Isten-

ben válunk teljesen azzá, amivé válni 

akartunk egész életünkön át. Teljesen 

azzá válunk, amik vagyunk.

Mit jelent ez? Milyen érzelmeket, ér-

zéseket hoz felszínre ez az élmény? A 

mennyei tapasztalat leírására talán 

az öröm és a boldogság kifejezés a 

legtalálóbb. Az öröm, persze, egyút-

tal boldogság is, de ebben az esetben 

mondhatjuk úgy, hogy mindent elsöp-

rő, kirobbanó boldogság. Azt jelenti 

mindez, hogy mindörökké boldogokká 

válunk a teljes örömben.

Mit értünk mennyei örömön? Aquinói 

Szent Tamás – akinek írásait egyéb-

ként nehéz lenne lelkesnek, ujjon-

gónak nevezni – a Teológia foglalata 

című monumentális művében a meny-

nyei örömről szólva hirtelen izgatottá 

válik. Ráadásul olyan messzire megy, 

hogy „feltalál” egy új latin szót. Nem 

elégszik meg azzal, hogy azt mond-

ja, az áldottak „tökéletesen eltelnek 

örömmel” a mennyországban (perfecte 

plenum), hanem úgy fogalmaz: örö-

mük a „legeslegtelibb” (superplenum). 

Az öröm, amit a mennyben fogunk ta-

pasztalni, nem csupán egy magasabb 

fokozata az örömnek, hanem jelen-

tősen több és más, „prémium” öröm. 

Minden képzeletünket felülmúló 

öröm. Minden, amit az üdvözültek va-

laha is kívántak, valóra válik, amikor 

Isten országába lépnek.

Ennek az állításnak a bizonyítására 

Szent Tamás idézi Szent Pál jól ismert 

szavait: „Szem nem látta, fül nem hal-

lotta, emberi szív föl nem fogta, amit 

Isten azoknak készített, akik őt szere-

tik.” Sőt, bizonyos értelemben Szent 

Tamás még messzebb megy, mint Jé-

zus, aki az utolsó vacsorán azt mond-

ta az apostoloknak: „Ezeket azért mon-

dom nektek, hogy az én örömöm legyen 

bennetek is, és teljes legyen az örömö-

tök” (Jn 15,11). Tamás ugyanis azt állít-

ja, még ennél is többről van szó. Olyan 

túláradó örömről, amely meghaladja 

minden reményünket...

A mennyei öröm titkairól sok mindent 
megtudhatunk W. H. Shannon: Úton 
a túlvilág felé – Gondolatok a halálról 
és az utána következőkről című kötetből 
(216 old., 1600 Ft)

Mikszáth Kálmán művei 
22 kötetben

Most nem antikváriumi, hanem értékesí-
tésből megmaradt, teljesen új sorozatot 
kínálunk! A Kossuth Kiadó a közelmúltban 
jelentette meg ezt az igényes sorozatot, 
aranyozott, mélyzöld műbőr kemény táb-

lás kötésben, összesen több mint 10.000 
oldalon. Örökszép ajándéknak is kitűnő. 
35.200 Ft helyett csupán 19.000 Ft!

Milyen lehet a mennyei öröm?




November 1: 

Minden szentet ünneplünk!

A HÓNAP sikerKÖNYVE 
W. H. Shannon: Úton a túlvilág felé 

Gondolatok a halálról és az utána 

következőkről című kötet most 
kevesebb mint FELE ÁRON, 

1600 Ft helyett 500 Ft-ért kínáljuk!

Fenn a harang...
A kis hittanosok a templommal ismerkednek. 

A hitoktató néni még a templomtoronyba is 

felviszi őket, ahol megcsodálják a nagyha-

rangot.

– Mit gondolsz, hogyan hozták fel ezt? – kér-

di pajtásától Gyuri.
– Hát még ennyit sem tudsz? Biztosan még 
csengő korában került ide.

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: H–P 9–18h

szombatonként is újra, 9-től 14-ig! 
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 szentek a legizgalmasabb és legiga-
zabb emberek. Nagyon hasonlítanak rád. 
Egyik-másik úgy kezdte, mint te. Igazából 
ők az emberiség olimpiai bajnokai. En-
gem jobban vonzanak, mint a filmsztárok. 
A szentek holtuk után is törődnek velem. 
Kisöccsük vagyok. Van mennyei bátyám, 
nővérem és húgom. Mennyi-mennyi bará-
tom! Ragyogó csillagos ég!
Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk  
a világon?  A kötetben található percnyi 
elmélkedések csak akkor teljesednek ki és 
teljesednek be életünkben, ha mi is  
a részesei leszünk, újra és újra 
végiggondoljuk az üzenetet, és engedjük 
hatni ránk Istenünk jóságát és szeretetét...  
(aranyozott kemény táblás, ünnepi kiadás, 
208 old., 3800 Ft)

Tudnom kell, hogy minden óra beletarto-
zik az örökkévalóságba! Ha állandóan 
az örökkévalóságra tekintve élek, ak-
kor rögtön minden értelmet nyer. Mert 
minden percünk, minden odaszánt, el-
szolgált, fölhasznált, odaszentelt óránk 
egy darabkája az örökkévalóságnak, 
a végtelen Nagy Életnek, az Időtlen 
Életnek, a karóra bilincse nélkül való 
teljes, felszabadult életnek.

Szeress ma jobban, mint tegnap! – 
Gyökössy Endre lélekemelő gondolatai 
az év minden napjára. 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)


