
Élj lelkednek azzal a részével, amely 
halhatatlannak tudja magát, s nem 
fél a haláltól. A léleknek ez a része a 
szeretet. Lev Tolsztoj

Aki vendégszeretetet gyakorol, az 
egykor majd Isten vendége lesz. Zsi-
dó közmondás

Amennyire Istent szerettük itt a 
földön, olyan lesz mennyei boldogsá-
gunk is. Szent Bonaventura

Aki egész szívvel szereti Istent, sem 
a haláltól, sem a büntetéstől, sem 
az ítélettől, sem a pokoltól nem fél, 

mert a tökéletes szeretet biztosan 
Istenhez vezet. Kempis Tamás

Sosem szabad elfeledkeznünk ar-
ról, hogy minden emberi kapcsolat 
egyszer véget érhet. Ha tudatosítjuk 
magunkban, hogy embereket ugyan 
elveszíthetünk, irántuk érzett szere-
tetünket azonban nem, mint ahogy 
azokat a tulajdonságokat sem, ame-
lyeket felélesztettek bennünk, akkor 
valamivel könnyebb lesz elviselnünk 
a legfájdalmasabb veszteséget is. 
Verena Kast

Szeretem az életet, mert benne Is-
tent kereshetem; szeretem a halált, 
mert benne Istennel találkozom. 
Augustin Cauchy

Ha Krisztust akarod szeretni, ter-
jedsz ki szeretetedet a föld végső 
határáig, mert Krisztus tagjait ott 
találod. Szent Ágoston

Nagy Alexandra: Szeretni jó!  Minden 
napra egy idézet a szeretetről (kemény 
táblás ünnepi kiadás, 176 old., 2400 Ft)

365 + 1 idézet a szeretetről – hirdeti legújabb könyvünk alcíme. Őszintén mondjuk, hogy 
valóban teljesen új szeretet-gyűjteményt nyújtunk át olvasóinknak (ezért is tartott ennyi 
ideig a megjelentetése, mert évekig gyűjtöttük az új gondolatokat). De most már itt van 
végre: minden napra egy idézet a szeretetről, azért, hogy eszünkbe jusson, mennyire fontos 
ezt élnünk, és meg is mondanunk azoknak, akiket szerethetünk!
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Krisztus: Fiam, meg ne törjenek a fára-
dalmak, amelyeket énértem vállaltál, 
se a nyomorgattatások teljesen földre 
ne terítsenek, hanem ígéretem erősít-
sen és vigasztaljon minden ügyedben.

Megvan a hatalmam arra, hogy minden 
módon és mértéken felül megfizessek.

Nem sokáig fáradozol itt, és nem örök-
ké kínoznak a fájdalmak.

Várj csak egy keveset, s hamarosan 
meglátod bajaidnak végét.

Eljön majd az óra, amikor megszűnik 
minden munka és nyugtalanság.

Csekély és rövid mindaz, ami az idővel 
együtt elmúlik.

Tedd, amit teszel. Hűségesen dolgozz 
az én szőlőmben. Én leszek a jutal-
mad.

Írj, olvass, énekelj, szólj, hallgass, imád-
kozz, férfiasan szenvedd el az akara-
tod ellen való dolgokat. Mert az örök 
élet megéri mindezeket, sőt még na-
gyobb küzdelmeket is.

A békesség eljön majd egy napon, me-
lyet csak az Úr ismer. S nem lesz sem 
nappal, sem éjszaka, amint most van e 
világon, hanem örök világosság, vég-
telen fényesség, állandó békesség és 
teljes nyugalom lesz

Nem mondod majd akkor: „Kicsoda sza-

badít meg engem e halálnak testéből?” 
(Róm 7,24) S nem kiáltasz majd így: Jaj 
nékem, mert zarándoklásom meg-
hosszabbíttatott (Zsolt 120,5).

Mert akkor megszűnik a halál, s teljes 
üdvösség lesz. Nem lesz semmiféle 
szomorúság, hanem boldog örvende-
zés, kellemes és tisztességes társalko-
dás lesz.

Ó, ha látnád a szenteknek hervadha-
tatlan koronáját a mennyben, és azt, 
hogy milyen nagy dicsőségnek ör-
vendeznek azok most, akiket egykor 
a világ megvetett, s még az életre sem 
tartottak méltóknak!

Akkor nem is kívánkoznál az élet vidám 
napjai után, hanem inkább annak 
örülnél, ha Istenért nyomorúságban 
volna részed, és azt tartanád a legna-
gyobb nyereségnek, ha az emberek 
semminek sem tartanának.

Vajon az örök életért nem kell minden 
kínzó dolgot elszenvedni?

Nem jelentéktelen dolog ám elveszíteni 
vagy megnyerni az Isten országát!

Emeld fel tehát az égre tekintetedet. 
Íme, én és velem együtt az összes 
kegyesek, akik kemény harcot vívtak 
ebben a világban, most örvendeznek, 
most vigasztalódnak, most békesség-
ben vannak, most megnyugodnak és 
mindörökké velem maradnak Atyám 
országában.

Kempis Tamás: Krisztus követése – 

Földváry Antal lelkipásztor háború előtti, 
napjainkra szinte elfeledett fordítása. 
(Különleges, ünnepi kiadás, 440 old. 2200 Ft)

Az örök élet – mindent megér!



Egyszer azt találtam mondani valakinek, 
hogy azért kell gyakran lapozgatnunk a 
Cselekedetek könyvét, mert cselekvő 
keresztyének szeretnénk lenni. Szerte a 
világon csak ennek van hitele. És sehol 
nem látjuk annyira dinamikusan, való-
ságosan a cselekvő keresztyénséget, Is-
ten Szentlelkének cselekvő erejét, mint 
a Cselekedetek könyvében.
Most is éppen egy nagy sodrású csele-
kedethez érkeztünk. A gyülekezet rövid 
békességes időt él. Saul megtér, Pál lesz 
belőle – s az üldözők annyira meghök-
kennek, amiért éppen az lett keresztyén, 
akit megbíztak a keresztyének üldözé-
sével, hogy egy pillanatra nem kapnak 
levegőt.
Ebben a lélegzetvételnyi szünetben „az 
egyháznak tehát egész Júdeában, Gali-
leában és Samáriában békessége volt: 
eközben épült, az Úr félelmében járt, 
és a Szentlélek segítségével számban is 
gyarapodott”.
Júdea, Galilea – és Samária. Hogyan 
kerültek oda a keresztyének? Úgy, hogy 
az üldözők szétrúgták a parazsat az első 
üldözéskor, István megkövezésekor. A 
főpapok, szadduceusok, farizeusok el 
akarták tiporni a kis keresztyén zsarát-
nokot – ehelyett szétrúgták. A szerte-
szálló parázsból szokott erdőtűz lenni.
Jeruzsálemből a keresztyén gyülekezet 
menekült, ide-oda szóródott. Minden-
ütt egy-egy kis gyülekezetet alkottak. 
Különös élmény lehetett, hogy amikor 
Pál apostol még le se írta az Igét: „akik 
Istent szeretik, azoknak minden javukra 

szolgál” (Róm 8,28) – már megtapasztal-
hatják, hogy amit az emberek rossz cél 
érdekében kigondolnak, abból Isten „jót 
hoz ki”.

Gyökössy Endre: Amikor erősen fújt  
a Lélek  Tíz év után újra kapható Bandi 
bácsinak ez a sodró erejű, szinte izgalmasnak 
mondható elmélkedés-sorozata Apostolok 
Cselekedeteinek könyvéről. (kemény 
kötésben, 336 old., 3400 Ft)

Schütz Antal: Szentek élete  
az év minden napjára

Az 1930-as években nap-
világot látott, híres Schütz-
féle Szentek élete négy 

kö tete együtt aukciós ritka-
ságnak számít. Hát még ha 

tökéletes állapotban ma-

radt fenn, szinte olva sat  lan 
példányként, és még az 

aranyozása sem kopott meg a szép egész vá-

szonkötésen! Ilyen példányt ajánlott fel egy 
névtelenséget kérő jótevőnk, aki a kötet be-

vételét az érdi Tanoda Otthon hátrányos hely-

zetű gyermekeinek szánja. A négy álomszép 
kötet együtt 40.000 Ft.

Íme, a cselekvő Jézus Krisztus!





A HÓNAP sikerKÖNYVE
Az Adventi Kresz című, 

színes képekkel teli újdonságunkat és 

a kihívásokkal, feladatokkal teli 
Advent plusz könyvecskét kínáljuk  

most majdnem fele áron, 

1230 Ft helyett 700 Ft-ért!

A  jóság  titka
A lelkésznek öt nagyleánya volt. Egyre-

másra mutatták be apjuknak a fiúkat, akik 
nekik udvaroltak. Egy nap, amikor az egész 
család együtt vacsorázott, a lelkész megje-

gyezte a feleségének:
– Tudod, kedvesem, nagyon szerencsés-

nek érzem magam, hiszen lányaink eddig 
csupa kedves, jó modorú fiút hozott haza!
Erre megszólalt a legidősebb lány:
– Az az igazság, papi, hogy egymás között 
mindig megbeszéljük, kit mutatunk be ne-

ked, és kit nem!

	 

Érett nád
November sír a vonatablakon, 
Az esőn át ezüst a Balaton. 
Köztünk a partot glóriába vonja 
Az érett nád lobogó tűz-aranyja. 
[...]

A ködből bólogatva rám merengnek 
Fel-felparázsló régi arany csendek, 
Egy arc – egy másik arc – egy harmadik, 
Melyen az Isten arca tükrözik.

Az angyal hányszor megjelent e parton! 
Fejem a gondok vánkosán lehajtom, 
Mint egy piros térdeplő-bársonyon 
És könnyeimmel is imádkozom.

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

Adventi Kresz
Ez aztán különös lelki 
könyvecske! Ugyanis ad-
vent minden napján egy-
egy Kresz tábláról fogunk 
elmélkedni – persze nem 
közlekedési szempontból, 
hanem azért, hogy mind-

annyian biztonságban érünk el utunk céljához: 
a földre született Megváltóhoz. (kapcsos köny-

vecske, végig színes, 40 old., 650 Ft)

Jobb öt percig segíteni, mint tíz évig 
részvéttel lenni. Román közmondás; 
a Minden napunk a szeretet ünnepe 
című, klasszikusan szép gondolat-
gyűjteményből idéztünk (160 old, ke-

mény táblás, 2400 Ft)

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)

MegjeLeNT! MegjeLeNT!


