
„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és 

feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az 

elhunytakat is előhozza Jézus által, vele 

együtt.” (1Tessz 4,14)

Hisszük? Ezen múlik, hogy milyen érzé-
sekkel, milyen tanítással, szóval állunk 
meg egy-egy sír előtt! A vég előtt-e, vagy 
a végtelen előtt?
Van-e húsvéti hitünk?
Mert ha nincs, akkor a halottak napja va-
lóban a halottak napja. Akkor csak egy 
kupac előtt állunk meg, és a halált szépít-
getjük csupán.
Svájcban és Németországban egyes he-
lyeken szokás, hogy húsvét hajnalán a 
gyülekezet kimegy a temetőbe, és ott, a 
sírok között várják meg a napfelkeltét; 
amikor feltündöklik az első napsugár, 
boldogan köszöntik egymást: Krisztus 

feltámadott! Mi is feltámadtunk! Krisz-

tus feltámadott! Bizonnyal feltámadott! 

– A keleti egyházban még ma is szokásos 
húsvéti köszöntés ez.
Voltak évek, a háború után közvetlen, 
amikor a mi gyülekezetünk is egy-egy 
húsvéti istentiszteletet a temetőben tar-
tott. Végigjártuk szeretteink sírját, elmon-
dottunk egy-egy imádságot, elénekeltünk 
egy-egy diadalmas húsvéti éneket, és bi-
zonyságot tettünk: hiszünk a feltámadott 
Krisztusban. Felejthetetlen húsvétok vol-
tak ezek.
Amikor a sírok között megállunk, gondol-
junk erre: Krisztus él, és mi is élünk!

Kedves Atyánk!

Kérünk, hogy hittel járhassuk a temetőt, 
és túl láthassunk könnyön, szomorúságon, 
gyászon! Úgy járjuk a véges utakat, hogy 
a végtelent őrizzük. Tudatosítsd bennünk, 
hogy ahol látszólag mindennek vége van, 
ott kezdődik a végtelen! S hogy mielőtt 
hazatérünk Hozzád, fölfelé is tudjunk 
nézni. Megköszönjük Neked a húsvéti hi-
tet. Nagyobb az élet, mint a halál Teben-
ned, Teáltalad, mi Urunk, Jézus Krisztus!

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)

Nekünk van reménységünk!
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Halálom rettenetes ténye megköve-
teli tőlem, hogy Istent vagy teremtőnek, 
a halottak közül feltámasztó, végtelenül 
jó Atyának valljam egész lényemmel, 
vagy ne is törődjem vele. Azzal, hogy 
megkapva Tőle a hit kegyelmét elfo-
gadtam Őt mindenhatónak, vagyis a 
semmiből a mindenséget teremtő Szere-
tetnek, már nincs szükségem semmiféle 
csodára, biztosítékra, látomásra, hogy 
rábízzam magam a biológiai megsem-
misülés pillanataiban is. Nem kell, hogy 
az utolsó pillanatban nyilvánítsa ki, 
hogy megmentett. Ő mindenható. Az 
utolsó pillanat után is meg tudja mutat-
ni, közölni tudja velem szabadítását.

Halálunk után lényegében nem 
lesz más életünk, mint amelyik már 
elkezdődött: istengyermeki életünk a 
Szentlélekben. Ez a normális élet em-
berileg, pszichológiailag is, hiszen ben-
sőnkben, lelkünk mélyén valami Isten 
után kiált. Úgy vagyunk megteremtve, 
hogy valakiben legyünk: Isten gyerme-
kei a Szentlélekben.

Majd elérkezik halálunk pilla-
nata. Talán már nincs is messze. Kiben 
remélsz akkor? Mi lesz fontos akkor? 
Kihez kiálthatsz még amikor már el van 
döntve, hogy át kell menned ebből az 
életből a másikba?! Egyetlen név marad: 
Jézus neve. Egyetlen értelmes emberi 
cselekedet: Isten dicsérete! Ez fontosabb 
lesz, mint a munkád, fontosabb, mint 
az evés-ivás, fontosabb, mint az, hogy 
szeretnek-e vagy gyűlölnek, fontosabb, 
mint mások vélekedése, fontosabb, mint 
minden gazdagság, hiszen ezeket mind 

itt kell hagyni! Ha haldokolva megval-
lod Jézust, akkor Ő is megvall Téged 
percek múlva az Atyaisten előtt. Ő lesz 
a Te ügyvéded, és ügyed biztos lehet.

Ha tényleg egész életünkön át 
mondtuk és kerestük, hogy „legyen 
meg a te akaratod”, akkor Isten majd ezt 
mondja nekünk halálunk után: Most tel-

jesül az én akaratom – azt akarom, hogy élj, 

hogy feltámadj, hogy boldog legyél. Ez Isten 
akarata, az Isten dicsősége, Isten műve.

Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk 

a világon? Percnyi elmélkedések 

minden napra (aranyozott kemény táblás, 
ünnepi kiadás, 208 old., 3800 Ft)

Sok-sok évvel ezelőtt jelent meg magyar 
nyelven a világhírű Laurosse – A Biblia fel-

fedezése sorozat. A nagyalakú (28 cm x 
23 cm), önálló kötetek a Szentírás könyveit 
mutatják be végig színes képregény formá-
jában, keresztény szempontból teljesen hi-
telesen. 
A Teremtés – A Pátriárkák című kötet 
Mózes 1. könyvét tartalmazza hitelesen tel-
jes egészében. Ebből kaptunk néhány szép, 
újnak mondható példányt, a Keresztény An-
tikváriumban ezt kínáljuk megvételre a kész-
let erejéig (1500 Ft)

„Azt akarom, hogy élj, hogy feltámadj!…”



Mindig ilyen légy!
Potsdamban, a Garnisonskirche mel-

lett áll egy szoborcsoport. A főalak 

Nagy Frigyes császár, mellette egy 

erőt és férfiasságot megtestesítő ka-

tona alakját láthatjuk. Erőt, elszánt-

ságot, bátorságot sugároz. Nagy Fri-

gyes egy fiút állít kezénél fogva a 

katona elé. A szobor talpára vésték a 

császár szavait:

– Esto semper talis! Mindig ilyen 

légy!

Szentegyházunk ugyanígy fogja meg 

valamennyi hívének a kezét, és mu-

tatja meg nekik az oltárokra emelt, 

megdicsőült szentek képeit, szobrait, 

és mondja: „Ilyenek legyetek ti is!” 

Szentjeinktől tanulhatjuk meg az Is-

ten szeretetét és üdvösségünk útját.

Szenthelyi-Molnár István: Derűs 
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő 
gondolat és történet az év minden napjára 
(330 old., 2400 Ft)

Ha már odaát van…
Meghalt, aki közel állt szívedhez. Gyá-
szolod, joggal siratod, és – nem akarsz 
megvigasztalódni. Lázadozol Isten el-
len.
Fájdalmad teljesen érthető. De a maga-
tartásod méltányos és igazságos-e?

Mintha felednéd, hogy akit ennyire sze-
rettél, sok éven át lehetett a tied, szívé-
vel, segítségével, szeretetével.
Most Isten magához vette őt. Feltétele-
zed, hogy visszakívánkozik az embe-
rekhez, aki már Istennél van?
Ne sajnáld halottadtól örök boldogságát 
– és imádkozz!
Igen, imádkozzál érte, hátha még nem 
látja Istent.
És imádkozz hozzá! Most hatalmasabb 
segítőd ő, mint a földön volt.

Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! 
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki 
ügyeinkben! 

(keménytáblás, 192 old, 1680 Ft)

A szeretet 
HALHATATLAN kiváltsága
Ha valakinek azt mondom: szeretlek, az 

lényegében azt jelenti: „te nem halsz 
meg”. Gabriel Marcel

Biztos vagyok abban, hogy sem térbe-
li távolság, sem halál vagy távollét 
szét nem választhatja azokat, akiket 
egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze. 
Clairvaux-i Szent Bernát

Egyedül a szeretetnek van meg az a ki-
váltsága, hogy útlevelet kap az örökké-
valóságba. Neki nem kell átalakulnia, 
új létbe öltöznie, amikor a mennyor-
szág küszöbén bebocsátásért kopogtat. 
Schütz Antal

Mert hisz mi volna halhatatlan bennünk, 
ha nem azon része lelkünknek, amely 
szeretett? Eötvös József

Minden napunk a szeretet ünnepe című, 
díszkiadású, keménytáblás kötetből 
(160 old, keménytáblás, 2400 Ft)

November 1: Mindenszentek ünnepe



A HÓNAP sikerKÖNYVE

A Minden napunk a szeretet 

ünnepe című, díszkiadású 
gondolatgyűjteményt 

2400 Ft helyett 
csupán 1600 Ft-ért kínáljuk!

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!

Annak a párnak az életet!
Amint az öreg halász hajnalban a tenger-
parton sétál, látja, hogy egy fiú egymás-
után szedi fel a partra vetett halakat és 
dobálja vissza őket a tengerbe. Gyorsított 
léptekkel utoléri és megkérdezi, hogy mit 
csinál. Visszadobom ezeket a halakat, mi-
előtt a reggeli naptól elpusztulnak.
– De fiam – mondja a halász –, a partvo-
nal több kilométer hosszú és a halak ezreit 
dobják ki a hullámok, mit számít az a pár, 
amit te visszadobsz.
– Annak a párnak az életet jelenti – vá-
laszolja a fiú és a kezében lévő halat az 
éltető hullámokba dobja.

Ajánlom, hogy gondolkozzanak el ezen 
azok, akik úgy hiszik, hogy a világon a 
sokmillió éhező és szenvedő embernek 
mit sem számít az a kis segítség, amit ők 
tudnak nyújtani. „Annak a párnak az éle-
tet!”

Szenthelyi-Molnár István: Veled 

megyek! …hogy lássuk együtt: az élet 

szép, és élni jó! Mindennapi útravaló, 

365 rövid írás (304 old, 2800 Ft)

Doppingos vicc
Négy ferences biliárdozik. Egyiküknek feltű-

nően jól megy a játék. A társa figyelmezteti:
– Testvérem, nem játszol sportszerűen. Hi-
szen te imádkozol közben!

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda 

hetilapja Olvasói számára

Mindenes: Nagy Alexandra

Nagy Alexandra: Mennyei derű és ború 

A legsikeresebb viccgyűjtemény új kiadása  
(208 old., 2800 Ft)

Szikrazápor
[…] 

Ó, hányszor kell még drága sírokon 

Hangtalan rínod! 
Ó még hányszor kiújul véresen 

Búcsúzni kínod! 
Nem a tiéd az életed, 
Nem a halálod. 
Csak verjen a szikra, csak hajtson a hold, 
Amíg a boldog Stációt 
Meg nem találod.
Sík Sándor: Ének minden emberhez 

című kötetből. (400 oldalas, elegáns papírra 
nyomtatott, kemény táblás, 3800 Ft)


