
 

 

 
 

 

 

Pál írja: [Kérem az Atyát,] 

 
(Ef 3,17) 

 

 

 Különös november az idei. Közel plusz húsz fok, rövid ujjú ingben végzem a szokásos napi teendőimet.  

Gyermekkorom emlékei tolulnak fel, amikor még gyakran fordult elő októberben a kemény fagy. 

Krizantémmal foglalkoztunk, védeni kellett a több hónapos munka eredményét, ezért leszedtük a hideg 

érkezése előtt, és a pincében tároltuk. Előfordult, hogy a hideg meglepetésszerűen köszöntött be, és néhány 

gyönyörű fejű virágot megcsípett a fagy. Ilyenkor egyeként ellenőrizni kellett őket, és kitépkedni a fagyott 

szirmokat. A krizantémnak nincs illata, inkább erőteljes szaga van, emiatt nem is szerettem a pincébe menni. 

Milyen különös az élet, már régóta gondolok nosztalgiával a különös illatot árasztó őszi virágra, bármikor is 

érzem azt, jártamban-keltemben. 

 A gyertya fénye pislog a nappaliban, szeretteinkre gondolunk. Különös árnyak táncolnak a szoba 

félhomályában, és nem kell erőltetni az emlékek feltolulását. Van kire, kikre emlékeznünk, és ahogyan az évek 

telnek fölöttünk többen és többen lesznek azok, akik már hazaérkeztek. „Halottja van mindannyiunknak.” – 

jelenti ki a költő, (Ady Endre: Halottak napján).  

 Halottak napja és Mindenszentek ünnepe évről-évre összezavarja a nem római-katolikus emlékezőket. 

Melyik nap mit is ünneplünk? Az viszont tény, hogy ezekben a napokban a temető különös módon életre kel. 

Még nem az elhunytak támadnak fel, hanem az emlékek révén az elhunytak szerettei indulnak útra, és kezdik 

meg a temetők látogatását. A sírok megtisztulnak, friss virágok és mécsesek ezrei jelzik az emlékezés tényét. A 

temető felveszi ünneplő ruháját. Juhász Gyula Temető című versében ezt  a következőképpen mutatja be: „A 

hervadás bús pompájában áll most / A temető”, és ameddig a fagy engedi, őrizni fogja a törődést. Az idén is 

lesznek olyan sírok, amelyek elhanyagoltnak tűnnek, de a természet Ura róluk is gondoskodik, és a lehulló 

színes falevelekkel, mint a szeretet paplanjával takarja be őket.   

 Az életre kelt temető mégis szomorúságot áraszt, mert akikre emlékeznek, azokat egykoron nagy 

fájdalom közepette helyezték el Isten szántókertjében. „Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi 

szívünkhöz közel álló.” (Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)  

 A Hírmondó fölött mélázva gondolok kedves barátunkra, aki Gyulán is igényt tartott gyülekezetünk 

újságjára. Mennyi közös emlék kavarog a fejemben, vajon sikerülni fog a búcsúztatómba összefoglalni azokat? 

Editet hétfőn búcsúztatjuk a helyi Szent József temetőben.  

 Mindenki más és más érzéssel a szívében készül fel az emlékező útra. Figyeljünk most Pál apostol 

szerető szavaira, aki azért imádkozik értünk az Atyához, hogy a szívekben Krisztus lakjék. Vagyis fontosak a 

kertészeti eszközök, a virág és a mécses is, de a legfontosabb Krisztussal a szívünkben útra kelni, és élni a 

novemberi hosszú estéken is. Mert Krisztus nélkül egy remény nélküli „kóválygás” lenne a temetők látogatása 

és a halottjainkról való megemlékezés. Krisztussal együtt, benne és általa a szeretet révén megerősödve kell 

élnünk, mert így lehetünk Krisztus igazi gyermekei. Aki így tud élni, az előtt az élet és halál Ura megnyitja a 

temetők titkát. Akik Krisztusban éltek a földön és haltak meg, azok Krisztus parancsára fognak életre kelni, az 



övék lesz a beteljesült földi reménység, a feltámadás. Ezzel a nyílt titokkal éld életedet kedves Olvasó, hogy 

részese lehess a feltámadásnak. 

Jakab Béla 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 (1Pt 1,3) 

 

 A szakemberek azt mondják, hogy a sok öngyilkosság oka a reménytelenség. Vagy nincs semmilyen 

megalapozott távlat az emberek előtt, vagy pedig csalódtak olyan elképzeléseikben, amelyeknek nem volt 

alapjuk. Erről írja Csokonai Vitéz Mihály: 

Földiekkel játszó  

Égi tünemény,  

Istenségnek látszó 

Csalfa, vak Remény!  

Kit teremt magának 

A boldogtalan,  

S mint védangyalának  

Bókol untalan. 

 Ezzel szemben Isten a benne hívőknek egészen bizonyos jövőt készített. Az ő ígéretei igazak, s Jézus 

Krisztus feltámadásával megalapozta a jövőnket. Péter apostol ebben a levélben részletesen leírja: mi várjuk 

Jézus második eljövetelét, de addig is örömmel végezzük a munkánkat, sőt így vállaljuk Jézusért még a 

szenvedéseket is. Mert sohasem csupán a pillanatnyi körülményeinkre nézünk, hanem túllátunk azokon a mi 

Urunk ígéreteire. Mivel biztos jövőnk van, nem szédítenek meg a pillanatnyi sikerek, és nem csüggesztenek el a 

pillanatnyi kudarcok, hitünk az örökkévalóságban gyökerezik, s ezért kiegyensúlyozott az életünk. 

 Olyan a Krisztusban reménykedő ember élete, mint egy mélyen gyökerező fa, ami bírja a viharokat, sőt 

közben megtermi még a szeretet gyümölcseit is – ahogy az ige folytatásában írja. 

 Az élő Krisztus nemcsak a jelen megpróbáltatásai közt biztos támasz, hanem tudjuk azt is, milyen 

gazdag örökséget készített el az övéinek, amit senki el nem vehet, ami örök értékű kincsekből áll. Akinek ilyen 

biztos a jövője, az örömmel él a mában. 

 Ismerem-e ezt a reménységet, és él-e ez a szívemben? 

Forrás: velunkazisten.hu, Élő reménység, Cseri Kálmán 



 

 
 

Makk Attila 

    
 

Hányszor kerestem színes szavakat, 

hogy belőlük imát szőjek én, 

Hányszor vettem kezembe tollamat, 

– nem lett belőle költemény. 

 

Mert ami túlcsordul szívemben, 

rímekbe szedni nem tudom: 

Élni csak Néked, égni csak Érted, 

szeretni Téged, Jézusom. 

 

 

 
 

 
 

 

  GGyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann – hétfő 17 óra. 

  Hétfőn megkezdődik a ggyyüülleekkeezzeettii  hháázz  bbeellssőő  ffeessttééssee, amelyre gyűjtést hirdettünk 

november 18-ig.  

  BBiibblliiaakköörr – szerda 10 óra, a DDBBMM  GGyyüülleekkeezzeettii  KKöözzppoonnttbbaann.. 

  IIffjjúússáággii  hhééttvvééggee  –– november 16-17. 

  EEggyyhháázzkköözzssééggii  kköözzggyyűűllééss  – nnoovveemmbbeerr  1188--áánn..  

NNaappiirreenndd::  számbavétel, gazdasági beszámoló, jövő évi tervek, pótpresbiter választás 

és egyebek,  

 

 
   

 
 

Te a Lélek bölcsességét ígérted tanítványaidnak, hogy gyermekeidként élhessenek e világban.  

Add meg mindannyiunknak azt a kegyelmet, hogy eligazodjunk az élet és az örök élet dolgaiban,  

s e világban járva megadjuk, ami az embereknek jár, és Neked, ami csak Téged illet,  

Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

                                                                                 Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok 

 

 


