
 

 
 

 

 

 

Mk 16,19-20 

 

 Megbeszéltem, de elfelejtettem leírni. Senki sem hiányolta. Elfelejtettük, nem hiányzik. Tudjuk, 

hogy létezik, ismerjük a fontosságát, de elfelejtettük. Hétköznapra esik, úgy, mint Vízkereszt, 

Nagycsütörtök, Nagypéntek. Bezzeg régen, amikor nem volt ennyire nagy a nyüzsgés a világban, ezen a 

napon is tele voltak a templomok. Szabó Éva nénit (Dobos Attila anyukáját) ezen a napon konfirmálták. 

Igazi ünnep volt. Mi meg elfelejtettük. Mit is? Áldozócsütörtököt! Nem ismerem – mondják sokan, és nem 

is szabad ezt felrónunk nekik, régies. Mennybemenetelt! Na, így már ismerős. 

 Abban a pillanatban, amikor felcsendül az ünnep neve, minden tiszta lesz, tükör tiszta. Magunk előtt 

látjuk az eseményt. A tanítványokat, az áldó kézzel fölemelkedő Jézust, majd az Őt eltakaró felhőt. A 

Mester, a feltámadt Úr a mennybe ment. Tette ezt, azért hogy elfoglalja ismét az Atya mellett méltó helyét. 

A munka elvégeztetett, de most az alkotó nem pihen, 

hanem velük együtt munkálkodik, a tizenegy mindenre 

alkalmatlan tanítvány munkáját erősíti. Márk a kegyelmi 

ajándékokat megelőlegezi, már Pünkösd előtt is 

használhatják. Mert az tény, hogy alkalmatlanok. De 

Istennél minden lehetséges. A nyúlszívűekből az 

evangélium oroszlánszívű hirdetői lesznek. Ördögöket 

űznek, nyelveken szólnak, sérthetetlenek, gyógyítanak. 

 Micsoda változás! De 2016-ban nem 

megemlékezünk erről az eseményről, hanem felidézzük, 

hogy általa erősödjünk meg. Tesszük ezt azért, hogy el 

ne felejtsük a jeleket, és alkalmatlanná ne nyilvánítsuk 

magunkat a tanítványok megkezdett munkájának a 

folytatásához. Mi vagyunk az örökösök, Isten áldottai, 

akik a keresztség és konfirmáció által Isten csodálatos 

tervének a megvalósítói lehetünk. Érezzük ennek a 

súlyát? Nemcsak beülünk a templom valamelyik 

padjába, hanem tennünk kell Isten országának a 

terjedéséért. Mondhatnánk azt is, hogy a név kötelez, 

kereszténynek lenni nem kiváltság, hanem küldetés. Vajon ennek teljes ismeretében is oly sokan szeretnék 

gyermekeiket a keresztség szentségében részesíteni? Szembesítsük a lelkészi hivatalba érkezőket a 

feladattal? Talán ez lenne a helyes, de ahogyan mi is egykoron, ők is alkalmatlanok a feladatra, még... Isten 

tesz bennünket alkalmassá. Ezért az elfelejtett, de minden megkeresztelt számára ismert ünnepen egyetlen 

feladatunk maradt, az imádságé. Imádkozzunk az elhívásért, a Szentlélek jelenlétéért, hogy Isten országa 

terjedését igazoló jelek kísérjék munkánkat. 

Jakab Béla 

 

 



 

 
 

(Pantomim. Négyen játsszák. Egy narrátor, aki halk zenekíséret közben soronként olvas. Ahogy egy sor elhangzik, a 

három szereplő pantomimmel bemutatja a mondat tartalmát. A két szélső szereplő, a pozitív és negatív szereplő, a 

középen álló Jézust alakítja. Lehet sötét ruhában, fehér kesztyűben játszani. – Forrás: Vezess) 

 

Isten megteremtette az embert, és kezet adott neki. 

    Kezet adott arra, hogy építsen. 

     De az ember megtanult rombolni. 

    Kezet adott arra, hogy simogasson. 

     De az ember megtanult ütni. 

    Arra, hogy vigasztaljon. 

     És ő bánt! 

    Isten kezet adott, hogy az ember adjon. 

     És ő megtanult lopni. 

    Arra adott kezet, hogy hívjon. 

     És az ember elutasítja magától a másikat. 

    Arra, hogy fölemeljen. 

     És ő sokszor tétlen marad. 

    Kezet adott, hogy azzal az ember életét óvja. 

     És ő megtanult ölni. 

    Kezet adott, hogy imádkozzon. 

     És ő megtanult átkozni. 

Ezért Isten adott valakit, akinek a keze: simogat – vigasztal – ad – hív – fölemel – áld. 

De a többi kéz átszegezte az ő kezét. Pilátus keze, a katonák keze, a mi kezünk, az én kezem. 

 
Kedves Testvérek! 

 

Bár az Anyák Napjának hagyományos ünnepe május 1-jén van,  

az úrvacsora ünneplése miatt 

gyermekeink a mai istentiszteleten köszöntik az édesanyákat, nagymamákat,  

és fejezik ki szeretetüket, hálájukat. 
 



Dsida Jenő 

 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  

itt e földön senki sem szerethet jobban! –  

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem köszönöm az édesanyámat! 

 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 

 

  
  

 

  A lelkész úr május 9-11 között Balatonszárszón  

  oorrsszzáággooss  lleellkkéésszzii  kkoonnffeerreenncciiáánn vesz részt, 

  ezért a szerdai bibliaóra elmarad. 

  Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan Johannával. 

  Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

  Csütörtök 15 óra konfirmációi előkészítő. 

  Szombat 17 óra – Óbudai Pünkösdi Vigília a Cella Trichor-nál, az ókeresztyén kápolna  

  romjainál (Hunor, Körte és Raktár utcák találkozásánál). A rendezvényen a kerület  

  lelkészei a Lélek ajándékairól szólnak, és keresztény zenekarok segítségével   

  készülhetünk fel Pünkösd ünnepére. A jelenlét fontos! 

  Pünkösdvasárnap és hétfőn 10 órakor tartunk istentiszteletet úrvacsorával. 

                                                                                                                                                  

 

 

 

aki nemcsak földre jöttél értünk, hanem fel is mentél a mennybe: kérünk, formálj minket reád néző gyülekezetté. 

Ajándékozz meg élő hittel, hogy Urunknak valljunk téged, képmutatás nélküli szeretettel tegyünk bizonyságot rólad, és így 

már most reménységgel várjuk az órát, amikor színről színre láthatunk örök dicsőségedben. Ámen. 
 

 


