
 

 

 

 
 

 

 

 
(Zsid 6,12) 

 

 Ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó! – ismerjük a népi szólást. Ígérni-ígérgetni a legkönnyebb. Vannak 

olyan emberek, akik ezt nagy szeretettel gyakorolják is (és nemcsak a politikusok). Én is voltam ilyen 

élethelyzetben, nekem tettek ígéretet, és én is ígértem. Lelkészként úgy érzem, hogy a felénk fordulót nem 

utasíthatjuk el, ezért a legnehezebb helyzetben élőknek szoktam olyan „könnyelmű” ígéretet tenni, amelynek a 

teljesítése igazán „megizzaszt”. Egy bölcs asszony hívta fel a figyelmemet az ígéret csapdájára, látva 

református lelkész vejének a széteséshez közeli állapotát – meg kell tanulni nemet mondani. Így tanított. Csak 

úgy kimondani a nemet, ma is nehezen megy, és bevallom, hogy ritkán szoktam vele élni. Akik közelebbről 

ismernek, azok sejtik, hogy egy erőtlen lehet az én esetemben a nem-et jelenti. Megígértem, inkább 

megfeszülök, de akkor is teljesítem.  

 Az ígérgetők megfeledkeznek az áldozataikról, akik számítanak rájuk, és a nemet jobban el tudták volna 

fogadni, mint a segítség hazug reménységét. Tizenöt éves voltam, amikor egy rokonom megígérte, hogy elvisz 

magához a hétvégére. A találkozó előtt korábban álltam ki a kapu elé, hogy várhassam az érkezőt. Vártam és 

tervezgettem. Nem jött. Eltelt egy óra, két óra, és vége lett a hosszú percek által jelzett harmadik órának is. 

Bementem a lakásba, nagyon szomorú voltam. Édesanyám nehezen tudott megvigasztalni. A rokon néhány nap 

múlva mentegetőzött a távolmaradása miatt. Két évtized múlva, ugyancsak őt vártam a vasútállomáson, fiam 

keresztelője volt azon a napon. Nem jött. 

 Jézus felszólította Péteréket a követésére. Nem ígért nekik semmit. Sem hírnév, sem gazdagság. 

Ellenben felkészítette őket az üldöztetésre. Péterék nem értették Jézus szavait.  Beszélt nekik Jézus a természet 

szépségéről, a madarakról, verebekről, akikre gondja van Atyjának. És ha rájuk gondja van, akkor velük ne 

törődne? Minden előttük történt, és mégsem nyílt meg szemük és fülük. Jézus a keresztfán mégis tesz egy 

direkt ígéretet: „Bizony mondom néked, ma vele leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43). A bűneit megbánó, a 

megtért lator életének utolsó pillanatában a legnagyobb ígéretet és a vele járó jutalmat kapja. Miért is? 

Felismerte a megfeszítettben a Krisztust, aki el fog jönni a „királyságába”. 

 A megtérés és bűnbánat vezethet el minket is naponta a keresztfához, és kérhetjük a bűnbocsánatot. 

Isten Krisztusért meg fog nekünk bocsátani, és megnyitja előttünk az ígéret kapuját, amelynek mi is örököseivé 

válhatunk. Erősítsen bennünket, hogy nem vagyunk egyedül. Sokan jártak és járnak előttünk, az örököstársak, a 

mi testvéreink Krisztusban. Induljunk el és legyünk követői, mert tudjuk, hogy elég nekünk az Ő kegyelme! 

(2Kor 12,9) Vigyázzunk azonban az ígéreteinkkel, a Jézusnak tettekkel is. 

Jakab Béla 
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Isten uralkodása a hit által ismerhető meg 
 

„Az Írás Isten karját olyan erőnek, hatalomnak nevezi, mellyel ö közvetlenül, a 

teremtmények közreműködése nélkül hat. Csendben és rejtve működik ez, és csak akkor 

vehető észre, amikor már végbement. Ez a hatalom, vagyis az ő karja csak hit által 

ismerhető meg.” 
Magnificat, 1521 – Luther válogatott művei 5: 245. Ford.: Percze Sándor és Takács János 

 

„Isten nem a mi értelmünkkel, hanem az ő bölcsességével munkálkodik bennünk az ő 

tisztasága, nem pedig a mi testi vágyunk szerint. Mert Isten műve bölcsesség és tisztaság, 

a mienk balgaság és tisztátalanság; szűnjék meg ez és ünnepeljen az. A mi haragunk, 

türelmetlenségünk és nyugtalanságunk helyett az ő békessége uralkodjék bennünk. Mert 

a békesség Isten műve, a türelmetlenség pedig a mi testiségünk gyümölcse.” 
A jó cselekedetekről, 1520 (1952, 58. Ford.: Takács János) 

 

 
 

 

 

 Uram! Zord, fagyos hónapok követték egymást, s mindig korán ránk hullottak az est árnyai. Nagyon 

vágyom a fény, a te jelenléted sugara és a melengető napsütés után. Szívem megtelik hálával, mikor látom a 

tavaszi kert éledését. Mennyi színért, illatért, formáért mondhatok köszönetet.    

 Uram! A hóvirágok fehérsége, a sáfrányok sárgája, kékje, később a tulipánok feslő bimbója, a zsendülő 

fű és a fák zöldje, mind-mind megörvendeztet. A tavaszi szellő jácintok, nárciszok, 

gyöngyvirágok illatát hozza felém. Pattanni kész rügyekkel teli az öreg cseresznyefa, 

s mikor kibomlanak virágai, szorgos méhek lepik el.  

 Ámulok jóságodat látva, dicsérem nevedet. Magasztallak a 

kontrasztért, hogy ebben az időben hangzik a keresztről szóló 

evangélium. Pálmák, virágok köszöntése helyett tűröd a 

töviskoronát, a kereszt kínjait. Éled a természet, s te leteszed 

értünk életed.  

 Várom a tavaszt, mert a halál feletti győzelmed bátorítja 

meg szívemet. Csízek, cinkék, pintyek, rigók csivitelésében is hallani vélem az üzenetet: 

valóban feltámadt az Úr! 

 Köszönöm, Uram, az újuló természet csodáját. Köszönöm Jézus diadalát s hogy ő 

életújulást adhat nekem is. 

Forrás: Visszhang, Imádságok, olvasmányok, 

Szerk.: Szabó Lajos, Evangélikus Sajtóosztály, Bp. 289. o. 

 

 
 

 
 

  Heti programjaink: 
 

    Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

    Iskolai hitoktatás az órarendek szerint. 

     Szerdán – március 15-én, nemzeti ünnepünk napján –  

        a bibliaóra és a baba-mama kör elmarad. 

     Csütörtök 15,30 és péntek 15,00 – konfirmációi oktatás. 
  
 

 
  További fontos hirdetéseink: 



 

  Adakozásra való felhívás! Kedves Testvéreink! Elkezdődött a sekrestye-baba-mama szoba és a  

  templom előtetőzet felújítása. A munkálatok 2.900.000 Ft-ba kerülnek. Adományaikat szeretettel  

  fogadjuk akár névtelenül az iratterjesztésnél található dobozba helyezve, akár a doboz melletti lapon 
  feltüntetett névvel és összeggel! Köszönjük! 

  A családi istentiszteltet a hónap negyedik vasárnapján tartjuk. Az istentiszteletet követő ebéd helyett  

  pizzás társalgással! 

  Grazból (Ausztria) érkező kórus lép fel templomunkban március 18-án, 18 órakor. A belépés ingyenes. 

  Luther-estet tartanak az Evangélikus Országos Iroda munkatársai gyülekezeteinkben. Hozzánk március 

  21-én 18 órai kezdettel érkeznek. Kérjük, hogy részvételüket minél nagyobb számban jelezzék  

  az iratterjesztésnél. Amennyiben nem leszünk legalább huszonöten, a lelkészi hivatal kénytelen lesz 

  lemondani a rendezvényt. 

  Április 1-jén egyházkerületi missziói nap lesz Aszódon, a plakát kifüggesztésre került. Az alkalom  

  megerősít hitben, a többi evangélikus között az identitásban. Jelentkezni a szállítás miatt az   
  iratterjesztésnél lehet. Az utazás személyautókkal történik. 

  A konfirmációt április 9-én, Virágvasárnap tarjuk. Imádkozzunk a konfirmandusainkért! 

 
 

 
 

Megvallom és bánom, irgalmas Istenem,  

hogy mindennél jobban szerettem önmagamat,  

pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem!  

Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – bűnbánati imádságok) 

 

       


