
 

 

 

 
 

 
 

 
Mk 16,8 

 

 Miért ezt az igét választottam? Mert nagyon emberinek tartom. Az asszonyok eleget akartak tenni a 

szokásoknak, pénzt nem kímélve elmentek a sírhoz. Mit vittek magukkal? Drága keneteket és félelmüket. 

Tulajdonképpen nem is gondolták át ezt a halotti szertartást. A kővel ugyanis nem számoltak. Eltervezték, hogy 

bánatukat és fájdalmukat gyászukban fejezik ki. Fel sem merült bennük, hogy Jézus feltámadt. Ne tegyünk 

nekik szemrehányást, az asszonyok nem voltak a szent szövegek ismerői, közelébe sem kerülhettek. A templom 

és zsinagóga elválasztott részében követhették a férfiak hitéletét. A tekercsekből olvasni, azok üzenetéről 

tanulni a zsinagógákban a fiúknak volt lehetőségük. Az asszonyoknak azonban a fülüket nem kellett bedugniuk 

Jézus tanítása előtt, emlékezzünk Máriára, aki Jézus tanítását választotta a vendég kulináris elkényeztetése 

helyett.  

 Ez a három asszony, a magdalia Mária, Mária a Jakab anyja és Salómé Jézus hűséges csodálói voltak. 

Három bátor asszony, akik nem törődtek az őrséggel, a lincselésre éhes nagypénteki néppel, Jézus megkínzott 

testének a látványával. Ők mentek! Nem rejtőztek el, félelmük nem tartotta őket bezárt házaikban, a részvét, a 

végtisztesség, az emlékek hívták őket.  

 Asszonyok. Hány ezer évig voltak lenézettek, másod- vagy éppen sokad rendűek a családban, a 

társadalomban. Engedjék meg, hogy e húsvét ünnepén bevalljam, bátorságuknak és egyenes kiállásuknak nagy 

tisztelője vagyok. Amikor mi fel sem tudunk állni fájdalmunkban, amit nem is betegség, hanem mások 

cselekedete vagy szava okozott, ők, ha kell, szembe szállnak bántóinkkal. Amikor magunkba roskadva ülünk 

gyászunkban, ők virágot vágnak a kertből, vagy vásárolnak, felöltöznek és elindulnak a temetőbe. Nem lehet 

tudni, hogy mi jár a fejükben, de van erejük rendezni a koszorúkat, elolvasni a szalagokat, és könnyeiket 



kordában tartani. Láttam ilyet gyermekként és lelkészként is. Ilyen volt édesanyám, ilyenek az édesanyák. 

Mindeközben a fájdalom, mint a robbanás és kilövellés előtti forrongó vulkán dúl a szívükben. 

 A kő. A kő el volt hengerítve. Mit tesznek? Elrohannak? Nem. Belépnek a sírba. Nem bátorság kell 

ehhez abban a helyzetben a remegő láb és kéz, a hevesen kalapáló szív mellé, hanem vakmerőség. Húsvétkor 

vakmerőnek kell lenni! A feltámadást kijelentő fehér ruhás ifjú, akit én inkább angyalnak neveznék, a sír 

belsejében várakozott. Nem a sír előtt állt és kiáltozott, mint egy rikkancs – Nincs itt, feltámadt! Jöjjenek, 

tekintsék meg az üres sírt! 

 Húsvét a személyes hitre jutásról szól! Hiszem és vallom, hogy van feltámadás! Van bátorságom, és 

vakmerő vagyok minden emberi ésszerű gondolkodással szembeszállni. Tudom, hogy az én Uram a feltámadás 

Ura! Hiszem, hogy ígérete szerint én is fel fogok támadni az örök életre!  

 Át kell lépni a templomok küszöbét, hogy találkozhassunk a Feltámadottal, aki legyőzte a halált! Erőt 

kell venni magunkon, hogy le tudjuk győzni félelmeinket és kételyeinket!  

 Húsvét nem karácsony, nem lesz tele a templom, mert még nagyon sokan latolgatják otthon a kő 

elhengerítésének mikéntjét, az őröktől való félelmet, a Mester értünk megkínzott testének látványát. Jézust 

csodáló asszonyok, segítsetek nekik is! 

 Éppen ők, akik némák maradtak!? Ki hitt volna nekik? És ma hiszünk-e a tanúbizonyságot tevő 

embereknek, akik a Jézussal való találkozásuk óta hűséges követők? Ők a fehér ruhába öltözött férfiak, Isten 

feltámadás-hírnökei! Akarsz-e Isten követe lenni? Te döntesz! 

 És mi lett a drága illatos kenetekkel? Szerintem egész életükben féltve őrizték házuk egyik megbecsült 

helyén, emlékeztetve őket Jézus halál fölötti győzelmére. 

Jakab Béla 
 

 

Túrmezei Erzsébet 

 
 

Egy édes titkom van nekem. 

Fénnyel betölti életem, 

mosolyra nyitja számat: 

a Megváltó feltámadt! 

Nem, nem maradt a sír ölén. 

Ujjongok az örömtől én, 

hisz nem vagyok már árva. 

Nincs többé sírba zárva. 

 

Velem van nappal, éjjelen. 

Mindig velem, mindig velem. 

Az úton Ő vezérel 

oltalmazó kezével. 

Virágok, illatozzatok! 

Húsvéti, tiszta fény ragyog 

elűzve minden árnyat: 

a Megváltó feltámadt! 

 
 

 

 
 

 

 
Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

                              a reformáció 500. évfordulójára 
                            Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

                       
 

Hiszem, hogy Jézus Krisztus – Az Atyától öröktők fogva született valóságos Isten és a Szűz 

Máriától született valóságos ember – az én URAM, aki engem, elveszett és megítélt embert 

megváltott: minden bűntől, a haláltól, és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett, 

nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, 

hogy egészen az övé legyek, az ő országában őalatta éljek s őt szolgáljam örök igazságban, ártatlanságban és 

boldogságban, mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 

Kis káté, 1529 (Ford.: Prőhle Károly) 



 

 

     Heti programjaink: 

      Húsvéthétfő – 10 órakor istentisztelet, úrvacsorával. 

      Iskolai hitoktatás a tavaszi szünet után, ápr. 19-től 

          az órarendek szerint. 

      Szerda 10 óra – bibliaóra.  

      Szerda 10 óra – Baba-mama kör Anettel. 

 

 

 
 

Áldunk Téged, hogy megtörted a halál hatalmát,  

és hogy életet és halhatatlanságot hoztál napvilágra. 

Tégy minket alkalmassá az örök dicsőségre, amelyet feltámadásoddal szereztél nekünk. 

Add, hogy meghaljunk a bűnnek, és igaz hittel ragaszkodjunk Hozzád,  

Téged kövessünk egész életünkben, 

a halálon át pedig eljussunk az örök életbe.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 


