
 

 
 

 

1Pt 2,2 

 
 Az újszülött érkezésére fel lehet, és fel is kell készülni. Meg kell vásárolni a szükséges kiegészítőket a 

naponkénti ellátásához. Vannak, akik néhány hónapra egy teljesen új szobát vagy lakrészt alakítanak ki az 

érkező számára. Sok mindenre fel lehet készülni tehát, egyre viszont nem. Ez nem más, mint az első kézbevétel. 

Az valami csodálatosan felemelő, a testemből való test kicsinyített mása. Aki egyszer a kezébe fogta, az nem is 

tudja többé letenni, elengedni. Ez a holtomiglan effektus. A kisbabának pedig baba-illata van, olyan édeskés, 

magával ragadó. Bizony, régen volt, amikor gyermekeink kicsik voltak. De ma nagyon hálás vagyok azért, 

hogy lelkészként kisgyermekek életének a részese lehetek. Nagyon szeretem a keresztelési szolgálatot. 

 Húsvét után a feltámadás hitvallói a csecsemők, akik nem test, hanem vér és Lélek által születtek újjá. 

Mi vagyunk azok. Törékenyek, gyámolításra és nevelésre szorulók. Ki az a keresztény, aki azt vallja magáról, 

hogy mindent tud az Isten dolgairól? Húsvét után kitárul előttünk Isten szeretetének ajtaja, amelyet maga a 

Feltámadott nyit meg. Átléphetünk az ő országába már itt a földön, és tanulhatunk arról, hogy milyen lesz az 

Atya teljességében élni. 

 Áldott emlékű lelkészem, Deák Ödön bácsi, miután felkészített a teológiára való felvételire, a 

következőkkel zárta az utolsó alkalmat: „Még néhány dolgot el kellene mondanom neked az egyházról, de arra 

még nem vagy felkészülve.” Igaza volt. Évek teltek el és rá kellett jönnöm, hogy az egyház élén az egyházi 

méltóságok nem a szentek gyülekezete. Gyarlóak, bűnbocsánatra szoruló bűnös emberek ők is. Emlékszem az 

első csalódásomra, majdnem teológus hallgatói pályám végét jelentette. 

 Húsvét után vigyáznunk kell, hogy mivel tápláljuk magunkat.  Vegyük magunkhoz az evangélium 

„kímélő” eledelét, hogy napról napra erősödjünk meg az Ő és embertársaink szolgálatára. Az evangélium éltető 

ereje nélkül képtelenek lennénk elviselni a kereszténység sikertelenségét, a robbantásokat, az üldözetéseket. 

Sokan vannak, akik Jézus közvetlen megismerése után már „csatába” szeretnének állni, sokan meg is teszik azt, 

de amilyen gyorsan fellobban a cselekvő hitük, olyan hamar ki is alszik. Kiégtek. Nem tanulták meg életben 

tartani a hit lángját. 

 Nem kell sürgetnünk a növekedést. Sok imádság, sok apró szolgálat, sok türelem szükséges hozzá, és a 

gyümölcs nem marad el. Régi történet a következő, mai aktualitással. Misszionáriusokat keres az egyik külföldi 

egyházi szervezet valahol Európában. A hivatal nyitása előtt már öt jelentkező toporog az ajtó előtt. Helyet 

foglalnak az előtérben, és beszélgetni kezdenek. Megosztják egymással nagy terveiket, ki mit és hogyan fog 

tenni, ha őt választják. Behívják az elsőt. Eltelik egy óra, két óra, három óra. Egyre türelmetlenebbek, megunják 

a várakozást. Délutánra ketten maradnak csupán, majd egyetlen fiatal férfi. A hivatali idő letelte előtt öt perccel 

kinéz a hivatalvezető, és szomorúan hívja be az egyetlen ottmaradt jelentkezőt. Tudja barátom, mindig ez 

történik. Elrohannak. Elfelejtik azt az alapvető tulajdonságot, hogy a misszionáriusnak türelmesnek kell lennie. 

Tudnia kell megvárni az evangélium hatását, hogy az elérje a szívet. Ön türelmes volt, öné a küldetés – fejezte 

be a hivatalt vezető lelkész.  

 Bízzunk abban, hogy gügyögésünket meghallgatja az Úr! Növekedjünk hitben és embertársaink iránti 

szeretetben! 

Jakab Béla 
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 A hitetlenségünk az oka annak, hogy nem tudunk egy kis ideig sem kitartani. 

Különben láthatnánk, hogy Isten irgalmassága és minden ereje az istenfélőkkel van. Az Úr 

karja pedig teljes erejével és minden hatalmával a felfuvalkodottak ellen fordul. Mi, 

hitetlenek, öklünkkel tapogatózva keressük Isten irgalmát és karját. S ha abból nem érzünk 

semmit, mindjárt azt gondoljuk, hogy elvesztünk, hogy az ellenség győzött, Isten 

kegyelme, karja és irgalma pedig ellenünk fordult. Azért van ez, mert nem tudjuk, hogy ő 

hogyan munkálkodik. És emiatt nem ismerjük sem őt, sem irgalmasságát, sem karját.  Ő 

pedig azt akarja, hogy hitben ismerjük meg. Ehhez érzékeinket és értelmünket hagynunk kell, mert szemünk 

megcsal minket. Azokat ki kell vájnunk és el kell dobnunk magunktól (Mt 5,29). Istennek két ellentétes 

cselekedete ez, amelyekből megtanulhatjuk, milyen is ő: elrejtőzik a bölcsek és okosok elől, de közel van az 

együgyüekhez és az elnyomottakhoz (Mt 11,25). Ez teszi Istent szeretetre és dicséretre méltóvá, ez ad vigaszt 

testnek-léleknek és minden erőnknek. 

Magnifikat, 1521 (Luther válogatott művei 5:247. Ford.: Percze Sándor és Takács János) 

 

 

 

 Krisztus csodás feltámadása a kereszténység egyik legfontosabb tanítása, a vallás központi eleme. A 

keresztény világban sokan úgy gondolják, hogy Krisztus előtt még nem nagyon volt szó feltámadásról. A 

feltámadás tanítása erősen a kereszténységhez kötődő tanítás. Húsvétkor ennek jártunk utána.  

 A konkrét kérdésünk így hangzott: 

 Van-e feltámadásról szóló, vagy ahhoz hasonlatos tanítás az Ön vallásában? Miként szól és mit jelent 

ön szerint? 

 Mézes Zsolt László, evangélikus lelkész: 

 A feltámadás a kereszténység egyik központi tanítása. A hit igazságait összefoglaló Apostoli 

Hitvallásban imádkozzuk: Jézus Krisztus harmadnapon feltámadt a halottak közül (…) Hiszem a test 

feltámadását. A fogalom a halállal szoros kapcsolatban áll, és lényegében az emberi létforma helyreállását 

jelenti. Vagyis azt, hogy amit fizikai vagy testi minőségként élünk és tapasztalunk meg, e helyreállás révén egy 

szellemfelettiség értelmében vett szellemibe emelkedik, eredeti helyére visszakerül. Tehát nem „csak” feléled, 

vagy újra éled a teljes ember létforma – a test, lélek és szellem – hanem helyre áll. Az Evangéliumban így 

egyetlen feltámadás, Jézus Krisztus feltámadása megy végbe. A többi hasonló történés az felélesztés, ami 

szintén hatalmas dolog, de a teljes helyreállás kizárólag az Emberfiának a feltámadása. Jézus Krisztus 

helyreállított „teste” úgy mutatkozik, ahogy éppen akar. Volt, amikor látható volt, de nem volt megérinthető, és 

volt, amikor látható is volt és megérinthető is volt. A lényege, hogy minden visszakerül eredeti helyére, és halál 

immár nem érintheti. 

(Forrás: 24.hu, evangelikus.hu, részlet) 

 

 

 

     Heti programjaink: 

       Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

      Iskolai hitoktatás az órarendek szerint. 

      A szerdai bibliaóra lelkészünk egyházi konferencián  

          való részvétele miatt elmarad.  

      Szerda 10 óra – Baba-mama kör Anettel. 

http://24.hu/elet-stilus/2014/02/07/mezes-zsolt-laszlo/


 
 

Rónai György 

  

Nézz föl az égre: ott van 

felhők és csillagok közt. 

Pillants körül a földön: 

ott van fűben, virágban, 

állatok ámuló szemében, 

emberek arcán. 

Áss le a föld alá: 

csontokból és kövületekből 

szándékainak lábnyoma 

dereng feléd. 

Mindenütt láthatatlan. 

Mindenben látható. 
 

 

 
 

Hálát adunk azért a bizonyosságért, hogy valóban feltámadtál és élsz. 

Nem volna egyház a világban, ha nem élnél.  

Te gyűjtöd össze magad köré, te tartod meg hitben, és te újítod meg szeretetben a te népedet.  

Nélküled csak jó igyekezetű emberek vagyunk, akiket mindig újra elbuktat a bűn,  

vagy képmutatók, akiknek látszatkeresztyénségén mosolyog a világ.  

Légy velünk, és add nekünk a te szeretetedet, a feltámadás erejével.  

Állíts magad mellé, hogy megszabaduljunk a halál félelmétől,  

és a gyermek bizalmával tekintsünk rád.  

Ámen. 
Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok 

 

 

 

(Jézus az emberiség megváltója) 

 

 

 


