
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
(Mt 25,11b) 

 

 A Reformáció 500 ünnepe egy pillanat alatt másodlagossá válik, amikor elindulunk a temetők felé. 

Kezünkben az emlékezés virága, koszorúja és mécsese. Szívünkben az emlékek, a visszatérő fájdalma a 

gyásznak, az elmúlás tényének fuvallata. Lábunk alatt a lehullott falevelek, mint színes szőnyeg vezet végig 

sírtól-sírig, emléktől-emlékig. Nem vagyunk egyedül. Százak és ezrek indulnak el kis településen és 

nagyvárosban ugyanazon az úton, amelyik mindenkinek a sajátja.  

 Mi lesz akkor, ha Jézus visszatér? Erről tanít a tíz szűz példázata. A temetőben eszünkbe jut-e az ígéret? 

Jézus visszajön! És akkor találkoznod kell vele. Várod-e ezt a napot? Várod-e vőlegényt?  

 Jézust várni kell! Késik, és milyen jó ez. Amíg nem szólalnak meg a harsonák, amíg nem pattannak fel a 

sírok, addig tart a kegyelmi idő. Addig van idő hitünk mécsesével foglalkozni, addig lehet igét olvasni, addig 

lehet imádkozni. 

 Nem tudjuk sem a napot sem az órát. Nem tudják a példázatban szereplő szüzek sem, hogy hol van, mit 

csinál, de tudják azt, hogy jönnie kell, hamarosan megérkezik. Nekik várniuk kell. A menyegző este kezdődik 

Palesztinában, mert napközben olyan nagy a forróság, hogy szinte elviselhetetlen. Viszik a szüzek a lámpást, 

ami nem más, mint egy botra feltűzött rongydarab, amit olajba mártanak, s így az olajat külön edényben, 

korsóban kell vinniük. El kell indulni felé. Mert nem elég tétlenül várni. Nem elég, ha a magad helyén 

türelmesen ülsz és vársz. Nem elég, ha a magad életével megelégedve, fásultan, megtörve várod a vőlegény 

érkezését. 

 Jézus elindult feléd. Megtette az első lépést. Leszállt a mennyből, és a földiek világában, hozzánk 

hasonlatos emberi formát vett fel. Elébe kell menned bűnbánattal, de elébe mehetsz bűneiddel, bánatoddal, 

könnyeiddel. Elébe mehetsz, amint vagy.  

 Remélem, hogy amikor ezeket a sorokat olvasod, már megerősödtél az úrvacsora vétele által. Minden 

egy kicsit tisztább, a temető csendje, az elmúlás és a gyász ténye, és erősebbé váltál a feltámadás hitében. 

Jakab Béla 



  
– az emlékezés története – 

 

Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a 

temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a 

sírkerteket. Emlékezünk. Ez az ima és az elhunytak emlékének 

időszaka. A múltat nem feledhetjük – ez a visszatekintés és a jövő 

parancsa. 

 

 Mindenszentek napja a katolikus és ortodox keresztény egyház 

ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az ortodoxia pedig egy 

héttel később tartja. Minden üdvözült közös ünnepe, akiket nem avattak 

szentté, illetve a kalendárium név szerint nem emlékezik meg róluk. Az 

ünnep kezdetei a IV. századba nyúlnak vissza. Szent Efrém szíriai 

egyházatya (373) és Aranyszájú Szent János (407) már tud 

Mindenszentek ünnepéről, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni első vasárnap ültek meg. E vasárnap neve 

a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja. 

 A Marcus Agrippa által Krisztus előtt 27-ben építtetett Pantheont, Rómában 609. május 13-án 

keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére: hiszen ezen a napon IV. Bonifác 

pápa „Szűz Mária, Vértanúk Boldog-asszonya és minden vértanúk" tiszteletére szentelte fel a római Pantheont. 

November első napja a megemlékezés napjaként a VIII. században, 

741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először. Egyetemes 

ünneppé IV. Gergely pápa tette, 844-ben. 

 

 A halottak napja jóval későbbi eredetű, mint a mindenszentek 

ünnepe. A holtakért való imádkozás szokása 998-ban kezdődött 

Franciaországban, és a XIV. században vált általánossá. 

 A november 2-i halottak napja Sz. Odiló clunyi apáttól (962-

1048,) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó 

minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig a bencés 

renden kívül is megünnepelték, a 14. századtól Róma is átvette. 

 

 

 
 

 1956. október 28-tól – amikor nagy Imre elismerte a felkelés jogosságát, és győzött a 

forradalom és szabadságharc – november 3-ig békés, reményteli újrakezdésre készülődött az 

egész ország, a szovjeteket kiszolgáló törpe kisebbség kivételével. November 4-e vasárnapra 

esett, és 5-én, hétfőn már dolgozni mentek volna az emberek. 



 De 1956. november 4-e súlyos tragédiával köszöntött ránk. Hajnali négy órakor 

megkezdődött a második szovjet intervenció. Háború hadüzenet nélkül. A magyar nemzet magára 

maradt. Így lett november 4-e az 1956-os forradalom és szabadságharc véres leverésének napja, 

az idegen hatalom ellen küzdő nemzet gyásznapja. 

 

 
 

Egyedül voltatok az egyenlőtlen 

harcban a zsarnok ellen. 

Segélykérésetek a „szabad világhoz” 

visszhangtalan maradt, – 

Siketítően dörögtek a fegyverek … 

s maradt végül a haldoklók jaja. 

(Sava Manolova-Ungerer: 1956 hőseihez) 

 

 

 

    Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 

                                                   iskolai: 13 iskolában, 52 órában az órarendek szerint. 

    Bibliaóra –   szerda 10 óra. 

   Arcképcsarnok látogatása. Gyülekezeti állandó kiállításunk részeként lelkészeink         

      arcképcsarnoka „rejtve van” a templomba érkezők szeme elől, ezért az arcképcsarnok  

      az istentiszteletek előtt 9,45-ig , valamint az istentiszteletet követően látogatható. 

 

 

 

Vezess minket Szentlelkeddel, 

hogy gondoljunk életünk végére és igazságos ítéletedre,  

hogyakaratod szerint éljünk a földön,  

és majd veled éljünk örökké, az Úr Jézus Krisztus által.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

 
 


