
 

 

 
 

 

 
(Róm 6,23) 

 

 Ma van az egyházi év utolsó vasárnapja, amit örök élet vasárnapjának nevezünk. Hiszen a következő 

vasárnap templomainkban már felcsendülnek az adventi énekek.  Örök élet vasárnapján mi másra kellene 

figyelnünk, mint az örök élet ígéretére. Igénkben egy nagyon fontos megállapítást olvasunk: az Isten kegyelmi 

ajándéka pedig az örök élet. Vizsgáljuk meg hogyan állunk mi az örök élettel? Így is kérdezhetném: van-e örök 

életünk?  

 Két férfi beszélget a templomból menet hazafelé. Az egyik megkérdezi a másikat: hiszed, hogy van örök 

élet? A másik erre azt felelte: azt mondják.   

  Mások meg úgy gondolkoznak, hogy majd az Isten dönti el a haláluk percében, hogy örök életet ad-e 

nekik, vagy pedig örök halál lesz az osztályrészük.   

 Ezek a vélekedések hamisak, és a Biblia alapján nem állnak meg. Nemcsak tudni kell, hogy van-e örök 

élet, hanem sokkal inkább hinni kell, hogy az örök élet az enyém is. Az Apostoli Hitvallásban alkalomról-

alkalomra valljuk: hiszem az örök életet.  Hiszem-e valójában? 

 Az ember sok mindent megtett, hogy rájöjjön az örök élet titkára! Kutatták és kutatják ezt elsősorban a 

tudósok. Egy 115 éves asszonynak a genetikai állományát vizsgálták az örök élet reményében. Mit is vizsgáltak 

valójában? Az örök élet titkát? Nem. Legfeljebb a hosszú földi élet titkát, lehetőségét.  

 Honnan lesz nekünk örök életünk? Istentől, az Ő kegyelmi ajándéka az örök élet a mi Urunkban, Jézus 

Krisztusban. Itt lehet megtalálni, tőle lehet megkapni. Benne van az örök élet. Ő maga az élet. És akié a Fiú - 

mondja János a levelében -, azé az élet.  

   Meg lehet találni az örök élet ajándékát. Sőt nem is kell megtalálni, mert ránk talál a mi üdvözítő 

Istenünk lehajló irgalmas szeretetében az örök élet. Gondoljunk minden alkalommal a Jelenések könyvének 

vigasztaló és bátorító üzenetére: Isten letöröl minden könnyet, halál nem lesz többé, sem gyász, sem fájdalom, 

sem jajkiáltás. Mert ezek elmúlnak.  

 Olyan jó volna, ha úgy menne haza ma mindenki a templomból, hogy biztos benne, van örök élete.  
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 A Mennyország szép. Tökéletes. Olyan, amilyennek Isten eltervezte. Olyan, ahol, bár nem áll 

szándékomban egy parancsolatot sem eltörölni, de boldogan leszek a legkisebb is akár.  

 Az a hely, amit nem ronthatunk el. Készen van. Vár. Tulajdonképpen nincs is dolgom vele. Amivel 

dolgom van, az az életem. És azzal is csak annyi, hogy lássam, halljam, érezzem Isten akaratát vele. Hogy azt 

tudjam tenni, amit Ő eltervezett. A Mennyországról keveset árul el nekünk Isten. Annál többet tanít az életről. 

Mindent elmond. Hogy hogyan imádkozzunk, szeressünk, szolgáljunk, ünnepeljünk. Hogy forduljunk oda 

egymáshoz, a gyerekekhez, és azokhoz, akik még nem találkoztak Vele. Mit tegyünk, ha fáj valami, ha 

bántanak, ha öröm ér, ha félünk, ha aggódunk. Mi a fontos és mi nem. Nincs olyan kérdés, amire ne lenne meg 

a válasz, ha egy kicsit csendben vagyok.  



 Az Örök Életet nem tékozolhatjuk el. Hisz még nem a miénk. A földi életünket viszont igen. Kezdetben 

a földi élet is szép volt. Tökéletes. Aztán elrontottuk. Az egész Ószövetség arról szól, hogy próbált Isten 

visszaterelni minket a jó útra. Nem értettük az akaratát, és Ő még ekkor sem adta fel. Elküldte közénk Jézust, 

hogy elénk élje, mutassa, mondja, majd írásba adja Isten tervét. Így van ez minden egyes ember életében is. 

Ószövetség-Újszövetség. Óember-újember. A kötőszó mindkettő közt Jézus. 

 A földi élet Vele ajándék. Ezt a keresztény létet, ezt a szeretetet, hitet, imát csak itt élhetjük meg. Ebben 

a formában dicsőíteni, szeretni Őt csak itt tudjuk. És ebben a formában együtt lenni az ajándék embereinkkel 

csak itt tudunk. És beszélni Róla azoknak, akiknek Ő megengedi, csak itt tudunk.  

(Forrás: http://www.parokia.hu/v/orokelet/,  

Rácz Kornélia gondolatai, részlet) 
 

 
 

 2014-ben agytrombózisom lett, és ez meghatározta a helyzetemet. Kommunikálni még mindig nagyon 

nehezen tudok, és ezért az egyik kis menyem segítségét kértem. 

 Egy kedves idős nénit látogattam meg, ebédre meghívott, és az asztalnál az elhunyt férjének is 

megterített. Én elfogadtam ezt a helyzetet, csak belülről mosolyogtam. Az Úr elvitte a férjét váratlanul. 

 Miután az én férjemet is magához szólította, sokszor éreztem úgy, mintha bármelyik pillanatban belépne 

a szobába. Megéltem a szívemben azt a mélységet, amit az idős hölgy érezhetett. 

 Hogyan tud felemelkedni a magára maradt ember? Sok nehézséget hogyan lehet kezelni? 

 Az Úr szól hozzánk, és mi elővesszük a Bibliánkat, mert hallani akarjuk a hangját. Nekünk fontos, hogy 

kijöjjön belőlünk a dicsőség és a hálaadás. 

 Az Úr megszólít, hogy Örüljetek. Jézus mondja: „Legyen a ti hitetek szerint.” (Mt 9,29) Ha te azt 

akarod, hogy beteg legyél, akkor megbetegszel. Ha azt várod, hogy meggyógyulsz az Úrban, meggyógyulsz a te 

hited szerint. 

 A férjemmel méhekkel foglalkoztunk. Egyszer az egyik méhecske beszorult a kaptárba, és nem mozdult. 

De amikor kiszabadítottuk, rögtön szárnyra kapott, repülni kezdett. 

 Isten a méhecskén keresztül tanított: Csöndesedj le! Ülj le! Az Isten vár, maga felé lendít. Isten így tud 

segíteni rajtad! A méhecskén keresztül tanított erre, és most tovább adom a tanítását. 

 Szükséged van az Istennel való találkozásra. 
Boncsérné Pecsenya Anna nyugdíjas lelkész 

 



 
 

    Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 

                        – iskolai: 13 iskolában, 52 órában, az órarendek szerint. 

    Konfirmációs előkészítő oktatás – minden hónap második hétvégén péntek késő délutántól 

   szombat délig a gyülekezeti házban. 

    Bibliaóra – szerda 10 óra. 

    Határon túli Ifjúsági Találkozó nov. 30–tól dec. 4-ig. Az erdélyi Zajzonból és a felvidéki  

   Gömörről érkezik 12 fiatal. A Ne Aggódj Alapítvány pályázat útján teszi lehetővé a  

   találkozót. Szeretettel várunk süteményt, étel-ital adományt. 

    Adventi vásár kerületünk Fő terén dec. 1-jén indul. A keresztény házikóban 2-án és 3-án  

   16-20 óra között kell jelen lennünk. Szeretettel várunk mézeskalácsot és jelentkezőket a 

   házikóba. A lista az iratterjesztésnél található. 

    Sebestyén Szilvia és Fazekas András házasságkötésének áldása templomunkban dec. 2-án  

   11 órakor. 

    ABC-Konferencia alapítványunk szervezésében, dec. 9-én 10 órakor, Fő tér 2. Esernyős  

   Rendezvény Központ Szindbád terme. 

 
 

 
 

 

Hálát adunk neked, hogy végtelen hatalmaddal teremtettél mindent, végtelen bölcsességeddel kormányozol 

mindent, és végtelen jóságoddal éltetsz mindent. Kérünk, add meg nekünk, a te gyermekeidnek, hogy a földön 

igéd szerint éljünk, egykor pedig országodban részesüljünk az örök élet örömében, amelyet megígértél és 

elkészítettél mindazoknak, akik szeretnek téged, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia, istentiszteleti imádságok) 

 


