
 

 
 

 
(Zsolt 6,3-4) 

  

 Az ember alaptermészete a csüggedés. Nagyon gyakran lepődünk meg olyan emberen, aki mindig 

jókedvű, mosolygós és kedves. Mondhatnánk, hogy az ember szeret morózus lenni, szereti, ha mások 

foglalkoznak vele. Szereti, ha mellé ülnek és vigasztalják, érdeklődnek lelki állapota felől. A zsoltár írójának 

sorai a teljes csüggedést és elesettséget idézik elénk. Az kér kegyelmet, aki valami nagy bűnt követett el, akinek 

már nincs esélye. Ezt húzza alá a reszketést kiváltó félelem is és az egyedüllét érzése, amit a – meddig késel? – 

nyomatékosít. 

 Élhet-e így a keresztény ember húsvét után? Reményvesztetten, remegve és reszketve? A válasz 

könnyen kimondható, nem. A keresztény ember tudja, hogy kiben és miért hisz. Tudja, hogy az Isten mennyire 

szereti, tudja, hogy mi történt a keresztfán. Tudja, hogy élete nem véges, hanem az övé az örökélet ígérete. És 

mégis, ennek ellenére hangzik el, vagy fogalmazhatnám drámaibban, szakad fel az ember lelkéből az adott 

élethelyzet által kiváltott létbizonytalanság. Gyakran hozunk ítéletet az ilyen ember fölött, és egy csomó negatív 

jelzőt is képesek vagyunk felsorakoztatni. Az élet forgandó, szoktuk mondani, mikor az egyik, mikor a másik 

kerül felülre vagy alulra. Tényleg annyira edzett a hitünk, hogy bármit képes elviselni? Jób mondata a mi 

mondatunk is – ha a jót elfogadtuk, a rosszat miért ne fogadnánk el? (Jób 2,10) Boldog vagy Testvérem, ha 

ilyen erős a hited! 

 Te pedig, Testvérem ne szégyelld magad, ha kételyeid vannak! A hit Isten ajándéka, az kapja, aki 

megharcolja az emberi élet nemes harcát, és aki élete nehéz helyzeteiben is keresi megváltója segítségét. A 

húsvét utáni ember nagy vigasza ennek a második vasárnapnak az elnevezése – Misericordia Domini, Az Úr 

szeretetével, kegyelmével tele van a föld (Zsolt 33,5).  

 

 

 Isten nem rejtette el szeretetét, hanem szétárasztotta a földön, hogy az erős hitűek megtarthassák 

bizonyosságukat, a gyengék pedig könnyen találjanak vissza a kegyelem forrásához. 

 Ne csüggedj és reszkess testvérem, nézz körül a világban, Isten nem rejtőzött el, hanem mindenhol jelen 

van, ahol segítségül hívják nevét. Legyél imádkozó és kereső, hogy életed nehéz vagy szárnyaló pillanatában 

megtaláld Isten közelségét. 

Jakab Béla 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jézus Krisztus, a mi Urunk és Üdvözítőnk megparancsolta – és ez minden keresztyén emberre vonatkozik –, 

hogy az emberiesség kötelességeivel, vagy még inkább, amint a Szentírás mondja, a könyörületesség 

cselekedeteivel segítsünk a kísértésben és bajban lévőkön (Lk 3,36; Mt 25,34-40). Ez azt jelenti, hogy a 

betegeket látogassuk meg, a foglyok szabadításán munkálkodjunk, és más hasonló dolgokat cselekedjünk 

felebarátunk érdekében, mégpedig azért, hogy a meglévő bajt valamennyire enyhítsük. Jézus Krisztus, a mi 

Urunk ennek a parancsolatnak a legragyogóbb példáját saját személyében mutatta meg. Hiszen ő az emberiség 

iránt való határtalan szeretetének indítására az Atya kebeléből alászállt a mi nyomorúságunkba és fogságunkba, 

azaz a mi testünkbe és bajokkal teli életünkbe – s a mi bűnünk büntetését magára vette, hogy üdvözítsen 

bennünket. 
Tizennégy vigasztaló képmegfáradtaknak és megterhelteknek, 1519 

Luther Válogatott Művei 5: 165. Ford.: Virág Jenő 
 

Szeretnünk kell egymást, és úgy kell cselekednünk egymással szeretet által, ahogyan Isten tette hit által. E 

szeretet nélkül nincs hit. Ahogyan Szent Pál mondja 1 Kor 13- ban: „Ha […] angyalok nyelvén szólok is, […] 

és ha teljes hitem van is, […] szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok” (1Kor 13,1-2). Kedves barátaim! 

Nem túl nagy-e a hiány ebben? Nem érzékelem egyiktőtökben sem a szeretetet, és úgy látom, nem vagytok 

hálásak Istennek gazdag kincséért, adományáért.  
Nyolc böjti prédikáció Wittenberg népének, 1522 

Luther Válogatott Művei 6: 216. Ford.: Szebik Zsófia 
 

 

 
(2Kor 4-5) 

 
 

 

 Jelen világunkban a hirdetések sokasága ömlik ránk. Profik készítik, hogy mindazt a terméket, amit 

megcéloznak el tudják adni, ráadásul jó áron. Hirdetést látunk a legkisebb helyen, de óriás plakáton is. Azonban 

nem csak látható hirdetés van, hanem hallható is. A sokféle hirdetések engedve talán meg is vesszük az árut, 

bár lehet, hogy utána bosszankodunk, mert nem azt kaptuk, amit vártunk. 

 Van egy másfajta hirdetés is! Én erről szeretnék szólni. Ő személy, nem termék. Jézus Krisztus, akit 

látunk és hallunk. Látunk egy-egy emberben: erősben, elesettben egyaránt. A természet csodálatosságában, a 

virág nyílásában, a fa bőséges termésében. A gyermek mosolyában, a dédi békességes szívében. 

De halljuk is! Hangzik az igehirdetés a templomban, a médiában - csatornákat váltva. Hirdettetik a Krisztus 

szeretete, ami mindenki számára erő, reménység és öröm. Bíztatást kapunk a szólásra. Mit hirdessünk a 

világban az ember számára? Mit adjunk tovább? Jézust, akivel átéltük életünk mélységét és magasságát. 

Van egy játék, amiben valamit mindig tovább adunk a másiknak. Jó lenne nekünk is tovább adni Jézus 

valóságos jóságát annak, aki szeretné látni és hallani. „Jöjj, add tovább a jóhírt, mozgass meg minden 

megmozgathatót!” 
Tóth Melinda – igeidő 

Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap 

 

 

 
 (Zsolt 33,5) 



 
 

 

 

    HHiittookkttaattááss – gyülekezeti: hétfő 17 óra.  

     – iskolai: az órarendek szerint. 

    BBiibblliiaaóórraa  –– szerda 10 óra.  

     CCssaallááddii  iisstteennttiisszztteelleett  – jövő vasárnap, ápr. 22-én. 

                                         Süteményeket szívesen fogadunk. 

     HHoonnllaappuunnkk  ––  az Óbudai Evangélikus Heti Hírmondó és az Óbudai  Harangszó  

                                                számai egyházközségünk honlapján is megtalálhatók:  

                                                                     hhttttpp::////oobbuuddaa..lluutthheerraann..hhuu 

 

 
 

 

 

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 – imádságok) 

 

 

 


