
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

       

 

 

  

  

  ((MMtt  1199,,2244--2266))  



 Különleges ez a mai vasárnap is. Húsvét után vagyunk, és azokhoz szól, akik számára fontos 
volt a feltámadás örömüzenete. Egyházunk rendje ezt a vasárnapot – Péter apostol levele alapján 
(1Pt 2,2) – az újjászületettek napjának nevezi. Többször tettem már fel neked, kedves Olvasó, a 
kérdést: miben változott meg az életed a negyven napos böjt és a húsvét megélése után? Az ünnep 
igéjében is előkerült ez a gondolat a feltámadással kapcsolatban. Az a kardinális kérdés, ami 
meghatározza a kereszténység hitét és alapját, a testben való feltámadás. Többféle  feltételezés és  
tévtanítás  alakult ki  az elmúlt két  évezred alatt. Voltak, akik a testet egyszerű anyagnak 
tekintették, de a lelket halhatatlannak, vagyis annak magasabb rendűségét vallották.  

 Az elmúlt csonka tanítási héten nemcsak arról faggattam a diákjaimat, hogy voltak-e 
locsolni, vagy sem (ez is fontos kérdés a mai világban), hanem arról is, hogy mire gondolnak, 
amikor a feltámadásról hallanak. Érdekes volt hallgatni a korban különböző alsósok és felsősök 
véleményét. Összegezve a gondolataikat kijelenthetem, hogy nem utasítják el a feltámadást, de 
nem értik, hogy miként fog az megtörténni. Gondolom, hogy nemcsak ők vannak ezzel gondban, 
hanem mi is.  

 Velünk is előfordul, hogy elkezdünk filozofálgatni, és megfeledkezünk a tényről, miszerint 
Jézus testben támadt fel, és nem szellem képében jelent meg a tanítványoknak. Egy fontos dologra 
mégis felhívnám a figyelmet. A feltámadt Jézus teste elváltozott test volt. Az a test, amely előtt 
nincsenek földi akadályok, ezért jelenik meg a zárt ajtón keresztül. Ezért nem ismerik fel a 
temetőben és vélik kertésznek, ezért nem ismerik fel az emmausi úton a tanítványok sem. A 
legyőzött halál volt az, ami megkülönbözteti tőlük. Ezt a feltámadott, elváltozott testet ígéri nekünk 
is és mindazoknak, akik hisznek benne. Tovább elemezve a feltámadást, emlékeztettem a diákokat 
a teremtés történetére, amikor az ember személyesen találkozhatott Istennel, aki hűvös 
alkonyatkor sétált az Éden-kertben.  

 A bekövetkezett bűn az, ami testünket rosszra, halandóvá változtatta. Az üdvösség, amit a 
gazdag ifjú (a megelőző versekben) óhajtott, csak akkor lehetséges, ha Isten azt előkészíti. Ő Fiát 
adja az emberek üdvre jutásáért, vagyis hogy az ember ismét Istennel találkozhasson és élhessen. A 
döntést mégis nekünk kell meghoznunk. A gazdag ifjú nem akart üdvösségre jutni, mert fontosabb 
volt számára a földi vagyon. Kedves Olvasó, előbb vagy utóbb neked is döntésre kell jutnod. 
Kívánom, hogy döntésed segítse az üdvösség elnyerését. 

Jakab Béla parókus lelkész 
 

 
 

 
 
Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való 

félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És 

miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. 

Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! 

Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek 

titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: 

Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a 

bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig 

megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. 

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek 

hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A 

többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő 

azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek 

helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 

Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement 

Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, 

és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás 

pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik 

nem látnak, és hisznek. (Jn 20,19-29) 

 



 

Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. Arra vittek egy születése óta 

sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy 

alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a 

templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! Ő 

felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de 

amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! És jobb kezénél fogva 

felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a 

bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a 

templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az 

Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az 

Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a 

templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak 

azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert 

és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott hozzájuk az 

úgynevezett Salamon-csarnokba. Amikor Péter ezt látta, így 

szólt a néphez: Izráelita férfiak, miért csodálkoztok ezen? 

Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy 

kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, 

Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette 

Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok 

Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja 

őt. De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, 

hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet 

fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe 

vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza 

neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, testvéreim, hogy tudatlanságból 

cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De Isten így teljesítette be azt, amit minden prófétája által előre 

megmondott, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy 

eltöröltessenek a ti bűneitek;
 
hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul 

rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem 

történik, amiről Isten öröktől fogva szólt szent prófétái által. (ApCsel 3,11-21) 

 
 

 

 

 

 
 Hitoktatás – 

          Gyülekezeti házban – hétfő 17 óra. 
          Iskolákban – órarend szerint. Az iskolai hitoktatást 
           1 főállású hitoktató és 3 óraadó végzi 13 iskolában, 53 órában. 

 
Bibiaóra – szerdai napokon 10 órakor. 

 Konfirmációra előkészítő oktatás – minden hónak 3. hétvégéjén, 

          péntek délutántól szombat délig a gyülekezeti házban. 
 

A konfirmáció időpontja május 26. 
 

 Anyák napi köszöntés – május 12. 



                                                                 

  

 
add, hogy szent Fiad föltámadása reménységet nyújtson a csüggedőknek, 

jelenléted örömével töltse el a szenvedőket, az örök élet bizonyosságával bátorítsa a haldoklókat.  

Úr Jézus,  

légy velünk kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk fel időnket a mulandó világban,  

az örökkévalóságban pedig angyalaiddal együtt vég nélkül dicsőíthessünk Téged,  

aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön-örökké.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia, könyörgő imádságok) 

 

                

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 


