
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 (2Móz 33,11a) 

 

 Istennek elege lett. Milyen fájdalmas kijelentés! A jóság, a szeretet, a megbocsátás, a gondviselés 

Istene megelégeli a nép viselkedését. Isten elzavarja az útban álló népeket, a nép beléphet az ígéret földjére, 

de Isten nem megy velük. Indoka nagyon egyszerű, keménynyakú nép. Mit is jelent ez a mára már ritkán 

használt fogalom: megrögzött, hajthatatlan indulatú, makacs, ki mások szavát, tanácsát megvetve egyedül 

maga feje szerint cselekszik, s mit magában feltett, attól egyhamar el nem áll, megátalkodott, nyakas. 

 Ők tehát ilyenek voltak. Amennyiben végig olvassuk a jelentést, futtassuk végig a mi 

személyiségünkön keresztül is. Ilyenek vagyunk mi? Én megtettem, és bizony életem több helyzetében 

voltam ilyen. A végkövetkeztetés számomra is fájdalmas, Isten az ilyet nem szereti. Nem akar vele lenni az 

úton, az Élet útján. Velem sem, nem vállalva a közösséget. A következmény az egyedüllét, a magány. 



 A nép, amikor meghallja Isten döntését, gyászolni kezd, leveszi ékszereiket. A hithű zsidók ma sem 

hordanak ékszert. Mózes sátrat épít a táboron kívül, a kijelentés sátrát. Mózes valahányszor a sátorhoz 

megy, a nép a bejárat elől követi tekintetével. Isten felhőoszlopban jelenik meg a sátor előtt, így beszél 

Mózessel, mint az emberek egymással. A beszélgetésen egyedül Józsué, az utód maradhatott.  

 Istennel színről-színre beszélni! Nem ez minden halandó vágya? Ez a vágy egyetemes, nem 

korlátozódik hívőkre vagy hitetlenekre. A két „tábor” ebben megegyező. Vannak kérdéseink és 

gondolataink, amit szeretnénk feltenni vagy megosztani Vele. Beszélgetni csak úgy, mint egy baráttal, 

amikor nincsenek korlátok, tabu-témák. Ez ma is lehetséges. A hetedik vers második felében találunk erre 

egyértelmű utalást, miszerint mindenkinek, aki kereste az Urat, ki kellett mennie a kijelentés sátrához. 

 Oda kell menni az Istenhez. Meg kell születnie az Isten utáni vágynak a szívben, élet- és 

létszükségletté kell válnia. Az eredmény nem titok, Isten megjelenik. Miként is történhet ez meg? Szakadj ki 

az életed pörgő világából és csöndesedj el, imádkozzál. Beszélj hozzá és Vele, mint ember az emberrel. Ne 

legyél mesterkélt, nem fontos a helyes szórend, csak az őszinteség. Jézus meg is erősíti ezt az imádkozás 

révén való találkozás eredményességét: „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától 

az én nevemben, megadja nektek.” (Jn 15,23) 

 „Az Úr szeretetével tele van a föld.” (Zsolt 33,5) – ez a húsvét utáni második vasárnapnak az 

üzenete, ez a szeretet a megbocsátó kegyelem. Azok élhetnek vele, akik keresik az Urat, azok, akik akarnak 

változtatni az életükön, nem akarnak „keménynyakúnak” maradni. 
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 „Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az 

tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak 

a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük 

jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az 

idegenek hangját nem ismerik.” Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit 

mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok 

ajtaja. Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: ha 

valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, 

öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó 

pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10,1-11) „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, 

ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki 

őket az én kezemből.” (Jn 11,27-28) 

  



 

 

Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, 

hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, 

amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? 

Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen 

erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait 

kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; 

amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte 

fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által 

gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és 

gondviselőjéhez. (1Pt 2,18-25) 

 

 

 
 

 Az Óbudai Harangszó Virágvasárnap megjelent számában Hunyadi László felügyelő úr – többek 

között – tájékoztatta gyülekezetünket a templomtornyunk nyílászáróinak – a több mint 60 évvel ezelőtti 

felújítás utáni – nagyon elhasználódott állapotáról. Az 

ablakok tokjai, szárnyai elkorhadtak, a harangtérben 

lévő zsalugáterek lapjai hiányosak – rögzítésük többnél 

csak fa-kitámasztással lehetséges –, cseréjük indokolt. 

Jelenlegi állapotukban nem képesek a beverő esőnek 

ellenállni, s ezzel a torony nedvesedése, vizesedése 

miatt az egész toronyrész állagromlását eredményezik. 

Ezt a problémát ebben az évben mindenképen meg kell 

oldanunk. Ennek anyagi forrása adományból, illetve 

egyházmegyei pályázattal – amennyiben nyerünk – teremthető elő. 

 E kiemelt célunk megvalósítása érdekében – egyházközségünk életéért érzett felelősségükre is 

hivatkozva – arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy a fent vázolt sürgős munkálatok elvégeztetésére 

adakozzanak. Ennek módjai: csekk, átutalás az egyházközség számlájára, pénzadomány.  

 Köszönettel és testvéri szeretettel: 

Egyházközség Vezetősége 

 

 

 
 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. 

 Utolsó konfirmációra előkészítő oktatás – május 24-25-i hétvége. 

A konfirmáció időpontja május 26. 

 Anyák napi köszöntés – május 12. 



                                                                 

  

 
 

Áldunk Téged igédért. Adj nekünk ígéreteidben bízó szívet,  

és taníts minket naponként kegyelmedből élni.  

Tisztíts meg mindentől, ami elidegenít Tőled.  

Vezess életünk minden dolgában, hogy Téged meg ne tagadjunk, 

hanem hitben és bölcsen járjunk.  

Segíts, hogy keresztyének legyünk otthonunkban és mindennapi munkánkban.  

Urunk, maradj velünk. Ámen. 
 

(Evangélikus liturgia – istentiszteleti imádságok) 

 

 

       
 

 

 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 


