
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

(Zsolt 98,1) 

 

 

 

 
 (Kol 3,14) 



 Pál apostol Kolossébeliekhez írt levele 3. fejezetében a keresztyén életre int, többek között arra, hogy 

öltsék fel a szeretet. De hogyan öltsék fel a szeretetet, kérdezhetnénk naivan? Hiszen felöltetni, vagy mai 

szóval élve felvenni a ruhánkat szoktuk. Igen, Pál apostol ebben az igében a szeretetet „ruhának” tekinti, 

amit magunkra kell venni, hogy mindenki számára láthatóvá váljon rajtunk, hogy Krisztus követői vagyunk. 

Ezt megerősíti a következő ige is: „Öltsétek fel az Úr Jézus Krisztust” (Róm 13,14), mert Jézus azokon lesz 

látható, akik szeretnek. 

 A szeretetet nemcsak érezni kell, hanem látni is. „Krisztus a mi életünkben látszani akar”. Úgy tudjuk 

felölteni, hogy követjük Őt, ha úgy szeretünk, ahogy Ő szeretett. Legalább is törekszünk erre. 

 A szeretet akkor látszik rajtunk, ha engedjük, hogy kiáradjon belőlünk. Ha ez nem történik meg, 

annak valószínűleg az az oka, hogy nem engedjük befelé áradni, nem vagyunk nyitottak a befogadására. 

Pedig bármikor, bármilyen formában áradhat felénk: akár egy szép énekben, képzőművészeti alkotásban, 

vagy egy tükrös mézeskalács szívben, amit Anyák Napján kapunk a templomban. Amikor belenézünk a 

szívecske tükrébe, öröm tölt el bennünket, hogy benne vagyunk annak a szívében, akitől kapjuk. Kiül a 

mosoly az arcunkra és elárad bennünk a szeretet, ami láthatóvá válik. 

 Egy másik tükrös példáját is ismerhetjük a megindítóan szép, 

látható szeretetnek: ez pedig a tizenötödik században élő orosz 

ikonfestő, Andrej Rubljov csodálatos Szentháromság ikonja. A képen 

hárman – Atya, Fiú és Szentlélek – ülnek egy asztal körül, ahol a 

negyedik hely üres. A Szentlélek hellyel kínál bennünket az asztal 

körül, és a meghívás nyomatékosítására az asztal oldalához egy 

tükröt ragasztott a művész, hogy a képet nézve magunkat lássuk az 

asztaltársaság tagjaként. Gyönyörű példája ez a „Hármak” látható 

szeretetének. 

 A szeretet olyan kapcsolat, amiben sütkérezhetünk, 

megpihenhetünk, megtapasztalhatjuk Isten szeretetét és láthatóvá 

tehetjük, hogy Hozzá tartozunk. 

 Könnyű azokat szeretni, akik azt szeretik, amit én, akinek 

fontos az evangélium, a hitbeli közösség, az őszinte szeretet. Erre 

ragyogó példa a gyülekezeti bibliaóra szeretetteljes közössége is, 

akikkel jó együtt lenni Jézus nevében, szeretetben, közösen 

imádkozni azért is, hogy segítsen felölteni a „szeretetet, ami összefog mindent” és kérni, hogy tudjunk azok 

felé is szeretettel fordulni, akik nem nyitottak Jézus Krisztus felöltésére. 

  B. Shield szavaival vallom, hogy „A szeretet mindig a közelünkben van. Ez a legfontosabb az ember 

számára. Ez élteti testünket, lelkünket, s ez tölt el valamennyiünket élettel és célokkal.” 

 „Törekedjetek a szeretetre!” (1Kor 14,1a)     

          Györgyné Váraljai Irén 

    

 

 
 

 

Mennyi ember van,  

akit szeretek.  

Mennyi nő és férfi,  

akit szeretek.  

Rokonszenves boltileányok,  

kereskedősegédek, régi és hű  

cselédek, lapkihordók, csöndes,  

munkás írók, kedves tanárok,  

kik vesződnek a kisfiammal.  

Találkozunk mi olykor-olykor,  

meg-megállunk, szemünk összevillan,  

s én még maradnék tétovázva,  

talán hogy elmondjam ezt nekik.  



Mégsem beszélek, mert csak a részeg  

aggastyánok s pulyák fecsegnek.  

Ilyesmiről szólni nem ízléses.  

Meg aztán nincsen is időnk.  

De hogyha majd meghalok egyszer,  

s egy csillagon meglátom őket,  

átintek nékik kiabálva,  

hajrázva, mint egy gimnazista:  

„Lásd, téged is szerettelek.”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta 

szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt 

Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! 

Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő 

éneket! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt! Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a 

földkerekség és a rajta lakók! Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön, 

hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.  (Zsolt 98,1-9) 

 

 
 

 
 

 A Heti Hírmondónk 2019/17. számában részletes tájékoztatást adtunk templomtornyunk 

nyílászáróinak – a több mint 60 évvel ezelőtti felújítás utáni – nagyon elhasználódott állapotáról, az újabb 

felújítási munkák halaszthatatlanságáról. Ennek anyagi 

forrásait adományokból, illetve egyházmegyei pályázattal – ha 

nyerünk – kívánjuk előteremteni. 

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. 

 Bibliaóra – szerdai napokon 10 órakor. 

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

               

                                    Konfirmációs ünnepi istentisztelet 

                                           május 26-án, 10 órakor. 

 

 

                                                           
 

 

                                                                 
 

  

 
 

Magasztalunk szívvel, szájjal, énekszóval,  

mert szent Fiad feltámasztásával bánatunkat örömre, félelmünket reménységre fordítod.  

Élő Megváltónkban bízva fordulunk hozzád kéréseinkkel.  

Adj nekünk, Urunk, hálás szívet, hogy meg ne feledkezzünk ajándékaidról,  

el ne veszítsük reménységünket, meg ne fáradjunk a jó cselekvésében,  

hanem boldogan tanúskodjunk atyai szeretetedről szent neved dicsőségére!  

Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – általános könyörgő imádságok) 

 

 
 

 

 


