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„Tamás pedig, egy a tizenkettô közül,

akit Ikernek hívtak, éppen nem volt

velük, amikor megjelent Jézus. A többi

tanítvány így szólt hozzá: „Láttuk az

Urat.“ ô azonban ezt mondta nekik:

„Ha nem látom a kezén a szegek helyét,

és nem érintem meg ujjammal a sze-

gek helyét, és nem teszem a kezemet az

oldalára, nem hiszem.“ Nyolc nap

múlva ismét benn voltak a tanítvá-

nyai, és Tamás is velük. Bár az ajtók

zárva voltak, bement Jézus, megállt kö-

zépen, és ezt mondta: „Békesség nék-

tek!“ 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, ha-

nem hívô.“ Tamás pedig így felelt: „Én

Uram, és én Istenem!“ Jézus így szólt

hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: bol-

dogok, akik nem látnak és hisznek.“

(Jn 20,24-29)

......NNEE LLÉÉGGYY
HHIITTEETTLLEENN,,

HHAANNEEMM HHÍÍVVÔÔ !!
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Köszöntés

"Ne légy hitetlen, hanem hívô!“ (27) – mondja
Jézus Tamás apostolnak, aki hitetlenkedve áll
feltámadt Mestere elôtt. Tamás számára lehe-
tôvé válik, hogy saját kezeivel megbizonyosod-
jon a valóságról, perdöntô tapasztalást szerez-
zen arról, hogy Krisztus feltámadt, és valóban
él. Csodálatos élménnyel lehettek gazdagabbak
a tanítványok, és persze legfôképpen Tamás,
ahogyan Jézus megjelent közöttük. Milyen
boldogok lennénk mi is, ha szemtôl-szembe
állna velünk, ha megérinthetnénk, ha átölelhet-
nénk, ahogyan szeretteinkkel tesszük ezt min-
den nap. Mégis ebben a felemelô pillanatban
Jézus azt mondja Tamásnak: „Mivel látsz

engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisz-

nek.“ (29) Miért mondja ezt Jézus? Hát nem az
a legnagyobb boldogság, ha látjuk ôt?! 

Arra a kérdésre, hogyan vehetjük észre Jézus
jelenlétét az életünkben, a legtöbben úgy vála-
szolnának: amikor öröm, áldás, szeretet tölti ki
az életünket. Ilyenkor boldogok vagyunk, mert
az Úr „a tenyerén hordoz“, jól megy a sorunk,
gondtalannak érezhetjük magunkat. Az ilyen
idôszakról mondhatjuk azt, hogy – Tamás mód-
jára – megtapasztaljuk az Úr jelenlétét. 

De tudjuk jól, hogy az élet nehéz. Nem egy-
szer kell megküzdenünk nehézségekkel, prob-
lémákkal, amelyek próbára teszik a hitünket is.
Ilyenkor szakadhatnak fel a lelkünkbôl Jézus
szavai: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

engem?“ (Mt 27,46) A gyász, a betegség, a
magány, az anyagi kiszolgáltatottság terhe alatt
könnyen elveszíthetjük a hitünket. Könnyen
úgy érezhetjük, hogy Jézus már nincs jelen az
életünkben, mintha meghalt volna a számunk-
ra. Pedig Jézus jelenlétét nemcsak az örömben,
a sikerben lehet felismerni, hanem a meg-
próbáltatások idején is, ezért mondja azt Jézus:
„boldogok, akik nem látnak és hisznek.“ A szen-
vedései alatt hitét megtartó ember Istentôl
nyert boldogságáról tesz bizonyságot Jézus
ezekkel a szavakkal.

Lehet-e nagyobb boldogsága annak, aki szen-
vedései közepette is meglátja a jelenlévô
Krisztust? Lehet-e nagyobb boldogsága annak,
aki a gyász, a betegség, a kiszolgáltatottság
súlyos terhe alatt is tud örülni az életnek? 

Gyülekezeti közösségünkben nem egyszer
szerezhetünk bizonyságot arról, ahogyan az élô
Krisztus erôforrása a szenvedônek. Számos
példát említhetnénk, amikor megláthatjuk,
ahogyan a súlyos betegségben szenvedô test-
vérünk örül az életnek. Vagy, ahogyan a gyász
terhét viselô napról, napra új erôre kap. Vagy,
ahogyan a munkahelyet keresô reménnyel
telve ébred reggelente. 

Az élô és jelenvaló Krisztus szava mindany-
nyiunkhoz szól! Azokhoz is, akik éppen sik-
eres, áldással teli életet tudhatnak magukénak,
és azokhoz is, akiknek éppen szenvedésekkel
teli az életük. „Mivel látsz engem, hiszel: boldo-

gok, akik nem látnak és hisznek.“ (29)
Mi pedig válaszképen a zsoltáros szavát

idézhetjük: „Ha a halál árnyéka völgyében járok

is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.“

(Zsolt 23,4)

Áldott, feltámadás ünnepét kívánunk minden
gyülekezeti tagunknak és olvasónknak! Kíván-
juk, hogy valamennyien átélhessük életünkben
az élô Krisztus jelenlétét, aki következô sza-
vakkal búcsúzott el tanítványaitól: 

„ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK

MINDEN NAPON A VILÁG

VÉGEZETÉIG!“
(Mt 28,20) 

A gyülekezet elnöksége
és presbitériuma nevében: 

Esztergály Elôd Gábor

lelkipásztor

KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
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Húsvétra

Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe.
Nem bírom már!
Sóhajtod csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod,  megérted,
Hogy a keresztre miért volt szükséged.
Vándor roskad le az útszél kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el,
Ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor indult, erôs volt és boldog.
Azóta annyi minden összeomlott.
Magára maradt. Szép napoknak vége.
Keserves, árva lesz az öregsége.
Szívében ott a kérdés szüntelen:
Miért lett ilyen az út, én Istenem?!
Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,
És leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e
Ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?
Magasba emeli tekintetét.
Ott majd megérti, amit itt nem ért.
Fogja botját, és indul vánszorogva.
Mintha a domboldalon kunyhó volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.
Elég volt már a vándorlásból estig.
Soká eltöpreng még a bajon, hiányon,
Míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja,
Útban a távol mennyei hazába.
A mennyei város ragyog feléje.
Kezében vándorbot, vállán keresztje.
Vállára azt maga Isten helyezte.
Siet örömmel. Föl! Elôre! Föl!
A messzi cél, mint csillag tündököl.

Hôség tikkasztja, keresztje teher.
Útközben néha pihenni kell.
Kedves ház kínál pihenést neki.
Súlyos keresztjét ott leteheti.

S ahogy tovább indulna, mit vesz észre?
Tekintete ráesik egy fûrészre.
„Olyan súlyos keresztet cipelek,
Jobb, ha belôle lefûrészelek.“
- mondja magában.
„De jó, hogy megtettem!
Sokkal könnyebb!“ – sóhajt elégedetten.

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,
S eléri a ragyogó gyöngykaput.
Ó, már csak egy patak választja el!
Jön-megy a partján, hídra mégsem lel.
De hirtelen eszébe jut keresztje:
A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:
Hiányzik a lefûrészelt darabja.
„Mit tettem?“ – kiált kétségbeesetten.
„Most a cél közelében kell elvesznem,
Mert keresztemet nehéznek találtam!“
S ott áll a parton keserû önvádban.

Azután új vándort lát közeledni,
S mert keresztjébôl nem hiányzik semmi,
Mint hídon, boldogan indulhat rajta,
Hogy átjusson békén a túlsó partra.
„Rálépek én is!“ Reménykedni kezd:
Az ismeretlen, idegen kereszt
Hátha átsegít. Rálép, de reccsen
Lába alatt. „Jaj, Istenem, elvesztem!
Uram, segíts!“ Így sikolt és felébred.
Még a földön van. Elôtte az élet.
Csak álom volt a kín, a döbbenet.

„Megváltó Uram, köszönöm neked!
Keresztemet Te adtad, ó ne engedd,
Hogy egy darabot is lefûrészeljek!
Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken.
A Te kereszted szerzett üdvösséget,
De mivel az enyémet is kimérted,
Te adj erôt és kegyelmet nekem,
Hordozni mindhalálig csendesen!“

N E  A K A R J  K E R E S Z T E D E N  K Ö N N Y Í T E N I

(A szerzô ismeretlen.)
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„Maga mellé vette Jézus a tizenkettôt, és így
szólt hozzájuk: Most felmegyünk Jeruzsálembe,
és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a
próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, ki-
gúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután
megostorozták, megölik, de a harmadik napon
feltámad.“ (Lk 18,31-33) – Jézus három év
alatt – mielôtt Jeruzsálembe felmenne – har-
madszor szól ezekkel a szavakkal tanítványa-
inak eljövendô szenvedéseirôl, haláláról és
feltámadásáról. Tudja mi vár rá, min kell majd
keresztülmenni, hogy elvégezze a bûnös em-
ber megváltását. A nagyheti események közel
kétezer év óta hirdetik ezeket a borzalmakat,

és újra, és újra megdöbbentik az olvasót, a
Krisztust követô tanítványt. 

Az elmúlt böjti vasárnapokon mi is ezekbôl
az igékbôl hallhattuk mennyei Atyánk tanítá-
sait. A gecsemáné-kerti halálos gyötrôdés, az
elfogatás drámai pillanata, a tanítvány Júdás
árulása, a fellázadt tömeg halálos ítélete –
mind-mind a szenvedésút egy-egy megrázó
állomása. Az elôre megjövendölt események
és azok beteljesedése között azonban van egy
felemelô pillanat. A virágvasárnapi esemény
mintegy kontrasztját adja Jézus szenvedé-
seinek. Úgy is mondhatnánk, hogy a szenve-
dés sötétjébe, mint egy gyertya fénye világít

Igehirdetés

4

„Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé.  Amikor közel ért Betfagéhoz és
Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettôt, és ezt mondta nekik: „Menjetek
a szemben fekvô faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem
ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tôletek: Miért oldjátok el? –

mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá.“ Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak,
ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tôlük:

„Miért oldjátok el a szamárcsikót?“ ôk így feleltek: „Mert az Úrnak van szüksége rá.“ Azután
elvezették azt Jézushoz, felsôruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. AAmmiinntt
mmeenntt  ttoovváábbbb,,  aazz  eemmbbeerreekk  aazz  úúttrraa  tteerríítteettttéékk  ffeellssôôrruuhháájjuukkaatt..  MMiikkoorr  ppeeddiigg  mmáárr  kköözzeelleeddeetttt  aazz  OOllaajjffáákk
hheeggyyéénneekk  lleejjttôôjjééhheezz,,  aa  ttaannííttvváánnyyookk  eeggéésszz  ssookkaassáággaa  öörrvveennddeezzvvee  ffeennnnhhaannggoonn  ddiiccsséérrnnii  kkeezzddttee  IIsstteenntt
mmiinnddaazzookkéérrtt  aa  ccssooddáákkéérrtt,,  aammeellyyeekkeett  llááttttaakk,,  ééss  eezztt  kkiiáállttoottttáákk::  „„ÁÁllddootttt,,  aa  kkiirráállyy,,  aakkii  aazz  ÚÚrr  nneevvéébbeenn

jjöönn!!  AA  mmeennnnyybbeenn  bbéékkeesssséégg,,  ééss  ddiiccssôôsséégg  aa  mmaaggaassssáággbbaann!!““  AA  ssookkaassáággbbóóll  nnééhháánnyy  ffaarriizzeeuuss  eezztt  mmoonnddttaa
nneekkii::  „„MMeesstteerr,,  uuttaassííttssdd  rreennddrree  ttaannííttvváánnyyaaiiddaatt!!““  DDee  ôô  ííggyy  vváállaasszzoolltt::  „„MMoonnddoomm  nneekktteekk,,  hhaa  eezzeekk

eellhhaallllggaattnnaakk,,  aa  kköövveekk  ffooggnnaakk  kkiiáállttaannii..““ (Lk 19,28-40)

ÁLDOTT,
A KIRÁLY,
AKI AZ
ÚR
NEVÉBEN
JÖN!

* Elhangzott 2013. március 24-én, Virágvasárnap.
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be a szamárcsikó hátán bevonuló Jézus, és az
ôt dicsôítô tömeg képe. 

Gyôztes királyként vonul Jeruzsálem felé.
Gyôztesként, de nem az emberek szemében,
mégha elsôre ezt is gondolnánk. Az a tömeg,
amely most felsôruháját Jézus elé teríti,
késôbb „Feszítsd meg!“-et fog kiáltani. Azok a
tanítványok, akik most örvendezve dicsérik
Jézust, nagypénteket követôen félelemmel
telnek meg. 

Az Istenfiú gyôzelme az Atya szemében lett
teljessé ezzel a bevonulással. Az a dicsôség,
amely Jézust virágvasárnap körbeveszi, Isten
akaratából fakad. Ô az, aki – ha csak egy rövid
idôre is – nyilvánvalóvá teszi az emberek
szemében Jézus gyôzelmét és dicsôségét. 

Jézus betölteni ment Jeruzsálembe külde-
tését, és ezért az áldozatért Isten felmagasz-
talta ôt mindenek fölé. Ahogyan Pál apostol
Filippibeli levelében olvashatjuk: „…azt a
nevet adományozta neki, amely minden névnél
nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd megha-
joljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké…“
(Fil 2,9-10) A tömeg és a tanítványok sokasá-
ga most itt, virágvasárnap meghajtják térdei-
ket a gyôztes Istenfiú elôtt. 

A mai alapigénk alapján két üzenetet helyez
a szívünkre mennyei Atyánk. Az elsô az egész
emberiségnek szóló üzenet: Jézus dicsôsége
nem maradhat rejtve ezen a világon. Az Úr
akarata, hogy mindenki számára megismer-
hetô és világos legyen. A második nekünk,
kiválasztott és elhívott tanítványoknak szól.
Az igén keresztül azt kérdezi tôlünk az Úr: Én
hogyan szolgálom ezt a nyilvánvaló dicsôsé-
get? Mit teszek annak érdekében, hogy ezt
minél többen megismerjék és meghódolhas-
sanak Jézus elôtt? 

Nézzük elôször az elsô üzenetet: Istennek
az az akarata, hogy Jézus dicsôsége nyilván-
való és megismerhetô legyen minden ember
számára. Ahhoz, hogy megértsük, vissza kell
mennünk a kezdetekhez, az Ószövetség kije-
lentéseihez. Azokhoz az igékhez, amelyekben
Isten világossá teszi bûnbocsátó és üdvözítô
kegyelmét, amely Jézus Krisztusban lesz majd
teljessé. 

Számos prófécia szól arról, hogy Isten elkül-
di a Messiást, a felkentet, az Istenfiút, aki a
választott nép életét örökre megváltja. Csak
néhány példa a sok közül: „Íme egy fiatal nô

teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak
nevezik el.“ (Ézs 7,14) Vagy: „…az én választot-
tam, akiben gyönyörködöm – mondja az Úr –
Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát
az utcán. …míg a törvénynek érvényt nem szerez
a földön, tanítására várnak a szigetek.“ (Ézs
42,1-4) Vagy: „Efrátai Betlehem, bár a legkisebb
vagy Júda nemzetségei között, mégis belôled
származik az, aki uralkodni fog Izraelen.“ (Mik
5,1) És végül legyen itt a virágvasárnap prófé-
ciája is Zakariás könyvébôl: „Örvendj nagyon,
Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya!
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas,
alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán.“
(Zak 9,9) 

Ezek az ószövetségi igék egytôl-egyig betel-
jesedtek Jézus által. Ô az a szelíd, alázatos,
szûztôl született Istenfiú, aki királyként
uralkodik választott népe felett. Az, hogy
évszázadokkal korábban elhangzott próféciák
beteljesedtek, Jézus dicsôségét és gyôzelmét
hirdeti e bûnös világ felett. Ez nem maradhat
rejtve az emberiség elôtt. Isten azt akarja,
hogy errôl mindenki tudomást szerezzen,
hogy ez mindenki elôtt nyilvánvaló és világos
legyen. Ha mi, tanítványai nem lehetünk véka
alá rejtett lámpások, hogyan lehetne Jézus –
mint a mi legfôbb Mesterünk – elrejtve? Az ô
gyôzelmét és dicsôségét kell hirdetnie min-
dennek ezen a földön! 

Virágvasárnap eseménye éppen egy ilyen
nyilvánvaló és világos jele ennek. Egy rövid
idôre Isten megnyitotta az emberek szívét és
lelkét, hogy felismerjék Jézus dicsôségét, és
egy emberként hirdessék az ô gyôzelmét.
Mindez, mint egy virágkoszorú, egy korona je-
lenik meg a Golgota felé menetelô Jézus fején. 

Ez az isteni üzenet nem pusztán egy múltbe-
li esemény felidézése.  A mennyei Atya azt
szeretné, hogy mindenki, aki erre a világra
valaha is született, vagy születni fog, felismer-
je az Istenfiú dicsôségét, és meghajtsa térdét
ôelôtte. Nem múlik el úgy nap, Testvéreim,
hogy ne lenne ez nyilvánvalóvá! A kérdés
csupán az, felismerjük-e, meglátjuk-e a dicsô-
séges Jézus jelenlétét az életünkben, vagy ép-
pen e nélkül az öröm nélkül múlik el az? 

Olyan világban élünk, amikor mindenhonnan
szinte csak a keserûség, a félelem, a remény-
vesztettség érzése sugárzik felénk. Panasz-
kodnak, elégedetlenkednek az emberek. Bár-
mi jó történik, akkor is csak a rosszat veszik

5

Igehirdetés
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6

észre. Mintha nem akarnának már örülni.
Mintha nem akarnának odaállni a Jézus dicsô-
séges bevonulását ünneplô, éljenzô tömegbe,
hanem valahol elbújva várják a pillanatot, hogy
a „Feszítsd meg“-et kiálthassák.

Mi, akik Jézushoz tartozunk, nem állhatunk
be ezek közé! Soha nem adhatjuk fel a küzdel-
met, soha nem adhatjuk fel a reményt, bármi-
ly nehéz is legyen az életünk. Mi látjuk, ve-
lünk láttatja a Szentlélek a gyôztes Istenfiú di-
csôségét, ahogyan jelen van ebben a világban! 

És itt kapcsolódunk a mai alapigénk második
üzenetéhez, miszerint arra kaptunk elhívást,
hogy minderrôl bizonyságot tegyünk az em-
berek elôtt. Az a küldetésünk, tegyünk meg
mindent, hogy minél többen meglássák és fel-
ismerjék Jézus dicsôségét. 

Az alapigénkben szerepel egy gazda, akinek
van egy olyan szamárcsikója, „amelyen még
nem ült ember“ (30). Odamegy hozzá Jézus két
tanítványa, és elkérik tôle a szamarat: „Az Úr-
nak van szüksége rá.“ – mondják. És ahogyan
az evangéliumban olvashatjuk, minden gond
nélkül odaadja nekik. Sokféle gondolat és kér-
dés vetôdhet fel bennünk, legfôképpen az:
Hogyhogy csak úgy odaadta, miért nem kért
érte ellenszolgáltatást, vagy garanciát, hogy
majd visszakapja? A mai világunkban szinte
elképzelhetetlen, hogy valaki egy idegennek
csak úgy odaadja értéktárgyát. 

Itt megint csak az isteni akarat betelje-
sedését láthatjuk. Ez az ember ezzel szolgálta
az Urat. Ô ezzel a szamárcsikóval tudott hoz-
zájárulni ahhoz, hogy Jézus gyôzedelmes és
dicsôséges bevonulása megtörténjen, és minél
többek számára ez nyilvánvaló legyen. Bátran
kimondhatjuk, hogy ebben az emberben a
Szentlélek munkálta ki ezt a döntést. 

Tovább haladva az eseményekben, a Szent-
lélek ugyanígy munkálta ki az ünneplô tömeg
felismerését, és a tanítványok bizonyságtéte-
lét. Így hallhattuk ezt az igébôl: „…az emberek
az útra terítették a felsôruhájukat. És a tanít-
ványok egész sokasága örvendezve fennhangon
dicsérni kezdte Istent… „Áldott, a király, aki az

Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsô-
ség a magasságban!“ (36-38)

Az egyik ember a szamárcsikóját, a másik a
felsôruháját adta oda. A tanítványok pedig
fennhangon tettek bizonyságot Jézusról. Min-
denki a maga eszközeivel és a maga módján. S
ha ôk mindezt nem tették volna meg, ha mi
alkalmatlanná válunk erre a küldetésre, akkor
– ahogyan Jézus mondta – „a kövek fognak
kiáltani“, mert Jézus dicsôsége nem maradhat
rejtve. 

Egy hét múlva véget ér a nagyböjti idôszak,
és a feltámadást ünnepeljük. A mai igén ke-
resztül azt kérdezi tôlünk mennyei Atyánk: én
hogyan tudom hirdetni Jézus dicsôségét? Mit
tudok tenni annak érdekében, hogy minél töb-
ben felismerjék ezt és meghódoljanak elôtte?
Mit tudok tenni, hogy Jézus dicsôséges feltá-
madásának örömüzenete a szívekig hatoljon? 

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ ta-
láljunk, elôbb meg kell vizsgálnunk magunkat.
Tisztában kell lennünk azzal: egyáltalán látjuk-
e, felismerjük-e a saját életünkben Jézus je-
lenlétét? A megpróbáltatásaink, a problémáink
ellenére képesek vagyunk-e meglátni az Úr
dicsôségét? Ott vagyunk-e az éljenzô tömeg-
ben a tanítványok között? 

S ha erre igennel tudunk válaszolni, akkor
elcsendesedve, imádságban kell elkérnünk az
Úrtól, hogyan szolgáljunk neki? Mindez per-
sze nem csupán virágvasárnapra és a nagy-
hétre vonatkozik. Megváltásunkkal arra kap-
tunk elhívást, hogy egész életünkben bizony-
ságot tegyünk. Szavainkkal, tetteinkkel, pél-
damutatásunkkal és legfôképpen szeretetünk-
kel a jelenlévô dicsôséges és gyôztes Krisz-
tusról. 

Adja az Úr, hogy mindannyian felismerjük
Jézus jelenlétét és végtelen szeretetét az éle-
tünkben, és errôl a Szentlélek erejével bizony-
ságot tehessünk a világnak. „Áldott, a király,
aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és
dicsôség a magasságban!“ Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
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Erre a mindnyájunkat létünkben érintô kér-
désre röviden így lehetne a Szentírás tanítása
alapján válaszolnunk: a meghalás pillanatában
a testtôl elváló lélek sorsa véglegesen eldôl
vagy jobbra, vagy balra, folytatja létét vagy az
örök üdvösségben, vagy az örök kárhozatban;
a test pedig visszatér a földbe, melybôl véte-
tett. Az utolsó napon, Krisztus dicsôséges
megjelenésekor feltámad a test a halálból, és a
már üdvözült vagy elkárhozott lélekkel újra
egyesül, s így az újra test és lélekbôl álló em-
bernek a már meghalástól kezdve végérvé-
nyesen eldôlt üdvözült vagy elkárhozott álla-
pota teljessé válik. Ezt a rövid összefoglalást
részletezzük most a továbbiak folyamán.

MICSODA A HALÁL?

Elôbb ezt a kérdést kell tisztáznunk, mielôtt
a halál mögé akarunk tekinteni.

Minden félreértés elkerülése végett azt
jegyezzük meg elôször, hogy a halál alatt ez
alkalommal nem csak a testi meghalást értjük,
hanem sokkal többet annál, valamint az élet
szóval sem a puszta létezést jelöljük, hanem

sokkal többet annál. A Szentírás az élet szóval
jelöli a földi életet is, általánosabb azonban e
szó teológiai jelentése, amely az örök életre
utal. Krisztus az élet, s az embernek akkor van
élete, ha hite által Krisztusban és Krisztus
által él. Az embernek tehát az élet nem szüle-
tése által sajátja, hanem újjászületés és meg-
térés által adatik. (Jn 1,4, 6,53, 10,28; 1Jn 5,11-
12 stb.) A halál szó is jelenti a fizikai megha-
lást, az elmúlást is, de teológiailag a halál nem
a lét ellentéte, hanem az életé. A halál nem
egyenlô a nemlét állapotával, azaz az emberi
lét megsemmisülésével, hanem a halál az élet,
az örök élet hiányát fejezi ki. Isten azt mondta
az elsô emberpárnak a Paradicsomban, hogy
amely napon áthágják az ô törvényét, halálnak
halálával halnak meg. Ádám és Éva Isten pa-
rancsának a megszegése után nem szûntek
meg létezni, egyelôre testileg sem haltak
meg, hanem új állapotba és viszonyba kerül-
tek: megromlott az Istenhez való viszonyuk,
és ez a megromlott élet, ez a bûnnel megfer-
tôzött élet: ez a halál. A halál tehát az Élettôl,
az Istentôl elszakadt lét. Ezért mondja a
Szentírás a bûnösrôl, hogy „élvén megholt“, és
hogy „az a neved, hogy élsz, és halott vagy“
(1Tim 5,6; Jel 3,1). Ilyen értelemben a halál
tulajdonképpen nem egyéb, mint maga a kár-
hozat, ami az ember számára már a születéssel
kezdôdik s a testi meghalással végérvényessé
és örökkévalóvá válik, hacsak közben újjá nem
születik az ember.
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UTÁN?*

JOÓ SÁNDOR

*Elhangzott 1947. március 3-án Miskolcon.
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A Szentírás szerint tehát a halál oka az isteni
törvény megszegése, maga a bûn és az Isten
ítélete, aki a bûnt halállal bünteti. Református
káténk szerint is: „Isten igazsága azt kívánja,
hogy az Istennek felséges dicsôsége ellen elkö-
vetett bûnt a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-
lelki büntetés kövesse.“ A halál azt jelenti, hogy
testestôl-lelkestôl Isten bûntetô ítélete alatt
van az ember. A halál tehát az embernek –
nem a testnek, nem is csak a léleknek, hanem
a testbôl és lélekbôl álló emberi személynek a
halála: kárhozatban való léte. Éppen ebben
nyilatkozik meg bûnt büntetô ítélet jellege,
halálosan komoly valósága.

Ne úgy képzeljük el emberi életünket, mint
egy nagy szobát, amelybôl két ajtó nyílik:
egyik az örök életre, másik az örök kárhozatra.
Nem így van! Ha a hasonlatnál akarunk ma-
radni, olyan nagy szobát képzeljünk el, ame-
lyikbôl nem nyílik ajtó, amelyik minden oldal-
ról a halál emberi erôvel áttörhetetlen való-
ságával van körülhatárolva. Az emberi élet a
paradicsomi tragédia óta mindenestôl, testes-
tôl-lelkestôl halálra szánt, halál börtönébe zárt
élet, amibôl semmiféle emberi erôfeszítéssel
nincs menekülés.

Ámde Isten az elsô karácsonykor Jézus földi
személyében beleplántálta a halálnak ebbe az
emberi világába az Élet csíráját, amely felnôtt
mint „vesszôszál“, s a halálból való feltáma-

dásával áttörte egy ponton az emberi létünket
körülzáró halálbörtön falát. 

Ezen a résen át, de csak ezen az egyetlen
résen át nyílik meg az út a halál világából az
élet világába. Ezt jelenti ez az Ige: „Ámde
Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük
lôn azoknak, akik elaludtak“ (1Kor 15,20). Az
tehát, hogy a halálon túl mégis van számunkra
egy új élet: csak azért lehetséges, mert Jézus
feltámadott, csak azáltal lehetséges, hogy
Krisztus legyôzte a halált, és csak azok
számára lehetséges, akik a Krisztusba, az elsô
zsengébe hit és újjászületés által beoltattak!
Nem igaz tehát az, hogy a testi meghalás
egyszerûen csak a lélek átringása az örök
életbe – mert Krisztus nélkül, hit által Krisz-
tushoz tartozás nélkül a meghalás éppen átrin-
gás a már korábban elkezdôdött kárhozat tel-
jességébe. A halállal szemben a keresztyén
igazság az, hogy az igazi komoly embernek
Krisztus nélkül vissza kell borzadnia és el kell
rémülnie tôle. Hit által értjük csak meg, hogy
a halálból való kimentés, a halottak feltámasz-
tása már megkezdôdött a Jézus Krisztusban.
Ezért reméljük, hogy folytatódik majd ben-
nünk is. A Krisztusban hívô embernek is még
a testi meghalást megelôzôen meg kell halnia
a bûn számára, újjá kell születnie Krisztusban
a Szentlélek által, még e földi élet folyamán
meg kell, hogy kezdôdjék benne a bûnbôl,
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halálából való feltámadás folyamata a Krisztus
halált legyôzô ereje által, és akkor, de csakis
akkor érvényes reá Krisztus nagy ígérete,
hogy „soha meg nem hal“, és hogy „nem lát
halált“, mert „ha meghal is“ (fizikailag), akkor
is „él“ (Jn 11,25.26). És hogy mégis valóság
marad számára a testi meghalás, ez csak azt
jelenti, hogy a Krisztus feltámadása által meg-
nyílt új életben való részesedése nem feje-
zôdik be itt a földön, hanem csak elkezdôdik,
mégpedig elkezdôdik a lelke számára s foly-
tatódik és teljessé válik majd a teste számára
is. Mindebbôl az következik, hogy a

A LÉLEK HALHATATLANSÁGA

kérdésére is egészen más feleletet ad a
Szentírás, mint ami az általános köztudatban
él. Az általános közgondolkozás szerint lel-
künk mint emberi természetünk nemesebbik
része fölött nem úr a halál, lelkünk más vala-
mi, mint a testünk: nem bomlik úgy föl, nem
enyészik úgy el, mint a test, nem romlandó
valami, nem lehet kivégezni, agyonütni, tehát
a lélek halhatatlan. Vigyázzunk azonban, mert
bármennyire igaz is, hogy a lélek minémûsé-
gébôl következôen más valami, mint a test, és
öntudatos létezése megmarad a testi megha-
lást követôen is: ez még nem jelenti a lélek
bibliai értelemben vett halhatatlanságát. Pilla-

natig sem kétséges ugyanis, hogy a lélek a
testi meghalás bekövetkezése után is tovább
létezik, de éppen az a nagy kérdés, hogy hol.
Mert a lélek halál utáni létezése kétféle lehet:
üdvözült vagy kárhozatban való létezés, tehát
éppen: élet vagy halál! A halhatatlanság szó-
nak tehát csak akkor van értelme, ha az a
kárhozat halálából való megszabadulást az
örök üdvözült életbe való felemelkedést jelen-
ti. Erre pedig a lélek önmagától, a maga ere-
jébôl, bármennyire különbözik is minden más
egyéb földi létezô valóságtól: képtelen! Éppen
a Krisztus feltámadása teszi nagyon is kése-
delmessé az emberi lélek természetébôl folyó
halhatatlanságát: Mi szükség lett volna ugya-
nis a Krisztus feltámadásra, vagyis a kárhozat
halálából új élet teremtésére, ha volna az
emberi életnek olyan része, akár anyagi, akár
anyagtalan valamije, amelyik önmaga erejébôl
is ki tudja kerülni a halált? Ha a halál a bûn
zsoldja, Isten büntetô ítélete, hogyan válthatná
ki a lélek magát alóla? Krisztus feltámadása a
halál törvényének egyetemes uralmáról és
érvényérôl tesz bizonyságot, vagyis azt hirde-
ti, hogy éppen nem halhatatlan az ember, ha-
nem mindenestôl, testileg-lelkileg a halál ural-
ma alatt áll. Éppen azért kellett Krisztusnak
feltámadnia a halálból, mert az emberi lélek-
nek semmi olyan képessége és tulajdonsága
nincsen, ami ôt a halálból a halhatatlanságba
átemelhetné. Hogy mégis van reményünk a
halál után, hogy mégis van lehetôsége a lélek-
nek a halhatatlanságra, az nem a lélek mine-
mûségébôl (vagy bármiféle okkultista, spiri-
tiszta spekulációból) következik, hanem egye-
dül abból a páratlan csodából, hogy Krisztus
feltámadott és zsengéjük lôn azoknak, akik
elaludtak! A lélek nem maga az élet: egyedül
Isten az, aki maga az Élet, és akirôl mondja a
Szentírás, hogy Övé egyedül a halhatatlanság!
(1Tim 6,16) Nem a lélek halhatatlan, hanem a
Krisztusba oltott lélek halhatatlan. Nem ma-
gától halhatatlan a lélek, hanem a Krisztusban
való hit által. Nem a lélek záloga az örök élet-
nek, hanem Jézus Krisztus, az ô feltámadása
jelenti a lélek számára is a mennyei kapu meg-
nyílását. (Nem: „Es gibt ewiges Leben“ – ha-
nem: „Er gibt ewiges Leben!“ Tehát nemcsak
úgy általában van örök élet a lélek számára
sem, hanem a Krisztusért és a Krisztus által
van örök élet. Krisztus feltámadott! Ez az
egyetlen reménysége, ígérete és záloga a lé-
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leknek a halhatatlanság felôl! Krisztus feltá-
madásának a csodája jogosít fel

TESTÜNK FELTÁMADÁSÁNAK

a boldog hitére is. Amikor testrôl beszélünk,
nem azt a 40-60-80 kilónyi hús-vérizom-cson-
tot értjük rajta, ami pillanatnyilag a test
anyagát alkotja. Maga az anyag még nem test,
csak a lélekkel megtöltött, meglelkesített
anyag az, és ugyanígy a szellemet sem tekint-
hetjük minden további nélkül léleknek, hanem
csak bizonyos testben megjelenô, testhez
kötött szellemnek. A testünk éppen úgy hoz-
zátartozik az énünkhöz, mint a lelkünk. Tes-
tem és lelkem együtt alkotják az egyéni-
ségemet. Ebbôl nyilvánvaló az, hogy a testem
nem börtöne a léleknek, amelybôl a halál
végre megszabadítja a szegény bezárt lelket,
hanem sokkal inkább a személyes életem
fejezôdik ki látható, hallható és tapintható for-
mában a testemben. A lelki szépség testileg is
megnyilvánul, a Jézus iránti engedelmesség a
tekintetben, az arcvonásokban stb. is kife-
jezésre jut. A test lényege tehát az, hogy a
lélek „alakja“, az emberi személy megje-
lenése, tehát több és más valami, mint a testet
pillanatnyilag alkotó anyaghalmaz. Amikor
tehát a feltámadásban testrôl beszélünk, nem
a test anyagát értjük rajta – „hús és vér nem
örökölheti Istennek országát“ –, hanem a testet
mint a lélek formáját, orgánumát, amelyben
minden változás ellenére is az ember egyé-
nisége jut kifejezésre. A Szentírás nem azt
mondja, hogy ugyanaz az anyag támad föl,
amely eltemettetett, hanem azt, hogy a test
támad fel. Testünk anyagrészecskéi eggyé vál-
nak a talajjal, s késôbb, mint más emberi
testek anyagrészei, szerteszét kerülnek a
világban. Testünk anyaga azonban még földi
életünk idején is szakadatlanul változik. Átlag
hétévenként minden anyagrészecske kicse-
rélôdik a testben, és mégis mindig ugyanaz
marad a testünk: vagyis testünk anyagának a
megváltozása nem jelenti testünk lényegének
a megváltozását. Ha egy épületbôl a köveket
mind egyenként elszednénk és mindet egy
másikkal cserélnénk ki: maga az épület mégis
megmaradna változatlanul, alakja, stílusa, ren-
deltetése ugyanaz maradna, pedig minden
téglát másikkal cseréltünk ki benne. Ez csak
kép, amivel most csak azt akarjuk kifejezni,

hogy egy test lényegéhez nem tartozik hozzá
egy bizonyos anyag, s így megértjük azt is,
hogy testünk feltámadását nem befolyásolja
az, hogy annak anyagrészecskéi már másfelé
keringenek. A lényeg tehát az, hogy ugyanan-
nak a személynek a teste támad fel, de nem
ugyanaz az anyag, amely eltemettetett.

Az eltemetett és feltámadott test úgy külön-
bözik egymástól és úgy egyezik egymással,
mint a földbe vetett gabonamag és a belôle
kikelt kalász: lényegileg ugyanaz, minôségileg
más. A „romlandóságban, gyalázatosságban,
erôtelenségben“ eltemetett „érzéki“ testbôl
támad föl „romolhatatlanságban, dicsôségben
és erôben“ a „lelki test“. A föltámadott testtel
az ember többé nem az idôben, nem e világ-
ban, hanem az örökkévalóságban él majd,
ezért kell a testnek, mely most az idôben való
életre van berendezve, olyan változáson
átmennie, hogy élhessen az örökkévalóság-
ban. Olyan test lesz ez, amely mentes minden
gyarlóságtól és mulandóságtól, amelyik nem
ismeri többé a földi élet természetes szükség-
leteit, amely röviden: hasonló a feltámadott
Krisztus dicsôséges testéhez. De mégis nem
másik, hanem ugyanaz a test, amely rom-
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landóságban temettetett el, támad föl romol-
hatatlanságban. Tehát a testi feltámadás éppen
azt jelenti, hogy Isten a halálon át is megôrzi
az ember egyéniségét, megkülönböztethetô
és felismerhetô formát viselô személyiségét, a
feltámadott embernek a volt földi emberrel
való személyazonosságát. Tehát odaát is meg-
ismerjük egymást, nemhiába reménykedünk a
viszontlátás örömében!

Hogy miként történik a halott test feltá-
masztása, nem mondja el a Szentírás, ez min-
denestôl az Isten dolga: „Az Isten pedig testet
ád annak, amint akarta.“ Isten mûhelytit-
kairól ne akarjuk a fátylat fellebbenteni, mert
úgyse lehet! Isten mindenható, és ha a sem-
mibôl egy világot tudott teremteni s a föld
porából embert: még inkább megteheti, hogy
elporladt, krematóriumban hamuvá égetett s a
világ minden tájára szétszóródott teteme-
inkbôl új, dicsôséges testet támasszon föl! A
mindenható Isten már adott egy megnyugtató
zálogot testi feltámadásunk bizonyosságára
nézve: a Krisztus feltámadását. Ô zsengéje
azoknak, akik elaludtak. Vagyis az ô feltáma-
dása nem önmagában is befejezett egész, ha-
nem csak kezdete a feltámadási folyamatnak:
utalás arra, hogy Vele és Benne már elkezdô-
dött a halál legyôzése a feltámadás által, ami
így folytatódik majd mindazokban, akik ôben-
ne aludtak el. A testi feltámadással fejezôdik
be és teljesedik ki Jézusnak az emberért vál-
lalt és elvégzett egész megváltói mûve! A fel-
támadásban helyreáll az ideiglenesen meg-
szûnt kapcsolat test és lélek között, s így azu-
tán minden ember mint ember, testi-lelki va-
lóság folytatja létét az Isten ítélete szerint
néki osztályrészül juttatott állapotban.

Ezzel tulajdonképpen meg is adtuk röviden a
választ arra a kérdésre, hogy mi van a halál
után. De most hátravan még egy kérdés:

MI LESZ VELED A TE HALÁLOD UTÁN?

Tudod azt, hogy nincs a világon ennél élet-
bevágóbb kérdés a számodra?! Ennek a meg-
nyugtató megoldása az az egy szükséges
dolog, amirôl Jézus beszélt. Akkor érted meg,
menynyire igaza van ebben Jézusnak, amikor
valami nagy veszedelemben lényegtelenné
válik számodra minden addig szükségesnek
tartott földi holmi, kifogástalannak látszik még
a puszta életed megmentése is, és ott állsz

közvetlenül az elkerülhetetlen halál valósága
elôtt!

Én akkor értettem meg, mennyire ez az egy
szükséges dolog, amikor a közelmúltban egy
lelkésztársammal együtt egy sötét pincében,
fegyveres ôrizet alatt étlen-szomjan kuporog-
tunk és találgattuk, mi lesz most velünk.
Minden külsô jel arra vallott, az egész helyzet
azt mutatta legvalószínûbbnek, hogy hamaro-
san menthetetlenül végünk lesz! Suttogó
beszélgetésben kezdtünk tehát leszámolni
azzal a ténnyel, hogy percek, félóra vagy talán
fél nap múlva odakerülünk közvetlenül az élô
Isten ítélôszéke elé. Merre dönti majd el a sor-
sunkat: jobbra vagy balra, üdvösségre vagy
kárhozatra?! És megállapodtunk abban, föltét-
len bizonyossággal, hogy Isten igenis az
üdvösség kapuját fogja kinyitni elôttünk, nem
azért, mert megérdemeltük, sôt: éppen az
ellenkezôjét tehetné, ha a mi érdemeinkre
lenne tekintettel. Nagyon is tisztán láttuk sú-
lyos bûneinket, mulasztásainkat, amelyeket
most már még ha akarnánk se tudnánk jóvá-
tenni, pótolni – rengeteg adóssággal és hi-
ánnyal fogunk odakerülni Isten elé. Soha nem
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Gyülekezeti életünk képekben

éreztük át olyan elevenen, mint akkor, meny-
nyire kárhozatra méltók vagyunk – de hiszen
éppen azért halt meg Jézus, éppen erre vonat-
kozik a kegyelem, éppen ezeket a bûneinket
és mulasztásainkat bocsátotta meg Isten a
Krisztus véréért, éppen az örökre jóváte-
hetetlen adósságunkat fizette ô ki halálával:
hogyne volna hát bizonyos az üdvösségünk! A
megfeszített és feltámadott Krisztusban való
hit olyan boldog üdvbizonyossággal töltött el,
hogy attól kezdve szinte fölényes nyugalom-
mal vártuk: ám történjék velünk, aminek
történnie kell, egy a szükséges dolog, s ez az
egy: az üdvösség – bizonyos!

Te eljutottál-e már a bizonyosságra? Ha
nem, miért nem? Mikor akarsz bizonyosságra
jutni üdvösséged felôl? Tudod-e már, hol töltöd
az örökkévalóságot? Döntsd el hamar, hiszen
gondold meg: a tulajdonképpeni élet a szá-
munkra még csak ezután, a földi lét után
következik! De ugye neked se mindegy az, hol
élsz tovább: az üdvözült örök életben-e vagy a
kárhozatban? Isten a te üdvösséged érdemé-
ben is mindent megtett már, amikor Krisztust,
a te Megváltódat halálra adta és feltámasztotta
a halálból. Az már rajtad áll, hogy alázatos
hálával elfogadod-e a halálból való megváltás
boldog bizonyosságát!

Egyik barátommal történt az ostrom alatt,
hogy el akarták vinni a pincébôl ágyút tolni
vagy sáncot ásni. Kicsi gyermekei nagy sírás-
sal kapaszkodtak bele édesapjukba. A szívet
tépô jelenet hatása alatt egy fiatalember, aki
velük egy pincében húzta meg magát addig,
elôlépett, félretolta az édesapát, mondván:
„Nézd, neked családod van, nekem senkim
nincsen, te maradj, majd én elmegyek helyetted.“
Elment. Nem is jött vissza többet. Pár nap
múlva, amikor barátom vízért ment, a fiatal-
embert holtan találta egy árok szélén. Akna-
szilánk ölte meg a sánc ásása közben. Ba-
rátomat iszonyúan megrendítette az eset: íme,
ennek az embernek köszönheti az életben
maradását! Mai napig se tud szabadulni az
emléktôl, folyton azon sóhajtozik, hogy csak
valahogyan meghálálhatná néki vagy hozzátar-
tozóinak, ha vannak, amit érte tett! Ugye
megrendítô lehet az, amikor valaki megtudja,
hogy valaki más meghalt helyette! Pedig ez
történt veled is! Gondold el, ha most az Úr
Isten számadásra vonna téged, rád mutatna s
azt mondaná: „Gyere, számoljunk!“ Rettenetes

lenne, mert semmivel sem tudnál az ô igazsá-
ga szerint elszámolni neki. És tudod, mi
történt? Valaki elédbe állt, szelíden félretolt,
mondván: „Te maradj, majd én megyek!“ És
ment! És ott is maradt! Meghalt!!! Vállalta
helyetted a te bûneid büntetését! Tudomásul
vetted ezt már könnyekig megrendítô hálával,
hogy ezért élhetsz te Istennel megbékülve
tovább a földön és az örökkévalóságban?
Térden állva megköszönted már neki, amit
érted tett? Tudod, ugye, ki volt az, aki éretted
meghalt? Jézus Krisztus. Ezért megváltód ô
néked. Ez a megváltás! De nemcsak meghalt,
hanem fel is támadott, és most élô valóságban
áll eléd és emlékeztet: „Én voltam az, aki azt
mondtam, te maradj, majd én megyek: Nincs
hozzám semmi mondanivalód?“ Ha most térd-
re borulva elôtte, teljes szívvel-lélekkel így
tudsz válaszolni neki: „Köszönöm, Uram, amit
értem tettél! Teljességgel le vagyok kötelezve irán-
tad! Tiéd vagyok testestôl-lelkestôl. Hiszek
benned és követlek téged!“ – akkor máris átmen-
tél a halálból az életre, és akkor üdvösséged
teljes bizonyosságával ujjonghat fel benned
szép húsvéti énekünk:

Nincs már szívem félelmére nézni sírom
fenekére. Mert látom Jézus példájából, mi
lehet a holtak porából. Szûnjetek meg, két-
ségeim, változzatok, félelmeim Reménységgé
s örömökké, mert nem alszom el örökké!

2013 husvet.qxd  2013.03.26.  9:21  Page 12



Gyülekezeti életünk képekben

13

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN

BETLEHEMEZÉS
Advent utolsó hetében régi magyar hagyományunkat elevenítettük fel. Betlehemest játszó

fiataljainkkal ellátogattunk gyülekezetünk családjaihoz, hirdetve a megváltó Krisztus
születését. Leírhatatlan öröm volt, ahogyan fiataljaink lelkesen és teljes átéléssel játszot-
ták szerepüket. Ezúton is köszönjük vendégszeretetüket azoknak, akik meghívták és befo-
gadták a nem kis létszámú csapatunkat. A fiatalok a végén arról tettek bizonyságot: alig
várják, a következô betlehemezést! Istennek legyen ezért hála!
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SZENTESTI CSALÁDI ISTENTISZTELET

KÖZSÉGI ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÉS
BIZONYSÁGTÉTELÜNK A SINKA ISTVÁN

KÖNYVTÁR ELÔTT 
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Idén is áldott együttlétben lehetett részünk a presbiteri lelkigyakorlaton. A Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület üdülôjében tarthattuk meg alkalmunkat, ahol csodálatos vendéglátás-
ban lehetett részünk. Az idei témánk a gyülekezetépítés volt, amelyet Csiha Kálmán püspök úr
tanulmánya alapján fejtettünk ki. Missziói gyülekezetként elengedhetetlen számunkra, hogy
ilyen irányú továbbképzéseket tartsunk akár saját elôadásban, akár más szakemberek segít-
ségül hívásával, ezért a jövôben is számíthatunk erre. 

Péntek délután – a tervezettôl eltérôen – elôször Köveskálra látogattunk, ahol dr. Vass Zoltán
gondnokunk borász barátját látogattuk meg. Szakszerû segítségével és vezetésével a környék
kiváló boraiból kóstolhattuk. Ezt követôen érkeztünk meg Monoszlóra, ahol a helyi református
gyülekezet gondozásában lévô, szépen felújított, és minden igényt kielégítô vendégházban
elfoglalhattuk szállásainkat. Vacsora után késô estig beszélgettünk.

Másnap, a reggeli áhítatot követôen belemerültünk a gyülekezetépítés rejtelmeibe, amely
egész délelôttünket kitöltötte. Az ebédet követôen megtekinthettük a monoszlói középkori
templomot, majd hazafelé vettük az irányt. Útközben megáltunk a Hegyestû nevû bazalthegy-
nél, ahonnan csodálatos panoráma nyílt a Káli-medencére és a környezô tanúhegyekre. Haza-
indulásunk elôtt még a zánkai református templomnál is megálltunk egy rövid idôre, ahol a helyi
református lelkipásztor vezetett végig a szintén középkori templomban. 

Lelkigyakorlatunk nem csupán szellemi töltekezést jelentett, hanem – kiszakadva a hétköz-
napok rohanásából – lélekben is megújulhattunk, felfrissülhettünk. Presbiteri közösségünk
tovább erôsödhetett küldetésében, amiért Istené legyen a dicsôség!

15

Gyülekezeti életünk képekben

PRESBITERI LELKIGYAKORLATUNK
MONOSZLÓN

2013. március 8-9.
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HÚSVÉTI BÁBJÁTÉK A GYERMEKEKNEK

Gyülekezeti életünk képekben

17

A karácsonyi idôszakhoz hasonlóan idén Húsvétkor is megszerveztük gyermekeink és hit-
tanosaink számára az ünnepre hangoló és lelket üdítô bábjátékot. A harminc perces elôadás
Húsvét üzenetét és a feltámadás örömhírét igyekezett közelebb hozni a fiatalokhoz. Áldott
együttlétünk szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel zárult. A Szadáról érkezô Haj-
nalcsillag bábcsoport elôadásaikkal Krisztus örömhírét hirdetik a gyermekek felé. Életükre és
szolgálatukra ezúton is Isten áldását kívánjuk!
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Kiemelt gyülekezeti alkalmaink

KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK PÜNKÖSDIG

NAGYHETI ALKALMAINK A GYÜLEKEZETI TEREMBEN:
Március 28. – Nagycsütörtöki úrvacsorás istentisztelet

Március 29. – Nagypénteki istentisztelet

HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK A TEMPLOMBAN:
Március 31. – Úrvacsorás istentisztelet Csömörön, 900-tól.
Április 1. – Úrvacsorás istentisztelet Csömörön, 900-tól.
Április 1. – Úrvacsorás istentisztelet Nagytarcsán, 1030-tól.

Május 5-én az istentisztelet
keretén belül gyülekezetünk

édesanyáit köszöntjük.

Húsvét utáni 40. napon – Jézus mennybemenetele ünnepén –
május 9-én csütörtök este 18 órai kezdettel ünnepi istentiszteletet
tartunk.

Május 12-én 9 órától, az egyházi ének és zene 
vasárnapján ünnepi zenés istentiszteletet tartunk.

Május 26-án, a Magyar Református Egység
napja alkalmából az istentisztelet keretén belül a
határontúli magyar testvéreinkért imádkozunk.
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Gyülekezetünk nyári tábora ebben az évben
a szigetszentmártoni Mártoni Táborban lesz
(www.martonitabor.hu), amely Budapesttôl 38
km-re a ráckevei duna partján található. A tá-
bor – a korábban meghirdetett idôponttól elté-
rôen – július 24-28-ig, azaz szerdától vasár-
napig tart. Az elôzô évektôl eltérôen idén egy-
séges csomagárat kaptunk a tábor vezetôjétôl,
amely magában foglal mindenféle kedvez-
ményt: 5 nap 4 éjszaka teljes ellátással egy fô
részére: 15.000,- Ft (3 éves kor alatt a gyer-
mekekért nem kell fizetni). Ez azt jelenti, hogy
egy fônek – gyermeknek, felnôttnek egyaránt
– 3.750,- Ft/nap-ra jön ki a szállás és a három-
szori étkezés. Látható, hogy ez az ár a legtöbb
helyen a gyermekekért fizetendô árnak felel
meg. Ha 80 fô felett érkezünk, további ked-
vezményre számíthatunk. 

A csomagár kizárólag a táborhely nyújtotta
szállásra és a napi háromszori étkezésre vonat-
kozik, sátrazásra és lakókocsira, illetve meg-
bontott étkezésre nem kapunk ilyen kedvez-
ményes árat. 

A csomagár magában foglalja: a szállást:
önálló faházakban és a nagy központi téglaépü-
letben található szobákban, valamennyi fürdô-
szobás. A napi háromszori étkezést: hideg
reggeli, leves és fôétel ebédre, meleg egytál-
étel vacsorára. A táborhely minden szolgál-
tatásának korlátlan használatát: saját stég,
kajak, kenu, ping-pong, billiárd, csocsó, inter-
net, nagyterem. A táborhely mellett focipálya
és a kisgyermekesek számára is ideális sza-
badstrand található.

Az itthon maradt gyülekezeti tagok számára
buszos kirándulás keretén belül megszervez-
zük, hogy a szombati napon meglátogathassák
a táborozókat. 

Szükség esetén, és a lehetôségeinkhez mér-
ten a gyülekezet anyagi segítséget tud biztosí-
tani a táborozni vágyóknak. A támogatási igé-
nyeket kérjük írásban a lelkipásztor felé nyújt-
sák be. Ugyan így a felvetôdô kérdésekkel is
hozzá forduljanak. A további részletekrôl fo-
lyamatosan tájékoztatni fogjuk gyülekezetünk
tagjait.

19

Történet

Május 12-én konfirmandusaink vizsgát tesznek gyüleke-
zetünk presbitériuma és a szülôk jelenlétében. Ezt követôen

május 20-án, pünkösd hétfôjén az istentisztelet keretén
belül Isten és a gyülekezet színe elôtt ünnepélyesen bizony-

ságot tesznek hitükrôl és részt vesznek az úrvacsorán.

Május 15-én, 16-án és 17-én este 18 órai kezdettel
pünkösdi evangelizációs istentiszteleteket tartunk
vendégigehirdetôkkel. 

PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK A TEMPLOMBAN:
Május 19. – Úrvacsorás istentisztelet Csömörön, 900-tól.
Május 20. – Úrvacsorás istentisztelet Csömörön, 900-tól.
Május 20. – Úrvacsorás istentisztelet Nagytarcsán, 1030-tól.

A hagyományokhoz híven május 20-án pünkösd hétfôjén
gyülekezetünk focicsapatával részt veszünk településünk

történelmi egyházainak pünkösdi focikupáján.

ELÔZETES TÁJÉKOZTATÓ 
GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBORUNKRÓL
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IMPRESSZUM
A MAGVETÔ – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja.

Megjelenik 250 példányban, A4-es méretben negyedévente. Felelôs kiadó, valamint az újságot
szerkeszti és tördeli: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. Korrektor: Pintér Édua presbiter.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2013. január – március

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA

----

HALOTTAINK

Majorné Jánvári Katalin, 1948.11.18. Döge – 2013.01.18. Csömör.
Dudás Zsuzsanna, 1991.05.06. Budapest – 2013.01.08. Budapest.

GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA
„A JÓTÉKONYSÁGRÓL ÉS AZ ADAKOZÁSRÓL PEDIG EL NE FELEDKEZZETEK,

MERT ILYEN ÁLDOZATOKBAN GYÖNYÖRKÖDIK AZ ISTEN. (Zsid 13,16)

Kedves Testvéreink a személyes adományaikat, illetve gyülekezetünk mûködését segítô
egyházfenntartói járulékukat személyesen az istentisztelet után, vagy banki átutalással
tudják befizetni (átutalás eseténk kérnénk jelezzék annak jogcímét).

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742049-20341938

RENDSZERES ALKALMAINK
Istentisztelet (minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrvacsorával): vasárnap 900–1000

Istentisztelet Nagytarcsán (minden hónap 1. és 3. vasárnapján a r.k. templomban): vasárnap 1030–1130

Gyermek-istentisztelet (a gyülekezeti teremben): vasárnap, 900–1000

Iskolai hittan (Mátyás k. Ált. Isk.): hétfô és szerda délelôtt 800–1140

Óvodai hittan – Kacsó utcai csoport: kedd 1530–1600, Laki sarki csoport: csütörtök 1530–1600

Bibliaóra* a nyugdíjas korosztálynak: kedd 830–1000, a fiatalabb korosztálynak: péntek 1800–1930

Konfirmációi elôkészítô*: szerda 1900–2000

Ifjúsági alkalom*: péntek 1630-1800

Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén 1800–2000

Foci-misszió (Sportcsarnok): kedd 1730–1930 (tavasztól ôszig)
Hajnalcsillag zenekar próbái: minden páros vasárnap 1030-tól

* Az alkalmat az ideiglenes lelkészi hivatalban tartjuk.

ELÉRHETÔSÉGEINK: 
A Lelkészi Hivatal címe: 2141 Csömör, Állomás u. 2. Telefon: 06/30-488-8780.
HIVATALI FOGADÓÓRA ELÔZETESEN EGYEZTETETT IDÔPONTBAN.
Internetes elérhetôségeink: www.csoref.hu, esztergalyelod@gmail.com
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