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lélek pártfogó/bátorító segítségét, mert „a
lélek ugyan kész, de a test erőtelen“!
Több szempontból is „a húsvét a legnagyobb mélységeket és legnagyobb magasságokat megélő ünnepünk” – írja Jókai
Anna. A virágvasárnapi hozsannázás közben ugyan ki gondolt a tömegben arra,
hogy az, aki az „ÚR nevében jött“, Akit
gyermek és felnőtt tiszta szívből, torkaszakadtából éljenzett és dícsért, három nap
múlva, részeg katonák kéjjel gyaláznak...
S nagypéntek tragédiájának fájdalmas
óráiban, a keresztrefeszítés kínjai között
ugyan ki gondolt arra, hogy harmadnapra
minden jóra fordul majd? Senki...

„Bizony, ez az ember
Isten Fia volt!”

Mk 15,39b

Húsvét isteni fordulata
bennünk is fordulatot munkál
A világ mindig is bővelkedett a szélsőségekben: voltak nagyon szegények és nagyon
gazdagok, hosszú életűek, s akik csak pár napot él(het)tek, elnyomók és elnyomottak,
ahogyan modern korunkból sem kopott ki a politikai, világnézeti, vallási megosztottság.
Vannak, akik „húsvét titka“ alatt az isteni szeretet krisztusi feltámadás-csodáját értik,
és vannak akiknek „húsvét titkáról“ többnyire csak az ünnepi sonka megfőzésének különleges receptje jut eszébe. Tény: polarizált világban élünk.

A

z ige egy római katonatiszt, egy százados tanúságtétele azokról az eseményekről, melyeket Krisztus
Urunk kivégzésénél tapasztalt. Egy vélemény az evangéliumból, ami megmaradt
évezredeket átívelően. Ennek a nemzsidó
embernek a bizonyságtevése bizonnyal
sok millió embert elgondolkodtatott az elmúlt 2000 esztendőben, s formált istenes
vagy istententelen véleményeket.
Az örök általános megosztottság
ebben a mostani vírushelyzetben különösen is megmutatkozik. Vannak, akik mármár gyermeki naivitással hisznek egyes
vakcinák „csodatevő“ erejében, ami majd
minden problémát megold – s a világ ott
folytathatja természetpusztító konzum-igazságtalanságait, ahol abbahagyta – és persze vannak

oltás-szkeptikusok, sőt, akadnak még „keménymagos“ vírustagadók is. A tények
nem csak elszomorítóak, de komoly okot
adnak a félelmekre!

Nagy a sötétség

A sötétség
azonban nem a mi világunk, mert Istenre
teremtett lények vagyunk; vágyunk a
fényre, a világosságra, a szeretetre, mert
a boldogság napsugarai nélkül hiány-betegségünk lesz. Ezért van szükségünk ünnepekre,
hogy
az
állandósuló
szürkeségeinket megtörje és felszabadító,
megújító örömöt hozzon. Éppen ezt adja
Isten az egyházi esztendő jeles ünnepeiben
minden alkalommal, húsvét ünnepében is,
hogy az előbb említett ellentétpárok segít(Fejekben, szívekben egyaránt.)

ségével rávezessen mindannyiunkat: Vele
és Nála végül mindig a jó, a pozitív töltetű
győzedelmeskedik.

A feltámadás ténye/fénye...

Nem csak ragyog, de irányt is mutat!
Azonban hétköznapi feladataink a földre,
a földiekre irányítják figyelmünket és kisebb-nagyobb problémáink sodrásában
elfelejtjük, hogy nem csak ezek folyamatos megoldása jelenti az élet értelmét! A
hívő ember – ahogyan a nemhívő is – ösztönösen igyekszik „előre“ élni, de emberlétünk kiteljesedéséhez szükségünk van
arra is, hogy „fölfelé is éljünk“, fölfelé is legyen egy Életünk. Ezt a bibliai grög
„dzóé“-nak, örök életnek nevezi, a másik,
aminek csak a temetőkapuig van perspektívája az a biosz, vagyis az elmúló élet.
Húsvét ünnepe azért a kereszténység
legnagyobb ünnepe, mert nem embernek
van dolga az emberrel, hogy ti. mindenki
higgyen a Messiásban – Krisztus URunk
Magvető példázatában ezt világosan kijelenti,
hogy ez csak az embervilág egynegyedének sikerül

– hanem az Istennek van dolga az emberrel! A feltámadás isteni jele arra mutat rá,
hogy szabadulás csak akkor lehetséges az
anyagvilág szorításából, ha nem „előre
menekülünk“, hanem fölfelé!

„Isten országa bennetek van“

Az utat fölfelé az lát(hat)ja meg, aki
megtalálja az utat befelé is, azaz kitartó
imádság révén rátalál „lelke várkastélyára“
(Avilai Szent Teréz). Ez bizony „lelki munka“,
amihez jól teszi az ember, ha kéri a Szent-

Nagypéntek emberi tragédiája, hogy
Aki a „világba jött“ a „világért“, Annak az
egész földi élete arról szólt – miközben éveken át tanította hogyan kell tisztelni az Istent és
szeretni az embertársat – , hogy a „vallási-politikai elit“ (főpapok, farizeusok) el akarták

Őt veszejteni. Nem akarták, hogy ott legyen! Menjen el onnan, mert csak még
nagyobb bajt hoz a népre... végül Nagypénteken azt mondták, hogy: Na, most
már végérvényesen tűnjél el innen!
Nem ismerős hang ez nekünk? Egyre
többen harsogják a világban, hogy „Köszönjük Jézus, de nem akarjuk, hogy itt
legyél! Még a jelképpé vált keresztedet is
levesszük a falainkról, sőt, mai követőid
is tűnjenek el a közéletből!“
Az elmúlt évszázadban nagyot fordult
a világ, de Istenbe vetett bizalmunk nem
tett vakká a világ kifordultságára, éppen
ellenkezőleg, még élesebben látjuk mindazt, ami a világban sötét és veszélyes, s
ami az emberi közösségeket támadja.
Húsvét evangéliuma, hogy a feltámadásba vetett hitünk által kapunk egy
másik, fölfelé mutató perspektívát, illetve
kapunk egy „biztonságos helyet” – a Gondviselő Isten kebelén/tenyerén – ahová újra
meg újra visszatérhetünk, s megerősödhetünk meggyőződésünkben: a kiteljesedés
csak akkor lehetséges, ha „fölfelé“ is akarunk élni, ha azt munkáljuk, ami örök...
Aki fölfelé, az „Istennek él“, az megtanulja másként látni a világot, s benne önmagát, s a felebarátot is. Rádöbben, hogy
az embernek nem csak problémai vannak,
amikre „megoldások“at kell keresnie,
hanem tragédiái is, amikben az igazi segítséget egyedül csak az irgalom, a részvét
tud nyújtani. Sajnos sok hiánnyal küzdünk ebben a mostani nagyhétben is, de
testi-leki terheink hordozásában se feledjük: Isten csekedett értünk – ezért nekünk
is dolgunk van Vele!
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Kedves Testvéreim!

S

zeretettel köszöntök Mindenkit
nagyheti/húsvéti ún. pásztorlevelemmel.
Mint mindenki – nem csak Magyarországon, de az egész lakott Földön – mi is
reményteljes izgalommal vártuk az
általános vírushelyzet jobbra fordulását, de sajnos várakozásunk, hogy
húsvétkor újra együtt ünnepelhetünk
kistemplomunkban, immáron másodszor is meghiúsult.
Ünnepeink, istentiszteleteink elmaradása bizony mindannyiunkat
megvisel. Teológián azt tanították nekünk, hogy akik csak „nagy ünnepeken“ (akkor is csak ritkábban) jutnak el
templomba, ők is a gyülekezethez tartoznak, s valóban így is van, számontartjuk
őket
is,
hiszen
a
templomlátogatási intenzitás/kedv –
el kell fogadnunk – ez is korfüggő. Felgyorsult a világ, s „mindent-tenniakarásunkban“ – okkal vagy ok nélkül –,
de kevesebb idő jut magunkra és a JóIstenre is. Az elmúlt évben telefonbeszélgetésekben
jónéhányszor
megtapasztaltam, hogy már azok is hiányolják az istentiszteleti alkalmakat,
akik valóban nem a „mindenvasárnapos templomos mag“-hoz tartoznak...
Sajnos ezt a mostani helyzetet
nemcsak ezt kell elfogadnunk, fel kell
dolgoznunk. Betegség vagy veszteség
terhe több testvérünket is kíséri, akikért imádkozás mellett jelenlétünkkel segítséget is próbálunk nyújtani.
Jelentem, hogy videó-igehirdetéseimet/áhitataimat rendszeresen felteszem a youtube-csatornámra ill.
honlapunkra is, melyeknek átlagos
nézettsége 70-80, ez a kiküldött maileknek mintegy egynegyede. (Sok testvérünknek
nincs
internethozzáférése
ugyanakkor tudomásom van arról, hogy többen az elérhetőségi linket ismerőseiknek továbbküldik illetve nem egyedül, hanem többen
nézik/hallgatják meg a videó-áhitatokat.)

Megtisztelő figyelmét Mindenkinek
köszönöm – kántorunk nevében is – s örülünk minden visszajelzésnek, ami további bátorítást jelent számunkra.
Reménykedünk, s bízunk az ÚRIsten
irgalmában, hogy nemsokára „túlleszünk“ ezeken a hosszú próbás hónapokon, s újra együtt dícsérhetjük
URunkat megtartó kegyelméért.

Erős vár a mi
Istenünk!
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Kedves Testvérek!
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021 böjti időszakában egyre növekvő reménységgel vártuk a
találkozás lehetőségét.
Mi is vágyódunk arra, hogy újra személyesen megélhessük a gyülekezeti
találkozásokat, a templomi istentiszteleten élőben hangzó igehirdetést és az
úrvacsora közösségét.
A jelenlegi súlyos járványügyi
helyzetben mégis azt javasoljuk gyülekezeteinknek, hogy virágvasárnapig
ne tartsanak személyes jelenléttel istentiszteletet, sem hétközi gyülekezeti
alkalmat. Mivel az oltás folyamata felgyorsult, azt reméljük, hogy hamarosan újra együtt lehetünk a gyülekezet
közösségében.
Egyúttal mindenkit biztatunk is
arra, hogy regisztráljon, és éljen az
oltás lehetőségével.
Arra kérjük a testvéreket, hogy
megértő szeretettel és türelemmel
hordozzák ennek a hosszú és nehéz
időszaknak a terheit, imádkozzunk
egymásért. Bízunk a gyülekezetek önszervező erejében, hogy senki sem
marad ige és segítség nélkül most sem.
Ajánlásunk a hétfői naptól lép érvénybe, de ahol most vasárnap még
megtartják az istentiszteleteket, ott
fokozott elővigyázatosságra kérünk
mindenkit. A mai igével küldjük köszöntésünket:
„Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és
könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt…”
(Fil 4,6)

Budapest/Győr, 2021. március 5.
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