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2004. Húsvét- Feltámadás ünnepe

Te is fel akarsz támadni?
21 Mert ember által van a halál, ember által van a
halottak feltámadása is. 22 Mert ahogyan Ádámban
mindnyájan meghalnak, úgy a krisztusban is
mindnyájan életre kelnek. 23 Mindenki a maga
rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus
azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a
Krisztuséi. 1 Korinthus 15, 21-23

Sok különleges árverésről hallottam
már. Híres színészek nagy filmszerepeinek
ruháját, futballisták cipőjét vagy államférfiiak
személyes tárgyait gyakorta horribilis összegért
is képesek a tehetős műgyűjtők megvásárolni.
Értékük általában nem szépségükben rejlik,
hanem abban, hogy egyedi darabok. Nincs
belőlük másik. S ennek a kuriózumnak egyedül
csak az tud örülni, akinek a birtokában van.
Húsvétkor az egész keresztyénség örül, mert
olyat kapott, ami megfizethetetlen, óriási kincs,
de mégsem egyed. Mindenkinek az életére
hatással van: Krisztus feltámadása ugyanis
nem egyszeri, csak egy ember, Isten Fia
számára tény, hiszen amiatt nem kellene az
egész világnak örülni. Hatással van
mindannyiunk jövőjére: hiszen Pál arról ír,
hogy az első Jézus, de utána mindenki

fel fog támadni! A boldogságról, örömről, a
kinevetett halálról szólnak ilyenkor az
igehirdetők. A hívő ember első gondolata is
erre irányul. Valójában egy másik tény mégis
komolyabbá teszi az ünnepet. Bár a
népszokások a tavaszköszöntők az élet
szépségét, a természet éledését, a reményteljes
újrakezdést ünneplik, a másnap, a húsvéthétfő
egyben komoly és számadásra kötelez. Mint
mindig, az ünnep eufóriájából a következő nap
ráz fel. Óriási a feszültség a locsolkodós ünnep
és az ige között. Az ige arra késztet, hogy
szálljunk magunkba, míg az ünnep az eszemiszom feledékenységét kínálja. Jézus volt az
első, de mi is fel fogunk támadni. S bár ő az
első alkalommal békességet, bűnbocsánatot
ígért és hatalmat adott a tanítványoknak a
megbocsátásra, s ő maga sem csapott le

a gyáva Pilátusra, nem szégyenítette meg a
magukat nagyra tartó főpapokat és nem
fordult el a heves Pétertől, azért egyszer vissza
fog jönni, hogy mindenkit: élőket és már
elhunytakat maga elé állítson! Pál nem csak
reménységet és vigaszt nyújt az első
Korinthusi levél 15 fejezetében. Nem csak
magyarázza a feltámadás rendjét és próbálja
megértetni velünk az új élet titkát.
Természetes, hogy ez az első, amit kihallunk
az igéből: én élek és ti is élni fogtok. De vajon
tényleg úgy lesz-e? Mert Jézus ezt mondta:
„ aki hisz énbennem, ha meghal is él.” És itt is
ezt halljuk: Krisztusban életre kelnek… ill. az
ő eljövetelekor következnek azok, akik a
Krisztuséi. Két nagy kérdés szegeződik
nekünk: fel akarsz támadni az örök életre?
Krisztusé vagy-e, hogy az örök életre támadj?
Sok vigasztalan és megfásult ember
van ebben a világban, akik nem is akarnak
feltámadni. Van, aki jégágyba fektette elhunyt
hitvesét és a saját kertjében felépített mini
mauzóleumban helyezte el az üvegfalú hűtőt,
hogy ott nézegesse élettelen szerelmét. Milyen
megható és mennyire szép. És mégis
bármennyire morbidnak tűnik. Mennyire hideg
szeretet ez! Egy másik s erről ír Molnár
Ferenc: Útitárs a száműzetésben c. művében.
Ez a szegény, szerencsétlen sorsú, élete vége
felé már szellemi zavarokkal küzdő drámaíró
megírja ezt, hogy meghalt, akit ő szeretett, és
aki őt nagyon szerette. És nem tudott nélküle
megválni. Dupla falú koporsóba tette és
mindenhová magával vitte…

Úgy érzem ezek a reflexek sokszor a
keresztyén emberben is benne vannak: visszük
magunkkal elhunyt szeretteink képét, sírjánál
ott állunk, kimegyünk és beszélgetünk velük.
Nem engedjük el őket. Nem engedjük meg,
hogy majd örökké együtt legyünk a halottak
feltámadása után.
De ugyanígy egy halott Krisztust
cipelünk magunkkal. Tiszteljük, beszédeit
fontosnak tartjuk. Csak éppen nem támadt fel
bennünk, és ezért nem vagyunk az övé. Nem
él Krisztus a szívekben, csak eszmeként a
fejben. Az asszonyok a holtak között keresték
volna: de nem volt ott feltámadt! Hát ne ott
keressük! Ő azt mondja: íme én élek! Krisztus
feltámadt és él, de vajon mi is élni fogunk? Mi
is az övéi vagyunk? Egy másik ünnep kellene,
hogy áthasson, megérintsen. Egy új, egy olyan,
amiről Túrmezei Erzsébet írt egy verset:
Karácsony nyári reggelen. Mert akkor született
meg benne a Krisztus. Attól a pillanattól fogva
ragadta magával az élet Ura!
Húsvét üzenete: A feltámadás nem egyedi!
Veled is megtörténhet!
Valljuk a hitvallásban, de a szívünk benne vane? Fel akarsz-e támadni? Krisztusé vagy-e?
Lázárné Skorka Katalin

Minden Kedves Olvasónknak
örömteli, Istentől megáldott
húsvétot kívánunk!
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Gyülekezetünk és templomunk
története
Sorozatunknak az a célja, hogy a mezőberényi
I. kerületi (német) evangélikus egyházközség
és a templom történetével ismertesse meg az
olvasókat, gyülekezetünk tagjait.
Amikor a parókia épületébe lépünk, szemközt
a falon láthatjuk a gyülekezet korábbi
lelkészeinek fényképeit. Petz Gyula, Dax
György, Bárdy Ernő, Kun Kaiser József,
Ferenczy Zoltán, Csepregi Zsuzsanna, Bácskai
Károly, Bátovszky Gábor. Különböző arcok,
különféle élettörténetekkel a hátuk mögött. Az
kapcsolja őket össze, hogy valamennyien
hosszabb-rövidebb
ideig
a
mi
gyülekezetünkben szolgálták Istent. És
összekapcsolja őket az az egyetlen ruhadarab,
amely ezeken a képeken is részletében látható:
a Luther-kabát. Talán már önök is feltették a
kérdést maguknak: miért és mióta viselnek
ilyet az evangélikus lelkészek Magyarországon?
Rovatunkban ezúttal ennek néztünk utána.
A reformáció korának lelkészei nem viseltek
megkülönböztető papi egyenruhát. Luther és
Melanchthon papi köpenye az egyetemi
professzori tudósköpeny volt. A kor nagy
hatású német festőművésze, Lucas Cranach
képein látható, hogy az említett két hittudós
mindennapi
köpenyében
prédikált
és
keresztelt, nyakszegélyüket fehér táblácska
nem díszíti. Gallérjukon prém látható, mely
nem hasznossági célt szolgált, hanem egyetemi
rangjelzés volt. Ebből a bő, fekete köpenyből
alakult ki a reformáció papi viselete, hasonlóan
ahhoz, amint az ősi egyház a régi római
polgári öltözetet tette szakrális öltönnyé. A
Luthert követők megtartották a viseletet a
generációk múltán is. Kezdetben a
lelkészeknek ez mindennapi öltözete tett,
hiszen az egyházi rendtartások előírták, hogy
egy lelkész mindenhol, még az utcán is, papi
méltósága jeleivel köteles megjelenni. A XVI.XVIII. században vidékenként kisebb
eltérések figyelhetők meg a lutheránus

lelkészek viseletében, de a hosszúkabát,
melynek zárt nyakszegélyén a mai mózestábla
simult a mellhez, már általánosnak mondható.
Néhány helyről maradt emlék fehér
malomkerékgallér viseletéről. Néhány ÉszakEurópai országban a mai napig megvan a régi
mindennapi papi viselet körgallérszerű
palásttal, amely a mai zárt Luther-kabáttal
ellentétben nyitott szabású volt.
Az az evangélikus papi kabát, melyet ma
viselnek lelkészeink, a XIX. század eleje óta
terjedt
el
Németországban
(és
Magyarországon is) III. Frigyes Vilmos 1811es rendeletével, de elemeinek nyomait jó egy
évszázaddal korábbról megfigyelhetjük.
Érdemes megemlíteni, hogy a papok viselete
hatott a gyülekezet tagjainak ruházkodására.
Már az őskeresztényekről tudott volt, hogy az
úrvacsorához jobb és a hétköznapi viselettől
eltérő ruhát öltöttek, mintegy megtisztelve
ezzel az ünnepet és kifejezve testük
megszentelését. A középkortól vált általánossá,
hogy a gyülekezetek tagjai az egyházi esztendő
egyes időszakaihoz illő színű ruhát öltöttek.
Vagyis adventben és böjtben fekete volt a nép
öltözete, húsvétkor és a nagy ünnepek első
napjain fehér, pünkösdkor piros – legalábbis
az asszonyok kendője.
Egységes templomi ruházatot sosem írtak elő,
de azt például szabályozták, hogy nemesi
jelvények, kitüntetések, tőrök és kardok nem
viselhetők a templomban.
Az evangélikusok istentiszteleti öltözetét
évszázadok óta az egyszerűség jellemzi, ami
Isten előtti megalázkodásunk jele. A
legkomolyabb és legegyszerűbb a fekete, a
gyülekezetben ezért ez a leggyakoribb,
gyakorlatilag mostanáig. Egyes szlovák alapú
gyülekezetben egészen sokáig - a múlt század
közepéig - megfigyelhető volt, hogy a leányok
és
az
asszonyok
öltözete
teljesen
alkalmazkodott a liturgikus színekhez, az ősi,
középkori színskálához. Kendőjük és ruhájuk
adventtől karácsonyig fekete; karácsony első
napján lila; karácsony második napján fehér;
óév estéjén fehér; újév napján
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piros, vízkeresztkor tarka; farsangban tarka;
böjtben
fekete;
virágvasárnap
fekete;
nagypénteken fekete; húsvét ünnepén lila;
húsvét második napján fehér; húsvét után
tarka; pünkösdkor fehér; szentháromság utáni
időszakban tarka; reformáció emléknapján
tarka volt (a tarkát zöld helyett hordták).
A leírtak kultúrtörténeti érdekességek, lelki
hasznuk legfeljebb annyi, hogy ezek kapcsán
megemlíthetjük: akárhogyan is öltözünk fel
mai
evangélikusok
az
istentiszteletre
vasárnaponként, Isten nem a ruhánkat, hanem
a szívünkben rejlőket figyeli. Nekünk
mindenekelőtt annak tisztán tartására és
ünneplőbe öltöztetésére kell igen nagy gondot
fordítanunk.
Szegfű Katalin

RENDSZERES
GYÜLEKEZETI ALKALMAK
KEDD
14.00 Nőegylet –csigapödrés, beszélgetés
16.30 Esti áhitat
SZERDA
17. 00 Konfirmandus előkészítő csoport
CSÜTÖRTÖK
16.00 –18.00 Evangélikus fúvóskör
17.30 Gyülekezeti bibliaóra
– Máté evangéliuma alapján
PÉNTEK
19.00 Ifjúsági óra
SZOMBAT

Túrmezei Erzsébet: Harangok hívnak
Harangok hívnak szép zengő szóval.
Hangjukban Krisztus hívása szólal:
„Kegyelem, áldás erő vár rátok!
Jöjjetek hozzám! Békét találtok.”
Harangok zúgnak. Énekek zengnek.
Hála az élő örök Istennek!
Nagy irgalmáért, szeretetéért!
Templomépítő ősök hitéért!
Háza mindnyájunk szent menedéke.
Hangzik az ige árad a béke.
Jó meleg fészek fáradt madárnak.
Benne a mennynek kincsei várnak.
Éled a hitünk újul a lelkünk:
Jézus Krisztusban életet leltünk.
Boldog, győzelmes sereggé válunk.
Van hős Vezérünk, van erős várunk.
Vallói vagyunk ősök hitének.
Évszázadokon átzeng az ének.
Harangok hívnak szép zengő szóval,
s hangjukban Krisztus hívása szólal.

9.00 Gyermekbibliakör
10.00 Konfirmandus óra
VASÁRNAP
9.00 Gyermek- istentisztelet
(Családi istentisztelet )
10.00 Gyülekezeti istentisztelet
(Minden hónap első vasárnapján
úrvacsoraosztással)
14.30 Német nyelvű istentisztelet
(Minden hónap első vasárnapján)
16.00 Énekkar

Szeretettel hívunk,
várunk és bátorítunk mindenkit:
jöjjenek vasárnapi és hétközi
alkalmainkra is!
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Tavaszodik, a természet újjáéled. Húsvét ünnepe az
Élet diadala, Krisztus Urunk Feltámadásának
ünnepe. Sokan közöttünk mégis olyan kevéssé
képesek megtelni reménységgel, lendülettel. Van,
akinek a szemében megtört fény csillan. Sok idős
testvér fáradtan állapítja meg, hogy virágzik az
aranyeső, csillagvirág, tulipán, ibolya és lágyan
simogat a szellő, mégis a testükben érzett változások,
fájdalmaik nem engedik a felszínre törni örömüket,
hálájukat. Talán környezetük sem győzi meg őket
arról, hogy az öreg ember nem vén ember… Évekkel
ezelőtt egy idős testvér arra kért, hogy tegezzem.
Meglepődtem, hiszen Józsi bácsi a nagyapám lehetne.
Amikor látta rajtam a tétovázást azt mondta: a
mennyországban, azaz örök életet nézve mindannyian
egykorúak vagyunk. Olykor meglep az is, hogy
mennyire hajlamosak vagyunk az idős embereket ”
leírni”. Azonban minden idős beteg, halált váró,
rugalmatlan, morózus aggastyán, avagy matróna. Egy
nyolcvanon túli kedves testvér mind a mostanáig
érdeklődő, életvidám- sok évet töltött az Úr
szolgálatában- a nyolcadik x után is örömmel tanulja
és énekli az ifjúsági és gyermekénekeket.

Az öregek sorsáról
Álljunk meg egy pillanatra és
gondolkodjunk el időseinkről!
Az elmúlt időszakban az utcát járva
láthatjuk, hogy megváltozott az, hogy milyen
korú emberek vesznek minket körül. A
hivatalos nyilvántartások szerint minden
ötödik ember ma hatvan éven felüli, míg
nagyanyáink, nagyapáink idején száz emberből
csak hét tartozott ide. A nyugdíjasok száma
1960 óta szintén több mint ötszörösére nőtt.
Ehhez járul még, hogy lényegesen kevesebb
gyerek születik ma. A megbillent egyensúlyt
még súlyosbítja a középkorú és fiatal férfiak
körében növekvő korai halál.
Várhatóan 2040-ben 1 fiatalra 2 öreg jut majd.
Az időskor elér valamennyiünket, mi
magunk is beérünk arra, hogy öregek legyünk,
hacsak előbb el nem ér minket a halál.
Mégsem szembesülünk vele, mint a gyermek,
aki amikor eltakarja a szemét, azt hiszi, ha ő

nem látja a másikat, a másik sem látja őt. Így
reméljük, ha mi nem nézünk oda, talán nincs
is, akkor talán még az élet törvényét is
kijátszhatjuk.
Bizony ma az élet utolsó szakaszának
végeredménye igen sivár sorsra kárhoztatta a
sokat megélt idős generációk sok tagját. A
sokat hangoztatott megérdemelt jutalom
érdemtelen életzárássá változott.
A természeti népek etikája szerint az
öregeknek
az
a
dolga,
hogy
ha
hasznavehetetlenné váltak, elpusztuljanak.
De már a Római Köztársaságban megjelent a
vének tanácsa, amely az állam ügyeivel
kapcsolatos minden kérdésben fontos
döntéseket hozott. Ekkorra nyilvánvalóvá vált,
hogy az időseknek életük során megszerzett
tapasztalatai értékesek.
Sőt, egy emberi
közösséget akkor nevezhettek etikusnak, ha
tiszteli a gyermeket, mert az az ő jövője és
tiszteli az öregeket, mert az az ő múltja.
Az Újkorban a nyugati társadalmak és
a keleti társadalmak alakulása különbözik, ha
abból a szempontból vizsgáljuk, ahogy az
öregekhez hogyan viszonyul A nyugati típusú
társadalmakban a technika fejlődése nagyon
fontos, az új gépek, szerkezetek feltalálásával
az öregek hátrányba kerülnek, mert az új
dolgok megtanulásában nem olyan jók, mint a
fiatalok. Az ő erősségük-rendszerlátásuk és
tapasztalataik. A keleti típusú társadalmakban
az öreg a tanácsadó, akinek megbízhatóságáról
már megbizonyosodtak.
Ma Magyarországon, ha valaki
nyugdíjba megy, kiszakad azoknak az
embereknek a gyűrűjéből, akik eddig
körülvették és sajnos nagyon sok estben nem
talál más közösséget ahová tartozhatna. Ahol
természetes a más tempó, de ragaszkodhat a
régi dolgokhoz és nem marad magára. Minden
idősnek fontos, hogy minél aktívabban
dolgozzon azon, amit szeret. Bár van változás
a szellemi képességekben, de munkában
tartható a test és az agy is. Ha hasznosnak érzi
magát és nem feleslegesnek, nem fog olyan
hamar elmenni. Ha egy-egy egyházi
közösségbe tartozik, ennek biztonsága
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még védettebbé teheti az öregkort.
Fontos, hogy az idős ne csak a
múltból, a múltban éljen, hanem a jelenben is
sikeresnek érezze magát.
A hangszeren való játék tanulása, vagy
a verstanulás, az idegen nyelvek ritmussal,
dallal összekötött tanulása olyan dolgok,
amelyekkel munkában tartható az agy. Fontos
a rendszeres séta, mozgás.
Gyakran látunk háziorvosi rendelők
várótermeiben ülő, várakozó időseket.
Természetesen változik a testünk, a kor
előrehaladtával megkopnak „berendezéseink”,
mégis lehet az időseket abban támogatni, hogy
ne az legyen a legfontosabb beszédtéma, hogy
mi a rossz a testükben, az életükben, hanem
az, hogy mi a jó.
Kovács Márta


A 2003. év mérlege:
anyakönyvi és gazdasági hírek
A keresztség szentségében részesült:
Adrián Mihály (született 2002. május 22.)
Pálinkás Maja (született 2003. január 4.)
Gönczi Brigitta (született 1980. március 12.)
Aki győz azt öltöztetik fehér ruhába, annak
nevét nem törlöm ki az élet könyvéből Jel 3,5
Konfirmációi vizsgát tett:
Burai Mária
Gschwindt Magdolna Mária
Hoffmann Hajnalka
Rédai Márton
Valentinyi Fruzsina Boglárka
Meg vagyok győződve arról, hogy aki
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus
Jézus napjára. Fil 1,6
Házasságukra áldást kértek:
Tardos László Bálint és Hankó Henriett
Kozák Péter és Gönczi Brigitta
Jobban boldogul kettő, mint egy,
fáradozásuknak szép eredménye van. Prédikátor 4, 9

A boldog feltámadás reménységével
temettük el:
Tóbiás László 42 év
Fábián Mihályné Wagner Katalin 86 év
Rózsahegyi András 66 év
Pálfi György 77 év
Balogh Mihályné Gottschick Annamária 83 év
Kozma Antalné Palotás Zsuzsanna 77 év
Schäffer Ádámné Emrich Julianna 87 év
Hernádi Mária 90 év
Liszkai Lászlóné Erdős Mária 82 év
Rau Margit 94 év
Námeth Sándorné Schmidt Zsuzsanna 80 év
Fülöp Antal 76 év
Kemény Mihály 86 év
Balog Lajosné Károlyi Mária 67 év
Juhász Ádám 71 év
Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is
él. Jn 11, 25

Bevételek gyülekezeti tagoktól: ( perselypénz,
adomány, egyházfenntartó járulék összesen):
3. 891.228 Ft
Továbbítandók: 156.759 Ft
Bevételek gazdálkodásból: 1. 564.789 Ft
Belső egyházi forrásból: 1. 540.000 Ft
Központi támogatás: 805. 900 Ft
Külső támogatás: 889 425 Ft
Átfutó tételek: 351. 830 Ft
Rendkívüli bevételek: 438 227 Ft
Összes bevétel: 9. 638 158 Ft
Kiadások
Illetmények: 2.908.082 Ft
Törvényes terhek: 654.448 Ft
Dologi kiadások: 964.909 Ft
Más egyházi szervnek: 75. 000 Ft
Továbbítandók: 156.759 Ft
Javítás, karbantartás, tatarozás: 823.884 Ft
Felszerelés pótlása: 91. 281 Ft
Gépjármű költség: 469. 771 Ft
Segélyek: 129. 810 Ft
Egyéb ( belmisszió, temetőfenntartás):
1.015.547 Ft
Leltári tárgyak beszerzése: 50. 000 Ft
Összes kiadás: 7.439.491 Ft
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HÚSVÉTI GONDOLATOK

Megkérdeztem keresztyén testvéreimet, hogyan, milyen
érzésekkel és gondolatokkal készülődnek a
Feltámadás ünnepére. Ezekből a gondolatokból
közlünk most egy színes csokrot.
NŐEGYLET:
Dávid imádságával gondolunk a következő
nemzedékre (I Krónika 29, 19), hogy
könyörüljön rajta és rajtunk Krisztus
érdeméért az Úristen. Ítélete alatt meghajolva
megértsük mit tett értünk, hogy a húsvéti fény
ragyogjon fel mindnyájunknak.

Az oltári feszület tisztítása közben
elgondolkoztunk a feliration: „Ezt tettem
érted, mit tettél te értem?
A böjti kérdésre a választ a húsvéti terítőre
hímeztük: Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére
megtisztít minden bűntől.

Nagypénteken saját elveszett szeretetteinkre is
gondolunk, nemcsak fájdalommal, hanem a
feltámadás reménységével is.

Örüljünk mások köszöntésének! Fogadjuk
örömmel még ritkán jövő ismerőseinket is! Így
érjen hozzájuk is el a húsvéti örömüzenet.

HÁZIASSZONYOK:
Örülünk a Húsvétnak, ami nekünk a takarítás,
felújítás feladatát adja. Végezhessük úgy
munkánkat, hogy Isten dicsőségére legyen az
eredménye és hirdesse a megújulást, a
feltámadás örömét!

A húsvéti örömszerzés is feladatunk a
családban és a rokonságban. A kicsiknek
különösen is jó örömöt szerezni.

HÚSVÉTI ÜZENET
(Neked mit jelent ez az ünnep?)
Ha embereket kérdezünk meg, hogy mit jelent
nekik a húsvét, a legtöbben ezt válaszolják:
húsvéti nyuszikát, csokoládét, szórakozást,
tojásfestést, rokon és baráti látogatást.
Vajon hányan vannak, akiknek a válasza ez: a
húsvét Jézus Krisztus feltámadását jelenti?
A karácsonyhoz hasonlóan a húsvétot is
népszerűsítették és elüzletiesítették az
emberek. Pedig a húsvét üzenete a
keresztyénség központi témája. Krisztus
feltámadt és él! Ha nem támadt volna fel, nem
lehetne a mi Megváltónk. (I.Kor.15:17).
Azonban az Ige tanítja és tanúk százai
igazolják, ha Krisztus feltámadt, van örök
reménység az emberiség számára. Már az első
húsvét reggele bizonyságtétellel kezdődik a
feltámadásról: két tanítvány, hallván az
örvendetes hírt, fut a sírhoz. (Jn.20:4). Futnak!
Jelképesen sokat tanulhatunk belőle: életünk
legfontosabb tudnivalója, hogy húsvét
reggelén üres lett a sír, mert Jézus feltámadt.
A két tanítvány együtt fut, de az egyik
megelőzi a másikat. Vannak, akik a húsvéti
hitre előbb jutnak el, mások később. A
„gyorsabb” tanítvány azonban, megállt a
sírnál, benézett és látta a halotti leplet, míg a
másik, később érkező tanítvány (Péter)
azonnal bemegy a sírba és nem csak a leplet,
hanem a verítékkendőt is látja. Fontos, hogy
Péter AZONNAL bement a sírboltba. Ott
látott, tapasztalt valamit, amit kívülről nem
láthatott. A nyugalmat csak azok találják meg,
akik „bemennek a sírba”, azaz „halálba adják”
az életüket. Az Úr által megyek be a
nyugalomba. A húsvét örömhírt hozott a
Jézus
halála
miatt
szomorkodó
tanítványoknak,
asszonyoknak,
Mária
Magdalénának, aki felé elhangzott a kérdés:
”Asszony mit sírsz?”(Jn.20:13).
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Először a feltámadást hirdető angyal kérdez,
majd a feltámadott Úr.(Jn.20:15). Lépésről
lépésre érkezett a feltámadás ajándékénak
bizonysága az emberhez.
Húsvétja nem annak van, aki elhitte a
feltámadás tényét, hanem annak, akinek olyan
valóság a feltámadott Jézus élete, mint egy
ismerős emberrel való találkozás. Mária akkor
ismeri meg Jézust, amikor Ő az asszonyt a
nevén szólítja. A jó Pásztor ismeri az övéit
annyira, hogy a nevüket is tudja.
A húsvét békességet is hozott a félő
tanítványoknak.
Az
első
„húsvéti
gyülekezet” még félő, remegő közösség.
Zárt ajtók mögött jöttek össze, de
megtörténik a csoda: Jézus zárt ajtókon
keresztül eljön hozzájuk.(Jn.20:19). Hány
emberhez jött el azóta is „zárt ajtókon”
keresztül! A FELTÁMADOTT ÚR legyőzi
az akadályokat és úgy jön el hozzád és
hozzám, ahogy nem is gondoljuk.
A feltámadás hitére nem juthatok el a magam
erejéből. Az élő Krisztus vezet át a halálból az
életre.
Igen, Jézus Krisztus él! A feltámadás eseménye
felkészít minket és bizonyítja azt az eljövendő
eseményt, hogy Ő ismét visszatér!
Mit jelent neked a húsvét? Nekem azt jelenti,
hogy Krisztus feltámadt! Halleluja! Áldott
húsvétot!
Szívos László

Kedves Gyerekek!
Egy kis sorozatot szeretnénk elindítani
számotokra. Biztosan emlékeztek még óvodai
jeletekre. Amikor nem tudtatok még írni, sem
olvasni, akkor a jeleteket rajzoltátok aki
alkotásaitokra és annak a segítségével tudtátok
megkülönböztetni saját tárgyitokat. Már az
első keresztyének használtak jelképeket,
amiknek a segítségével az akkori Krisztuskövetők felismerték egymást. Ez az első ilyen
jelkép a hal volt. Lelkészek és hívő emberek
egyaránt alkalmazzák ma is. Most a pillangót
szeretnénk Nektek bemutatni.



Forrás: Örömhír- A Vasárnapi Iskolai
Szövetség Gyermeklapja 2000. 5.sz
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