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1893-2021. 

Gyülekezeti Hírmondó 
2021. Húsvét 

17. évf. 1. szám 

 

 
 

„Békesség néktek!” 

 

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, 

ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a 

zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva 

voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt 

hozzájuk: „Békesség néktek!” 

János 20:19 

 

Sokan közülünk hasonló érzésekkel ünneplik 

2021 húsvétját, mint a tanítványok az első 

húsvétot: bezárt ajtók mögött, félelemmel, 

csüggedten, némelyek gyásszal is a szívükben. 

A kis tanítványi közösség nem a templomban, 

hanem egy szobában gyülekezett össze vasárnap 

este. Itt jelent meg az Úr a tér középpontjában.  

Templomunkat azért is szeretjük, mert itt várjuk 

Jézust, aki eljön közénk hétről hétre, belép 

hozzánk félelmeink, fájdalmaink, gyászunk, 

bűnbánatunk idején, ezt kínálva nekünk is: 

„Békesség néktek!” Sokszor mentünk már haza 

a templomból a Feltámadottól nyert békességgel 

a szívünkben.  

A koronavírus harmadik hullámának félelmes 

hírei hallatán, bezártságunk közepette még 

hangsúlyosabb számunkra a húsvéti üzenet: 

Jézus Krisztusnak kell állnia életünk 

középpontjában. Ha azt akarjuk, hogy hitet 

próbáló nehézségeink ellenére is békeséggel 

élhessünk, akkor ne csak a templomban 

engedjük a középre Jézust, hanem az 

otthonunkban is! Belső szobáink egyéni 

csendjeiben és családi áhítataink „jelenéseiben” 

erősödik a Feltámadottban való hit, vele együtt 

pedig megszelídülnek félelmeink. 

Jézus nem idegenek ajtaján lépett be, hanem az 

Őt keresők, Őt várók, Őt szeretők ajtaján, akik 

örültek annak, hogy Ő áll a középen. Nem a 

tanítványok keresték meg Őt, és nem ők 

állították középre az Urat, hanem Jézus kereste 

őket, és Ő maga állt középre − a tanítványok 

pedig örültek ennek. A Feltámadott a te 

otthonodban, a te életedben is a középpontban 

akar lenni. Ahol Jézus Krisztus állhat a középen, 

ott vele, benne és általa megjelenik a minden 

értelmet felülhaladó békesség is.  

2021 húsvétján minden kedves olvasónknak ezt 

a jézusi jelenlétből következő áldást és 

békességet kívánom! 

Takaró Tamás Dániel 

 lelkipásztor 

 



2 

Húsvéti gyülekezeti körlevél  Ikt.sz.: 41/2021. 

 

Kedves Testvérünk! 

 

A feltámadott Jézus Krisztus szavaival kívánunk áldott, békés, örvendező húsvéti ünnepet! 

 

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a 

zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt 

hozzájuk: „Békesség néktek!” 

János 20:19. 

 

 Szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket nagypénteki és húsvéti ünnepi 

istentiszteleteinkre, valamint ezeket megelőzően közös lelki készülődésre az alábbiak szerint: 

III. 28. Virágvasárnap  10:00 istentisztelet 

III. 29 − IV. 01. Nagyhét 18:30 bűnbánati előkészítők 

IV. 02. Nagypéntek 10:00 istentisztelet 

IV. 04. Húsvét I. napja  10:00 istentisztelet 

IV. 05. Húsvét II. napja 10:00 istentisztelet 

 

 A kialakult járványhelyzetre tekintettel, valamint Református Egyházunk határozatát 

figyelembe véve minden jelzett alkalmunkat interneten közvetítjük, azokat online fogjuk tudni 

követni. Mostani ünnepünkön még nem úrvacsorázhatunk, de bízunk abban, hogy pünkösd mindkét 

napján már testvéri közösségben magunkhoz vehetjük a szent jegyeket is! 

Jézus halála és feltámadása ünnepi alkalmain várva a virtuális találkozást, bízva a mielőbbi 

személyes találkozásban, jó egészséget kívánva, szeretettel köszöntjük: 

Áldás, békesség! 
 

Kelt: 2021. március havában 
 

Brandenburg Sándor s.k. Takaró Tamás Dániel s.k. 

főgondnok lelkipásztor 
 

Új egyháztagjaink kedvéért is írjuk, hogy ne feledkezzenek el húsvéti a hálaáldozatról, azt legyenek 

kedvesek átutalni. Hálás köszönettel és testvéri üdvözlettel:  Presbitérium 

 

 
épül a támfal Úrkúton 
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Juhász Gyula 

Húsvétra 

 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő  

Föltámadás a földi tájakon, 

Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 

Te zsendülő és zendülő pagony! 

Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 

Fogadd könnyektől harmatos dalom: 

Szívemnek már a gyász is röpke álom, 

S az élet: győzelem az elmúláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 

Öröm: neked ma ablakom kitárom, 

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 

Virágot áraszt a vérverte árok, 

Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 

Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 

Egy régi húsvét fényénél borongott 

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét. 

E zene túlzeng majd minden harangot, 

S betölt e Húsvét majd minden reményt. 

Addig zöld ágban és piros virágban 

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 

 

  

A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 

 

Eltemettük: 

Németh Vilmosné, Kriska József, Szentpéteri 

József, Balogh Imre István, Balogh Imre 

Istvánné, Dányi Zoltán, Fehér István 

testvéreinket. 

 

Megemlékezés Fehér István életéről 

 

Fehér István 1954. március 6-án, Nagykőrösön 

született. Édesapja Fehér Dénes kisbirtokos 

édesanyja Zombori Eszter volt. 7 gyermeket 

neveltek fel nagyon nehéz körülmények között. 

 

István a hatodik gyermek volt a családban. 

Katalin nővérének a férje birkózó edző volt, aki 

felismerte a 14 éves izmos, erős, birkózó 

testalkatú fiúban a versenyzőt. Levitte a 

nagykőrösi birkózó edzőterembe ahol István 

azonnal beleszeretett a szabadfogású 

birkózásba. Egy úttörő versenyen felfedezték 

majd 18 évesen felhozták Pestre a 

Ferencvárosba. Szívvel-lélekkel edzett. Sok 

versenyen vett részt Magyarországon és 

külföldön is. A jelentős nemzetközi eredményei 

mellett hazánkat a moszkvai olimpián is 

képviselte, ahol csak sérülése miatt nem jutott 

be a döntőbe. Magyarországon 1977-1984 

között nyolc alkalommal lett magyar bajnok a 

74 kg-os súlycsoportban. 1977-ben ismerkedett 

meg feleségével Takaró Rékával, aki Takaró 

Károly református lelkész lánya. 1978 január 

21-én összeházasodtak, 43 évig tartó 

házasságukból két gyermekük született: 1979-

ben István és 1981-ben Levente. Fehér István 
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szeretett apósának, lelkipásztorának az 

igehirdetései hatására és inspirálására 

elhatározta, hogy meg akarja ismerni a Teremtő 

Istent és a Megváltó Jézust. Szívvel-lélekkel 

kereste Istent és Jézust. Megtalálta! 30 évig 

hűséges templomba járó tagja, majd presbitere 

volt a pesterzsébeti gyülekezetnek. Sokat 

küzdött az életében. Utolsó időkben pedig az 

életéért. Fiai így köszöntek el tőle: „Apu! Te 

csak előre mész, mi pedig úgy élünk tovább, 

hogy odafent találkozhassunk Jézusnál az égi 

honban.” Betegségét nagy alázattal, panasz 

nélkül, csendben viselte, hiszen tudta, hitte, 

szívében bizonyosság volt afelől, hogy Jézus 

vallást tesz róla a mennyei Atya előtt. Végül 

megbékélve, elfogadva Isten akaratát, csendesen 

hazatért Urához. Hitte, tudta, hogy az ő 

Megváltója él s hajléka készen vár reá! 

Fehérné Takaró Réka 

 

Búcsúzunk Rostás Lászlóné, Zsuzsikától 

 

 
 

Zsuzsit több mint húsz éve ismerem. Amikor 

istentiszteletekre kezdtem járni, az életem súlyos 

mélyponton volt. Ledényi Ilin keresztül 

ismertem meg Zsuzsit, aki hamarosan meghívott 

egy, az otthonában tartott imaközösségbe. Az 

alkalmakra havonta jöttünk össze, és egyre 

jobban úgy éreztem, hogy valami hatalmas fal 

van a hívő közösség tagjai és én közöttem. 

Bizony, "nem azé, aki akarja, hanem a 

könyörülő Istené". Amikor az egyik testvér 

megkérdezte, hogy hogy vagyok, sírva 

fakadtam. Nem lehet erővel megtérni. Zsuzsi 

rögtön ajánlotta, hogy nyáron menjek el egy 

szépalmai csendes hétre. A valóságos csoda ott 

megtörtént, és már Jézussal a szívemben jöttem 

haza. Ez volt az első eset, amikor Zsuzsi kedves 

bölcsességével segített, bátorított. Azóta sok év 

eltelt, de Zsuzsi nekem mindig tudott tanácsot 

adni és én szívesen hallgattam rá. Csodáltam 

mély hitét, bölcsességét, odaadását. Hosszú 

éveken keresztül aktívan szolgált fogvatartottak 

között a börtönmisszióban személyes 

lelkigondozóként és a keresztény ünnepkör 

csoportos lelki alkalmain is. Szolgálatába 

gyülekezetünk több fiatalját is bevonta, kinyitva 

előttük is az Igét: "Bizony mondom néktek, 

amennyiben megcselekedtétek egygyel az én 

legkisebb atyámfiai közül, én velem 

cselekedtétek meg." (Máté 25, 40). Sokszor 

mesélte, hogy miket élt át a szolgálatában - 

megrázó megtéréseket, de kudarcokat is. A 

Vasárnapi Iskolai Szövetségben és a gyülekezeti 

gyermekmunkában is részt vett. Lehet, hogy 

sokan nem tudják, milyen odaadó híve volt az 

Úrnak és milyen bátor volt bizonyságtételeiben. 

Nekem Zsuzsi tanácsadóm, beszélgetőtársam, 

imatársam, hitbeli testvérem volt. Nehéz a 

betegségéről bármit is mondani, de szomorú 

szívvel láttam egyre romló állapotát, 

szenvedését. Tudom, hogy most már ott van, 

ahol nincs fájdalom, könny, szenvedés - 

szeretett Jézusával lehet színről színre. 

Bodai Vera 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti eseményei: 

 

Január 1.  Évnyitó, áldást kérő online 

istentisztelet 

Január 11.  A lelkészi hivatal felújítási 

munkáinak kezdete 

Január 27.  Elnökség egyeztetése a 

rétegcsoportok vezetőivel a 2021. missziói 

esztendőről 
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Február 7.  Első nyilvánosan látogatható 

istentisztelet az új esztendőben 

Február 8.  A parochia (lelkészlakás) felújítási 

munkáinak kezdete 

Február 14.  Presbiteri gyűlés 

Február 21.  Konfirmandus szülői megbeszélés 

Február 28.  Néhai Takaró Károly 

igehirdetésének meghallgatása, felvételről 

Március 7.  Bibliavasárnap 

Március 14.  Újbóli bezárkózás a pandémia 

harmadik hulláma okán 

Március 29. − április 1. Nagyheti előkészítő 

sorozat 

Április 2.  Nagypénteki ünnepi istentisztelet 

Április 4−5.  Húsvéti ünnepi istentiszteletek 

 

Közlemények 
 

Előzetesen jeleztük, hogy május 15-re 

csendesnapot szervezünk gyülekezetünk 

házaspárjai részére. Tekintettel a koronavírus-

járvány harmadik hullámára, ezt a programunkat 

egy későbbi időpontban fogjuk megrendezni. 

 

Egyházközségünk számítógépes nyilvántartását 

frissítenünk szükséges. Minden alkalommal, 

amikor gyülekezeti körlevelet küldünk ki, a 

posta több tucatot visszaküld ezek közül. Kérjük 

azokat a testvéreinket, akik az elmúlt 

esztendőkben költöztek, de eddig nem 

jelentették be új lakcímüket, tegyék ezt meg 

hivatalunkban. Akik átutalással fizetnek, és 

eddig még nem írták meg címüket, 

szíveskedjenek beírni a banki átutalás 

megjegyzés rovatába a pontos lakcímüket, hogy 

az bekerülhessen nyilvántartásunkba, és így 

minden gyülekezeti tagot elérhessünk.  

 

A nyilvánosan látogatható istentiszteletek 

időszakos szünetelése okán a perselypénzek, a 

hivatalunkban befizetett egyházfenntartói 

járulékok és egyéb adományok is megszűntek. 

Kérjük, hogy akik tehetik, legyenek kedvesek 

átutalni ezeket az összegeket. 

Bankszámlaszámunk:  

OTP 11720001−20022552. Hálásan köszönjük 

azoknak a testvéreinknek, akik ezt a gyakorlatot 

már folytatják! Kérjük szépen, hogy a húsvéti 

hálaáldozatra szánt összeget is banki átutalással 

juttassák el hozzánk, vagy személyesen, zárt 

borítékban dobják be egyházközségünk 

postaládájába névvel, címmel, megjegyzéssel 

(húsvéti hálaáldozat) ellátva. Köszönjük a 

testvérek szíves megértését és segítségét! 

 

Gyülekezetünk évekkel ezelőtt alapítványt 

hozott létre Kapunyitás elnevezéssel. 

Alapítványunk közhasznú, elsőrenden szegény 

gyermekek megsegítésére, táboroztatására, 

pihenésére, valamint kulturális rendezvények 

támogatására szolgál. Kérjük a testvéreket, hogy 

amennyiben egyetértenek ezzel a céllal, és 

készek segíteni, adójuk 1%-ával támogassák 

Kapunyitás Közhasznú Alapítványunkat. A 

segítséget előre is köszönjük!  

Kapunyitás Közhasznú Alapítvány  

Adószám: 18265596−1−43 

Bankszámlaszám: OTP 11720001−20221816 

IBAN: HU20 1172 0001 2022 1816 0000 0000 

SWIFT: OTPVHUHB 

 

Köszönettel: 

 Takaró Tamás Dániel  

lelkipásztor 
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Klenódiumaink 

 

 
 

Jézus mennybemenetele óta a világ 

keresztyénsége rendszeresen kiszolgáltatja a 

keresztség és az úrvacsora szentségét, így 

teljesítve Jézus parancsait: „Tegyetek 

tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén 

őket...” és „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!” Egyebekben puritán elveket 

valló protestáns eleink fontosnak tartották, hogy 

a lelkipásztor a sakramentális – keresztelést 

vagy úrvacsorát magába foglaló − 

istentiszteleteken a legdíszesebb, legbecsesebb 

klenódiumokat használva szolgáltassa ki a 

szentségeket. Ezért használunk 

gyülekezetünkben mi is többségében ezüst 

úrasztali kelyheket és keresztelő edényeket. 

Mivel kegytárgyaink szinte kivétel nélkül a 

második világháborút megelőzően vagy annak 

ideje alatt készültek, ezek a szép edények a 

rendszeres használat miatt, érthető módon, 

felújításra és tisztogatásra szorultak. Ezt a szép, 

ugyanakkor nehéz és időigényes munkát 

gyülekezetünkben egy kedves asszonytestvérünk 

vállalta. A gyönyörűen megújult edényeket 

reménység szerint hamarosan használat közben 

is láthatja majd a gyülekezet. A szépen 

megtisztított klenódiumok – kiegészülve az 

újonnan, szintén ezen asszonytestvérünk által 

csináltatott kis méretű kelyhekkel – újra eredeti 

fényükben ragyognak, így is emelve 

sakramentális istentiszteleteink méltóságát. 

Hálásan köszönjük Corien J. van der Kraan 

testvérünk értékes adományát, odaszánt idejét, 

és lelkiismeretes, igényes munkáját!  

Kreisz János 

segédlelkész 

Az elkövetkező hónapok tervezett 

gyülekezeti eseményei: 

 

Május 20−21. csütörtök−péntek:  Pünkösdi 

előkészítő esték 

Május 23. pünkösdvasárnap: Úrvacsorával 

egybekötött ünnepi istentisztelet 

Május 24. pünkösdhétfő:   Úrvacsorával 

egybekötött ünnepi istentisztelet 

Június 4−6. péntek−vasárnap:  Úrkúti 

karbantartó napok 

Június 13. vasárnap:   Kórusunk 

évadzáró koncertje 

A konfirmáció tervezett új időpontja: május 23. 

pünkösdvasárnap  

A konfirmációi vizsga tervezett új időpontja: 

május 22. szombat 

 

Kitekintő 
 

Évfordulók április 1 - június 30. 

 

1941. április 3. 80 éve történt 

61 éves korában meghalt gróf Teleki Pál 

miniszterelnök és földrajztudós. 

 

1846. április 8. 175. éve történt  

Meghalt Vásárhelyi Pál mérnök, a magyar 

térképészet és a folyamszabályzás kiemelkedő 

alakja. 

 

1896. április 11. 125. éve történt 

Hajós Alfréd úszó 100 méteres gyorsúszásban 

megszerezte az első magyar olimpiai 

aranyérmet. 
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1241. április 11. 780 éve történt 

A mongolok Batu kán vezetésével legyőzték IV. 

Bélát a Sajó melletti Muhinál 

   

1886. április 14. 135 éve történt 

Megszületett Tóth Árpád költő, műfordító (Esti 

sugárkoszorú). 

    

1921. április 14. 100 éve történt 

Gróf Bethlen István kormányt alakított, 

amelynek 1931. augusztus 18-ig maradt 

miniszterelnöke. 

 

1521. április 18. 500 éve történt 

V. Károly császár jelenlétében a birodalmi 

gyűlés előtt, Luther a Bibliával érvelve 

felszólította bíráit, hogy a Szentírás segítségével 

bizonyítsák be tévedéseit. Ekkor mondta 

szállóigévé vált mondatát: “Itt állok, másként 

nem tehetek!” – tehát nem vonja vissza tételeit. 

 

1861. április 22. 160 éve történt 

Pesten megszületett gróf Tisza István, aki 

kétszer is betöltötte Magyarország 

miniszterelnöki tisztségét. 

   

1196. április 23. 825 éve történt 

Meghalt III. Béla Magyarország királya. 

Uralkodása alatt az ország Európa egyik 

legtekintélyesebb nagyhatalmává vált. 

   

1326. április 24. 695 éve történt 

Károly Róbert magyar király megalapította a 

Szent György lovagrendet. 

   

1131. április 28. 890 éve történt 

Székesfehérváron királlyá koronázták II. (Vak) 

Bélát. 

 

1916. május 21. 105 éve történt 

Meghalt Görgey Artúr honvédtábornok és 

vegyész. Halála napja Buda visszafoglalásának 

67. évfordulója volt.   

 

 

1861. május 23. 160 éve történt 

Kaposvárott megszületett Rippl-Rónai József 

festőművész és iparművész (Nő fehérpettyes 

ruhában). 

   

1966. május 26. 55 éve történt 

Meghalt Tamási Áron Kossuth-díjas író, 

akadémikus (Ábel - trilógia). 

   

1846. május 29. 175 éve történt 

Megszületett Apponyi Albert gróf, 

függetlenségi párti politikus, akadémikus, 

vallás- és közoktatási miniszter. A politikától 

már visszavonult, amikor felkérték a 

béketárgyalásra utazó magyar delegáció 

vezetésére 1919 végén. A Trianonban elmondott 

híres beszédében minden részletre kitérve 

bizonyította be a béketerv igazságtalanságát és 

ésszerűtlenségét. Érveit a békéről döntő 

politikusok egyáltalán nem vették figyelembe.  

   

1951. június 2. 70 éve történt 

Meghalt Hóman Bálint történész, egyetemi 

tanár, kultúrpolitikus, aki az MTA igazgatója 

volt. 

   

1446. június 5. 575 éve történt 

Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává 

választották. 

   

1606. június 23. 415 éve történt 

A Bocskai vezette szabadságharcot lezárta a 

bécsi béke megkötése, melyben biztosították 

Erdély önállóságát. 

   

1941. június 26. 80 éve történt 

Bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és 

Rahót, ezután Magyarország belépett a II. 

világháborúba. 

   

1046. június 27. 975 éve történt 

Megszületett I. (Szent) László magyar király, 

aki 1077-től 1095-ig uralkodott. 
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Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17,3) 
 

Pesterzsébet, 2006. április 16. 

Takaró Tamás, esperes 
 

HÚSVÉT 
 

Lekció: János 20, 1-11 

„A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor 

még sötétes vala, oda méne Mária Magdaléna 

a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. 

Futa azért és méne Simon Péterhez és ama 

másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és 

monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem 

tudjuk, hová tették őt. Kiméne azért Péter és a 

másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt 

futnak vala pedig mindketten: de ama másik 

tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta 

a sírhoz; És lehajolván, látá, hogy ott vannak a 

lepedők; mindazáltal nem megy vala be. 

Megjöve azután Simon Péter is nyomban 

utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a 

lepedők ott vannak. És a keszkenő, a mely az ő 

fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem 

külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor 

aztán beméne a másik tanítvány is, a ki először 

jutott a sírhoz, és lát és hisz vala. Mert nem 

tudják vala még az írást, hogy fel kell 

támadnia a halálból. Visszamenének azért a 

tanítványok az övéikhez. Mária pedig künn áll 

vala a sírnál sírva. (...)” 
 

Alapige: János 20, 31 

„Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, 

hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy 

ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.”  
 

Szeretettel köszöntöm a legnagyobb keresztyén 

ünnepen, Húsvét reggelén a közénk érkezett 

kedves testvéreket! Csak azok kedvéért, akiknek 

ezt tényleg újdonság mondom el, hogy 

keresztyén egyházban minden vasárnap a 

Húsvétot ünnepeljük, kivétel nélkül. Minden 

vasárnap arra emlékezünk, arra a húsvéti 

vasárnapra. Ezért tartunk vasárnaponként 

istentiszteletet. 

Nagy szeretettel köszöntöm azokat a 

testvéreket, akiket most látunk először itt a 

templomunkban! Isten hozta őket! Boldogok 

vagyunk, hogy velünk vannak. És szeretettel 

köszöntöm azokat, ilyenekkel is találkoztam, 

nagy örömömre, akiket rég láttam, de most újra 

itt vannak közöttünk. És köszöntöm azokat a 

drága hűségeseket, akiknek 51 mini Húsvétjuk 

van egy évben, mert itt ülnek minden vasárnap, 

Isten gyülekezetében a szentek közösségében. 

Szeretettel köszöntök mindenkit!  

Három rövid üzenetet hoztam a húsvéti 

történetből, és Isten Lelke segítségül hívása 

mellett ezt szeretném mindannyiótok szívére 

helyezni. A három üzenet egy-egy mondatba 

összefoglalva így hangzik. Az első: Miért 

fontos hogy higgyük Jézus feltámadását? 

Erre a kérdésre keressük először a választ. A 

második: Miért nem várta ezt akkor senki? 

Hogy tudniillik feltámad Jézus? És a harmadik: 

Miért éppen azokat látogatta meg a 

feltámadott és élő Jézus először, akiket akkor 

meglátogatott? Íme, három kérdés, három 

mondat és ebben az üzenetek.  

 Nézzük az elsőt! Miért fontos hogy higgyük 

Jézus feltámadását?  

Onnan kell elindulni testvérek, hogy Jézus a 

keresztre feszítés során, pénteken délután 

valóságosan meghalt. Arimátiai József, amikor 

elkérte Jézus testét, nem egy tetszhalottat vitt el 

hogy eltemesse a sírba. Nem egy „kvázi-

halottat” hanem egy valóságosan megholtat. 

Erről a római halottkém meg is győződött és a 

törvény rendje szerint jelentette is Pilátusnak, 

hogy a kivégzett valóságosan meghalt. Ez 

történt pénteken. És vasárnaptól kezdve pedig 

egyre többen kezdtek arról beszélni, hogy 

találkoztak Jézussal. Akkor tehát valaminek 

történnie kellett. Ha Nagypénteken Jézus 
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valóságosan meghalt, és Húsvét vasárnaptól 

majd negyven napon át emberek sokaságával 

találkozott ez a Jézus, akkor ott tényleg 

kellett történnie valaminek.  

Erre mondja a Szentírás, hogy: feltámadott, 

mégpedig valóságos testben támadott fel. 

Akik látták és ismerték Jézust Nagypéntek előtt, 

azok találkozván vele ráismertek, hogy ez a 

Jézus, ez a Húsvét utáni Jézus ugyanaz! És mi 

ezt hisszük azoknak a bizonyságtétele 

nyomán, akik ennek szemtanúi voltak, de 

legfőképpen azért hisszük testvérek hogy ez 

így történt, mert Jézus maga előre 

megmondta: „Sokat kell szenvednem, keresztre 

feszíttetnem, meghalnom, de harmadnap a 

halálból feltámadok.” Fontos testvérek hogy 

ezeket a tényeket higgyük, mert ez az egész 

keresztyén hitünk alapja.  

Pál apostol mondja, hogy: „Ha Krisztus nem 

támadott fel, akkor hiábavaló a mi 

prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.” Igen 

a mi keresztyén hitünk alapja Jézus 

feltámadásában van, abban hogy feltámadt 

az Úr Jézus. Ha nem lenne nekünk élő 

Urunk, akkor nem imádkoznánk, nem 

reménykednénk, nem mennénk templomba, 

nem vennénk elő az énekeskönyvünket, nem 

bíznánk az életünket Jézusra.  

Az is nyilvánvaló hogy jobbról és balról nem 

volt még olyan bibliai hittétel, amit annyian 

támadtak, mint éppen a feltámadást. Döntő és 

fontos kérdés az egész kereszténységünk 

szempontjából, hogy higgyük a feltámadás 

tényét. Mert ez óv meg bennünket minden 

félreértéstől és minden tévtanítástól.  

Mi hisszük az írások bizonyságtételét, vagyis 

azt, hogy Jézus Nagypénteken valóságosan 

meghalt, végül a római katona a lándzsájával 

átszúrta a szívét, - csak zárójelesen jegyzem 

meg, ha addig nem halt volna meg, akkor attól 

meghalt volna, - és hogy ténylegesen meghalt, 

ezt jelezte a belőle kifolyó vér és víz. Meghalt. 

Valódi halottat temetett el Arimátiai József.  

Mi valóságosan hisszük azt is, hogy Jézus 

testben feltámadt. Amikor a tanítványaival 

először találkozik, akkor megmutatja nekik a 

kezeit és az oldalát. Amikor megrettennek tőle 

és azt gondolják, hogy valami szellem, akkor 

azt mondja: „Gyertek ide! A szellemnek van 

húsa? Van csontja? Gyertek, fogjátok meg! 

Nekem van húsom is, csontom is.” 

Kedves Testvérek! Nagyon szeretném 

aláhúzni, hogy nem az emberek hitében, nem 

az emberek képzeletében, nem az emberek 

reményében támadt fel valóságos testben 

Jézus, hanem ténylegesen feltámadt. Hogy 

ezt higgyük ez a legdöntőbb kérdése az egész 

keresztyén hívő életünknek. Aki ugyanis ezt 

nem hiszi, az nem hihet semmi mást. Semmi 

mást! Ez a legdöntőbb kérdés, hogy én ezt 

elhiszem–e hogy Nagypénteken valóságosan 

meghalt és Húsvétkor valóságosan feltámadt, és 

azóta él és uralkodik örökkön örökké. Aki ezt 

nem hiszi, az ünnepelhet ma valamit, de a 

lényeget nem hiszi, amitől ő keresztyén kellene 

hogy legyen.  

Nem az emberek fantáziájában, nem az 

emberek reménységében támadt fel Jézus, 

hanem valóságosan. És bár itt már a 

feltámadása után úgynevezett mennyei teste 

van, ami nekünk is lesz majd, de ahogy mi nem 

fogjuk elveszíteni abban az új testben a 

személyi azonosságunkat, úgy nem veszítette el 

Jézus sem a személyi azonosságát, ezért lehetett 

felismerni. És azt mondja Isten igéje, hogy mi is 

meg fogjuk ismerni egymást, ott mindnyájan. 

Akik ismertük egymást itt, egymásra fogunk 

ismerni ott, mert a személyi azonosságunkat 

nem veszítjük el.  

Pál apostol feljegyezte az egyik levelében, hogy 

egy alkalommal Jézus egyszerre ötszáz 

emberrel találkozott. És aztán azalatt a negyven 

nap alatt, amíg még el nem távozott e földről 

ebben a testben, nagyon sokakkal. Valóságosan 

feltámadt. Azt ígérte mikor felment közülünk, 

hogy „veletek maradok minden nap a világ 

végezetéig”. Már nem testben, veletek 
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maradok az igémmel és a Szent Lelkemmel. 

Mert ha testben maradnék veletek, mindig 

helyhez kötött lenne a testem, de hogy 

mindenhol ott lehessek, igém és lelkem által 

veletek maradok minden nap a világ végezetéig.  

Ezért valljuk, hogy ahol ketten vagy hárman az 

Úr Jézus nevében együtt vannak, ott ő jelen van. 

A kérdés így hangzik: Hiszed-e ezt? Ez a 

legdöntőbb kérdése a kereszténységünknek. 

Ha valaki erre nem tud biztos választ adni, 

akinek nincs még bizonyossága azt bátorítsa ma 

Isten Szent Lelke és igéje hogy ez a Jézus él, 

ígérete szerint igéje, lelke által itt van. És ha 

valaki azt éli ma át, hogy valami jó dolog 

történt itt vele, akkor azt a jelenlévő Jézus 

munkálta. Nem én. Nekem ahhoz semmi 

közöm nincs.  

 Másodszor az az üzenetünk hogy a Bibliai 

híradásokból feltűnő, hogy senki nem készült 

akkor arra, hogy tényleg feltámad Jézus. 

Senki. 

Pedig megmondta Jézus előre és világosan. 

Összekapcsolta a szenvedését a halálával és a 

feltámadásával. És mégse akad a bibliai 

leírások szerint egyetlen egy ember se, aki azért 

ment volna ki Húsvét reggel a sírhoz, hogy 

megnézze hogyan történik ez. Mindenki azért 

ment ki hogy tovább sirassa, és gyászolja, és 

temesse Jézust. Pedig elmondta. És nem látunk 

egyetlen egy olyan szereplőt sem, egyetlen egy 

olyan tanítványt sem, aki azért ment oda, hogy: 

Nézzük, hogy lesz ez! Itt akarok ülni, hadd 

lássam! 

Feltűnő hogy senki nem hiszi akkor ott, hogy 

hogyan valósul majd meg amit Jézus 

mondott. Tényleg szinte félelmetes, hogy akik 

ismerték Jézust szerették, vele jártak, akik 

hallgatták, akik bíztak egyébként benne 

mind temette, siratta, gyászolta, és senki nem 

készült arra hogy feltámad Jézus. Az 

asszonyok azért mentek ki hogy befejezzék a 

temetést, megkenjék a halott Jézus testét. A 

tanítványokról azt olvassuk, hogy gyászos 

hangulatban tízen elbújva egy szoba rejtekében, 

félve, remegve várják, hogy mi lesz mostantól. 

Az emmausi tanítványokkal, akikkel találkozik 

majd a feltámadott azt mondják: „Meghalt, 

pedig mi azt reméltük...” Senkiben nem volt 

Jézus feltámadásának a reménye. Vajon 

miért?  

És innentől kezdve kedves testvérek érdekes a 

dolog olyan szempontból is, hogy hogyan 

szoktuk mi hallgatni Isten igéjét? Azok, akik 

itt ülnek hétről-hétre, azok, akik egy-egy nagy 

ünnepre jönnek el, vagy életükben először 

beteszik a lábukat egy keresztyén templomba 

vajon hogyan hallgatjuk Isten igéjét? Hogyan 

hallgatták azok, akiknek Jézus elmondta, hogy 

feltámadok? Elengedték a fülük mellett ezt? 

Vagy egyszerűen nem figyeltek közben oda?  

Igen, érdemes most elgondolkoznunk ezen 

testvérek, hogy amikor Bibliát veszünk a 

kezünkbe, vagy egy templom csendességében a 

felhangzó igehirdetést hallgatjuk 

odafigyelünk? Vagy a saját gondolatainkkal 

vagyunk eltelve? Vajon miért nem hallották 

meg a tanítványok úgy, hogy hitték volna és 

Húsvét reggelén indultak volna mind a 

sírhoz? És mindazok, akiknek Jézus prédikált, 

az a sok száz és ezer, miért nem tódultak 

Húsvét reggelén? Hogy hallgatták Jézust? 

Tényleg hogy szoktuk hallgatni az igét? 

Odafigyelünk vagy a saját gondolatainkkal 

vagyunk egészen eltelve? Hisszük, ami meg 

van írva? Vagy csak azt, amit az 

értelmünkkel abból elképzelhetőnek 

tartunk? Hangzik valami. Eddig el tudom 

fogadni, ezt ugyanis be tudja fogadni a fejem. 

Innentől kezdve már nem. Hogy szoktuk 

hallgatni az igét? Vagy nem vagyunk éppen 

felszínes igehallgatók? Akik egy részét 

befogadjuk annak, ami elhangzik, egy részét 

meg egyszerűen elengedjük a fülünk mellett.  

Kedves testvérek, különös dolog az, amikor itt 

is hangzik az ige és aztán én visszahallom a 

reagálásokat. Vannak olyanok, akik elhangzani 

vélnek olyan szavakat és mondatokat, 

amelyeket bizonyíthatóan soha nem 
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mondtam. Fölveszünk minden igehirdetést, ki 

is nyomtatjuk azokat, bizonyíthatóan soha nem 

is mondtam. Mégis hallanak valamit, valamiket, 

amik az én számon nem jöttek ki. Aztán nagyon 

érdekes, hogy emberek nem hallják meg a 

lényegét az igei üzenetnek, a lényegét, a 

fontos dolgot, amire egyáltalán nem 

emlékszenek. Jé! Ilyet is mondott? És aztán van 

a leggyakrabban megtörténő, amikor egészen 

másként értik meg és egészen másként 

mondják el mint ahogy itt elhangzott. Hogy 

szoktuk hallgatni az igét? 

Vajon Babits Mihálynak van igaza, aki azt 

mondja: „Mindenik embernek a lelkében dal 

van. És a saját lelkét hallja minden dalban.” 

Legalább az ige kapcsán, legalább az 

igehirdetés kapcsán lehetne másként!  

Próbáljuk meg félretenni az előítéleteinket, a 

szűrőinket, a megrögzött gondolatainkat! 

Mert ha ez nem történik meg, kedves 

testvérek, akkor mi is olyan igehallgatókká 

leszünk, mint voltak a tanítványok, hogy 

mindent elfogadtak csak a lényeget nem 

hitték. És jaj ha valaki a lényegét nem hiszi! 

Hiszed te azt, hogy amit az Isten mond az igaz, 

testvérem? Hiszed? Ahogy egy énekünkben 

énekeljük: Mind igazak és ámenek amik a te 

szádból kijöttenek.” Hiszed? Hiszed hogy 

Nagypénteken valóságosan meghalt, és hiszed 

hogy Húsvétkor feltámadt? Hiszed? Azt 

mondja egy helyen az Úr Jézus: „Vigyázzatok 

hogy hogyan hallgatjátok az igét! 

Vigyázzatok!”  

Mondok két tipikus példát a húsvéti történetből, 

amelyik újra és újra ismétlődik, Péterét és 

Magdalai Máriáét.  

Péter: Amikor Jézus elmondja a tanítványainak, 

hogy mi vár rá, és felsorolja: „Szenvednem kell, 

keresztre feszítenek, megölnek, de harmadnap 

feltámadok.” Még el sem tudja mondani Jézus, 

amikor Péter már beleszól. Ugyanis a 

hallásban elakad ott, hogy megkínoznak és 

szenvedni kell, és közbe akar szólni, nem tudja 

kivárni, hogy Jézus végigmondja a mondatot. 

És bár engedi, hogy Jézus befejezze, mégis 

visszatér oda ahol ő elakadt. És azt mondja: 

„Ilyen, hogy te szenvedsz, ilyen nem eshetik 

meg! Hogy téged megfeszítenek, ilyen nem 

eshetik meg!” Pedig Jézus úgy fejezi be: „És 

feltámadok.” De ezt már nem hallja. Mert 

egy ponton elakadt, a sajátján. És onnan nem 

tudta továbbvinni Jézus. Nem vagyunk mi 

sokszor így, hogy hangzik Isten igéje és 

elakadunk egy ponton? És aztán odatesszük, 

amit mi gondolunk vagy remélünk. „Isten 

mentsen!” – mondta Péter. „Ilyen nem történhet 

veled Jézus!” „De Péter úgy folytattam és 

fejeztem be, hogy feltámadok! Nehogy 

megessen velem?” De Péter elakadt a saját 

gondolatánál, és hogy ki akarta mondani, 

amit ő gondolt!  

Aztán Mária Magdaléna: Azt olvassuk, hogy 

kora reggel, amikor sötét volt, odament a 

sírhoz. És azt látta, hogy el van hengerítve a kő. 

Gondoljátok el a jelenetet! Sötét kint, sötét a 

sírban bent. Mit lát Mária Magdaléna? 

Annyit hogy nincs ott a kő. És mit mond? 

„Elvitték az Urat!” Szalad a tanítványokhoz és 

mondja: „Elvitték az Urat!” Mária honnan 

tudod? Honnan gondolod? Láttad? Nem, de 

elakadt egy pillanatnál. Ha a kő nincs ott, 

akkor Jézus sincs ott. Ha nincs ott, csak úgy 

lehetett, hogy elvitték a testét! És szalad a 

tanítványokhoz. „Keressük meg az Úr holttestét 

mert valaki elvitte!” És egy méterre ott áll 

mellette Jézus. És megszólítja: „Mária!” És 

megfordul Mária és ráismer Jézusra. Mert 

elakadt, és onnantól kezdve már csak a saját 

gondolata, az volt amit „igazságként” tovább 

mondott. Amit igaznak gondolt.  

Kedves Testvérek, az az igaz, ami meg van 

írva! Arra építhetsz, arra számíthatsz, ami 

Isten igéjében, a Szentírásban meg van írva, 

az úgy igaz. Mondjon mindenki bármit, amit 

csak akar, amit gondol, amit a fantáziája vagy a 

műveltsége mondat vele, de mit mond Isten 

igéje? Ez a fontos!  
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 És végül: Miért éppen ezeket az embereket 

látogatta meg Jézus feltámadása után 

először? 

Elgondolkodató hogy Jézus mikor feltámadt 

nem ment el Kajafás főpaphoz. Pedig 

elmehetett volna hozzá, és mondhatta volna: Azt 

mondtam én az Isten fia vagyok, itt állok előtted. 

Nem ment el Pilátushoz. Pilátus később 

megtudta, hogy Jézus feltámadt, és a 

hagyomány szerint végzett magával. Nem ment 

el a katonákhoz, akik megalázták és keresztre 

feszítették. Nem ment el azokhoz az őrökhöz 

sem, akik azt hazudták, hogy miközben 

elaludtunk elvitték a Jézus testét. Csak azokhoz 

ment Jézus, akiket szeretett.  

De akik megrendültek, akik kétkedtek, akik 

bizonytalanok voltak, azokhoz ment el Jézus. 

És olyan csodálatos hogy Jézus ugyan nem 

igazolja ezeket a kétkedőket, de egyiket sem 

bántja. Egy rossz szót Jézus nem mond, 

egyetlen hitetlenkedőnek sem. Nem kéri 

számon, nem szégyeníti meg, nem szidja 

egyiket sem. Hát nem csodálatos? Hanem 

bátorítja!  

Magdalai Máriát sírva találja a sír mellett. 

Mindent elveszített ez a Mária, azt hitte Jézust 

elveszítve mindent elveszített. És Jézus odalép 

mellé és vigasztalja és feladatot ad neki. És 

Magdalai Mária kivirul és az élete újra 

értelmet kap. Aztán odamegy a tíz bújó 

tanítványhoz, akik egy felházban félve, 

remegve, összehúzódnak és belép közéjük és 

azt mondja: „Békesség néktek!” És Jézus az 

életük középpontjába áll újra, és kivirul a tíz 

tanítvány. És egy kivétellel mind mártírhalált 

hal majd ezért a Jézusért. És Tamás, aki a 

legbecsületesebb volt, mert amikor Jézust 

elveszítette otthagyott mindent. Nincs értelme 

semminek! Jézus egy hét múlva újra jött, hogy 

találkozzon Tamással. „Gyere Tamás itt 

vagyok, nézd meg a kezeimet! Én vagyok.” És 

Tamás térdre esik: „Én Uram és én Istenem!” 

És elindul és olyan csodálatos missziót hajt 

majd végre hogy az szinte hihetetlen!  

A legdöntőbb hogy higgyünk, hogy 

feltámadott Jézus, és ő ma is odaáll a 

kételkedők, a bizonytalanok, a kérdéssel teli, 

a sírogatók elé. És mindenkinek tud Jézus 

olyat mondani, mint Máriának, a tíznek, 

Tamásnak, hogy az életük meggyógyul, 

kivirul, és boldog emberek lesznek. Ma is 

odaáll minden ilyen mellé, bármilyen szívvel 

jöttél, bármilyen hittel vagy kétséggel, odaáll 

melléd, hogy segítsen. Hogy letörölje a 

könnyedet, hogy reménységet adjon, hogy 

gyógyulást hozzon. Hogy maga mellé vegyen, 

eltöltse a szívedet húsvéti örömhírrel és 

bizonyossággal: Jézus, Jézusom él. Ma 

odalépett csendben melléd, állandósítani 

akarja a szíved örömét. Engedd meg neki! 

Ámen! 

 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

 

Hétközi bibliaóráink: 

Kedd:  18:30 (kéthetente) Fifa−Férfikör 

Szerda:  18:30 Mini Ifi 

Péntek:  16:30 Agnus Ifi 

18:00 Juvenis Ifi 

18:30 (kéthetente) Nagy Ifi 

 

Hétvégi alkalmaink: 

Szombat:  10:00 konfirmáció-előkészítő 

Vasárnap:  10:00 ünnepi istentisztelet 

 

A koronavírus-járványra való tekintettel a többi 

rétegcsoport órája ideiglenesen szünetel. 

Minden jelzett alkalmunkat online érhetjük el. 
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Gyülekezeti hírmondó: a Pesterzsébet Központi Református Egyházközség kiadványa. 

Cím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 81. 283-00-29 www.pkre.hu 

Felelős szerkesztő: Pappné G. Judit 

Felelős kiadó: Takaró Tamás Dániel lelkipásztor
 


