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A Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lapja 

20. évfolyam 1. szám         2020. Húsvét 
thtfghgfh  

  

 

Isten országának egy darabja ott van a szívekben  

 

Az oltárterítő lilára váltott szorgos kezek 

által a templomban. Tavaszi megújulásra 

vágyódik az ember. Böjti utunkon újra 

megjelenik Isten kegyelméből a 

Gyertyafény újság. Egy szál gyertya a 

sötétségben hallatlan nagy segítséget 

jelenthet. Így nyújthat kapaszkodót az 

olvasónak az újságban megjelenő írások. 

Megérezheti Isten ölelését a gyermek és 

felnőtt egyaránt az újság által. 

Megtapasztalhatja a teremtmény 

szívében a darabka mennyországot, 

miközben az imádságokat olvassa. 

 
 

Tündöklő szeretet  

 

Érdekes filmet láttam, 

nagyon régen, mégis 

élénken él bennem az 

üzenet élménye. Imádkozó 

ember lépett egyet, majd 

lefeküdt a földre tovább 

fohászkodva. Felállt, lépett 

imádságos szívvel majd 

lehasalt. Így adott hálát 

Istennek bőséges 

szeretetéért több 

kilóméteres zarándok útján. 

Tapasztalom a hálaadásban 

megnyílik az ég csatornája és árad Isten 

kegyelme. Böjti elmélyülésként 

felhagyhatunk a panaszkodással az 

életünkben és hálásak 

lehetünk a Megváltó Istennek.  

Kereshetünk naponta egy apró 

történetet, amit 

megköszönhetünk az Úrnak. 

Érdemes leírni ezeket a 

hálaadó mondatokat és 

Húsvétkor elolvasni, mint a 

hálaadás csokrát. 

Nem régen a Göllesz Viktor 

Óvoda, Általános Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézményében 

jártam. A gyermekeknek idézeteket 

helyeztek el az olvasás hasznosságáról az 

iskolában. Az egyik idézetben olvastam: 
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2. oldal 
 

" A könyv, olyan mint egy kert a zsebben 

" (kínai közmondás). 

Hálás vagyok Istennek az olvasás 

lehetőségért, pedagógusokért, akik írni 

olvasni tanítanak a világban. 

Itt ebben az iskolában fogyatékkal élő 

gyermekekkel foglalkoznak. Örömmel 

emlékezem vissza egy másik idézetre, 

amit a Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziumának faliújságán örömmel 

olvastam diákként: "Mindannyian 

mozgáskorlátozottak, sérültek vagyunk. 

Az övé látható, van, akié kevésbé. 

Korlátozottak vagyunk hitben, 

szeretetben, bölcsességben. Talán 

mozgásképtelenek vagyunk a 

munkahelyen, talán harag bénít meg 

ember vagy Isten felé. Lehet, hogy vak és 

süket vagyok mások szenvedésére. 

Istenem, könyörülj rajtunk, adj reményt 

szenvedéseinkben, tölts el 

Szentlelkeddel...!" Böjti utunkon több 

könyvet olvashatunk a mindennapi 

istentiszteletünkről, Isten cselekvő 

szeretetéről. Szeretettel ajánlom 

Gyökössy Endre Mégis öröm könyvét. Itt 

ír a szerző benne a tündöklő 

foglakozásról.  

„ Egyszer egy lelkésznek feltűnt, hogy az 

első padban mindig ott ül egy középkorú, 

egyszerű asszony, már jóval istentisztelet 

előtt. A pap akaratlanul megfigyelte, 

hogyan imádkozik: összetette a két kezét, 

behunyta a szemét és egyre jobban 

ragyogott. Ima közben előbb a 

hüvelykujját emelte fel, majd a mutató 

ujját, pár perc múlva a nagy ujját, aztán a 

következőt, végül a kicsit, s akkor megint 

összetette a kezét. S mire összetette, 

valami sugárzó ragyogás volt az arcán. A 

lelkész megkérdezte tőle, hogy 

tulajdonképpen mit imádkozik? 

— Az én olvasómat — felelte az asszony. 

— Hogy-hogy az olvasója?! 

— Én így szoktam imádkozni, hogy 

senki ki ne maradjon tisztelendő úr. 

Amikor a hüvelykujjamat kinyújtom, 

azokért imádkozom, akik a szívemhez 

legközelebb vannak. Mindannyiukról 

megemlékezem az Úr színe előtt. Azután 

a mutató ujjam jön: ekkor azokért 

imádkozom, akik mutatják nekem az utat 

Isten felé; magáért is akkor imádkozom. 

Amikor a nagyujjamat felemelem az én 

olvasómon, a világ nagyjaiért 

imádkozom, hogy Isten Szentlelke őrizze 

meg őket, irányítsa és tanácsolja őket, és 

béke legyen ezen a földön, és jól 

vezessék ezt a világot. A következő a 

leggyengébb ujjam, itt a gyengékért 

imádkozom, az elesettekért, a falu 

szegényeiért, a betegekért. A végén jön a 

kisujjam, a legkisebb, az vagyok én, 

végére hagyom magamat. Legyen velem 

az Úr, áldja meg az én mindennapi 

kenyeremet, hogy akármilyen kicsi, ketté 

tudjam törni. És hogy senki ki ne 

maradjon, utoljára a tenyeremet tartom 

az ég felé, hogy: Uram Isten, áldj meg 

mindenkit, aki a tenyereden van, aki ezen 

a földön él. 

Tudom, hogy a katolikus testvéreknek 

van olvasójuk. Nekünk protestánsoknak 

nincs — de most kiderült, hogy MÉGIS 

van. Használjuk az olvasónkat, hogy 

senki ki ne maradjon!  

Hiszem és tapasztalom Jézus Krisztus 

történetek, példázatok útján is tanít. 

Anthony de Mello kedves története ezt 

mutatja meg. 

„A Mester párbeszédek és rövid 

történetek segítségével tanított, amiket a 

tanítványok örömmel - és néha 

csalódottsággal hallgattak. 
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Valami mélyebbre vágyódtak ugyanis. 

A Mester azonban hajthatatlan maradt. 

Minden ellenvetésükre csak annyit 

mondott: 

- Értsétek meg, kedveseim, az ember és 

az Igazság között a legrövidebb út egy 

kis történet: 

Egy másik alkalommal pedig ezt 

mondotta: 

- Ne vessétek meg a rövid történeteket! 

Ahogy az elveszett aranyérmét egy 

fillérnyi gyertyával találják meg, úgy a 

legmélyebb igazságot is egy rövid 

történet segítségével.” 

Kérem a Mindenhatót legyen időnk 

felolvasni családon belül és kívül a 

Megváltó feltámadásának történetét 

Máté evangéliumának 28. fejezetéből az 

első verstől: 

„Szombat elmúltával, a hét első napján 

virradatkor, elment a magdalai Mária és 

a másik Mária hogy megnézzék a sírt.  És 

íme, nagy földrengés lett, mert az ÚR 

angyala leszállt a mennyből, odament, 

elhengerítette a követ, és leült rá. 

Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és 

ruhája fehér, mint a hó.  Az őrök a tőle 

való félelem miatt megrettentek, és 

szinte holtra váltak. Az asszonyokat 

pedig így szólította meg az angyal: „Ti ne 

féljetek! Mert tudom, hogy a 

megfeszített Jézust keresitek.  Nincsen 

itt, mert feltámadt, amint megmondta. 

Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol 

feküdt.  És menjetek el gyorsan, 

mondjátok meg a tanítványainak, hogy 

feltámadt a halálból, és előttetek megy 

Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, 

megmondtam nektek!” Gyorsan 

eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy 

örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt 

tanítványainak. És íme, Jézus szembejött 

velük, és ezt mondta: „Legyetek 

üdvözölve!” Azok pedig odamentek 

hozzá, megragadták lábát, és leborultak 

előtte.  Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: 

„Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül 

atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, 

és ott meglátnak engem. „ 

Az Úr feltámadott! 
Börönte Márta   
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Visszhang 

A Mindenható kegyelméből harmadik kiadásban újra megjelent a Visszhang könyv a 

Magyar Evangélikus Egyház Luther Kiadója gondozásában. 

Jézus Krisztus mondja: " Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak 

tibennetek, akkor bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek. " ( Jn 15,7 ) 

"Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én 

szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, 

ahogyan én megtartom az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 

Ezeket, azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök 

teljessé legyen."  ( Jn 15 9-11 ) 

 

 

 

Hálaadás Krisztusért  

Isten, aki bizonyságát adtad az emberiség iránti szeretetednek azzal, hogy elküldted a 

mi Urunk Jézus Krisztust, és az ő jelenlétének fényével világosságot árasztottál az 

emberi életbe, hálát adok neked ezért a legnagyobb ajándékodért.  

Fogadd hálámat  

azért, hogy itt élt a földön;  

azért, hogy szeretetének cselekedeteit 

följegyezték,  

azért, hogy ezek az igék segítőim és 

vezérlőim;  

azért, hogy mindhalálig engedelmes 

volt;  

azért, hogy győzött a halálon;  

azért, hogy Lelke most is velem van. 

Ajándékozz meg az ő áldott életére való 

emlékezéssel, hogy tudjam: ezen a 

földön élt, ez alatt az égbolt alatt. 

Add, gondoljak  

arra, hogy ő nem arra vágyott, hogy 

neki szolgáljanak, hanem hogy ő 

szolgáljon;  

arra, hogy részvétet érzett minden 

emberi szenvedés iránt;  

arra, hogy bátran nézett szembe a maga 

szenvedésével;  

arra, hogy szelíden viselte, és amikor 

szidalmazták, ő senkit sem 

szidalmazott;  

arra, hogy állhatatos volt a számára 

kijelölt feladat teljesítésében;  

arra, hogy milyen egyszerű volt és 

emelkedett szellemű;  

arra, hogy milyen tökéletesen rád, 

mennyei Atyjára bízta magát. 

Add, hogy mindezekben az ő 

nyomdokain járjak. 

 

„Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő ifjak,  

és, ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak,  

hogy Istenbe vessék bizalmukat;  

ne felejtsék el Isten nagy tetteit,  

és tartsák meg parancsolatait.”  

(78 Zsolt 6,7) 


