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„Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, 
hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” Ézs 53,5 

Mindennek ára van. Ezt hamar megtanulhatjuk az életünk során. Megharcolunk, 
fáradozunk a napi élelemért, a sikerekért, végzettségért, kapcsolatokért, a következő napért. 
És bizony fizetünk hibáink és mulasztásainkért is.   

Ebben a harcban és fáradozásban azt is észrevesszük, hogy sebeket is kapunk, s 
megsebezzük önmagunkat, és megsebeznek mások, elbukunk és beteggé is válunk. Ebben a 
gyengeségben és elesettségben pedig olyan jó lenne gyógyulni. Olyan jó lenne újra erőre 
kapni, épen, egészségesen továbblépni, haladni az úton.  

Isten is fizet egy árat. Hatalmas, mindennél nagyobb árat ad, de nem önmagáért, hanem 
értünk. Önmagát áldozza oda a kereszten.  Ő az, aki a szenvedések szenvedését vállalja, vérző 
sebeket kap emberektől. Lélekben és testben megsebzett Isten, akinek a szíve értünk vérzik, 
mert ennyire szereti az embert, ennyire szeret bennünket.  

Ez az ára annak, hogy gyógyulhatunk.  Gyógyulhat testünk és lelkünk. Ezért épülhetünk 
újra újjá. Ezért tehetjük le a régit, a rosszat és mondhatjuk azt, hogy vége, jöhet az új, a tiszta, 
a jobb. Isten megteremtette nekünk ezt a lehetőséget.   

Adja Isten, hogy élni tudjunk ebből az ajándékból életünk minden napján! 

Kocsik Mónika 
Dsida Jenő: 
Húsvéti ének az üres sziklasír mellett 
 
Sírod szélén szinte félve,  
iszonyattal üldögélve,  
ó – mekkora vád gyötör,  
mardos, majdnem összetör:  
mily látás a kétkedőnek,  
törvény ellen vétkezőnek,  
hogy üres a sírgödör. 
 

Nyitott sírod szája szélén  
sóhajok közt üldögélvén  
szemlélem bús, elvetélt  
életemnek rút felét  
s jaj, – most olyan bánat vert át,  
mily Jacopo és Szent Bernát  
verseiből sír feléd. 

 
 
 
Nincs gonoszabb, mint a hitvány  
áruló és rossz tanítvány,  
ki az ördög ösvenyén  
biztos lábbal, tudva mén:  
szent kenyéren nőtt apostol,  
aki bűnbe később kóstol, –  
Krisztus, ilyen voltam én. 
 

Amit csak magamban látok,  
csupa csúnya, csupa átok,  
csupa mély seb, éktelen,  
testem oly mértéktelen  
volt ivásban, étkezésben,  
mindenfajta vétkezésben  
s undokságom végtelen. 
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Ó, ha tudnám, megbocsátasz,  
s országodba bebocsátasz,  
mint szúrnám ki két szemem,  
mint vágnám le két kezem,  
nyelvem húznám kések élén  
s minden tagom elmetélném,  
amivel csak vétkezem. 
 

Bűneimnek nincsen számok.  
Mindent bánok, mindent szánok  
és a sajgás, mely gyötör  
nem is sajgás, már gyönyör.  
Hamuval szórt, nyesett hajjal  
ér engem e húsvéthajnal  
és az üres sírgödör. 
 

Bámulok a nyirkos, görbe  
kősziklába vájt gödörbe,  
bénán csügg le a karom,  
tehetetlen két karom…  
Te kegyelmet mindig oszthatsz,  
feltámadtál s feltámaszthatsz,  
hogyha én is akarom. 
 

Lábadozó régi hitben  
egész nap csak ülök itten.  
Lelkemet nagy, jó meleg,  
szent fuvallat lepte meg,  
lent az odvas, szürke barlang  
mélyén muzsikál a halk hang,  
ahogy könnyem lecsepeg. 
 

Az én Uram újra él most,  
országútján mendegél most,  
áprilisban fürdik és  
aranyozza napsütés,  
ahol lépked, jobbra-balra  
ezer madár fakad dalra  

s ring, hullámzik a vetés. 
 

Éneklő sok tiszta lánnyal,  
liliomos tanítvánnyal  
nem követlek, Mesterem.  
Majd csak csöndes estelen  
indulok, hol vitt a lábad,  
földön kúszom könnybe lábadt  
szemmel, szinte testtelen. 
 

Fennakadva tüskeágon.  
éjsötét nagy pusztaságon  
étlen-szomjan vágok át,  
nagy hegyeken vágok át,  
mint eltévedt eb szimatja,  
mely halódva is kutatja  
vándor ura lábnyomát. 
 

S közben dalolok az égről,  
pálmás, örök dicsőségről,  
vonszolván földdel rokon  
testemet a homokon  
s így ujjongván, nem is érzik,  
hogyan sajog, hogyan vérzik  
rögbe horzsolt homlokom. 
 

Mert az égi útnak elve:  
kúszva, vérzőn, énekelve,  
portól, sártól piszkosan  
menni mindig, biztosan…  
S kopjék térdig bár a lábam,  
tudom, az ég kapujában  
utolérlek, Krisztusom
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Mit jelent nekem a Húsvét? 
 

Vajon mit jelent a mai rohanó világban évről évre Húsvét ünnepe? Ezen a kérdésen 
gondolkozva vizsgáltam meg saját magam és környezetem. Miként élünk meg egy „átlagos 
Húsvétot”? 

A gyerekek már hetekkel az ünnep előtt nagy izgalommal festik a tojásokat, tanulják 
a locsoló verseket. Kicsit talán izgulnak is. Csak el ne felejtsem vagy nehogy rossz irányba 
fújjam a parfümöt! Nagy stresszt jelenthet ez számukra. A szülők, nagyszülők fejében is 
komoly előkészületek zajlanak. Idén vajon melyik rokon látogat el hozzánk? Mikor lesz 
időm kitakarítani? Milyen új receptet próbáljak ki, nem süthetem ugyanazt, mint tavaly. 
Elég lesz-e a köret, és vajon hol vegyük meg az idei sonkát, hogy biztosan jó íze legyen?  

Mások számára talán csak egy plusz munkaszüneti nap, nincs is jobb egy hosszú 
hétvégénél a monoton hétköznapok után. 

A nagyvállalatoknak, bevásárló központoknak a „húsvéti szezon” rengeteg vásárlóval, 
szigorú hatósági ellenőrzésekkel és persze óriási bevétellel jár. 

Húsvétok jönnek és mennek, de észrevesszük-e benne Jézust? A keresztény emberek 
számára erre ad jó lehetőséget a böjti, „ráhangolódási” időszak. Fabiny Tamás egyik 
könyvében arról ír, hogy a 21. század emberének böjtje nemcsak a húsról való lemondást 
jelentheti. Lehet ez rossz szokások elhagyása, mint például a kávé, csokoládé, cigaretta, 
alkoholfogyasztás elhagyása is. Évről-évre több embert ér el az autómentes böjt, mikor az 
emberek a tömegközlekedési eszközöket választják a kényelmes kocsijuk helyett vagy 
gyalogosan intézik a közeli ügyeiket.  

Valamilyen rossz szokás elhagyása nemcsak az egyénnek tesz jót, de kihat a 
környezetében élőkre és a természetre is. A felszabadult időnket, kitöltendő űrt, 
hiányérzetet használhatjuk arra, hogy gondolkozzunk Húsvét jelentőségéről és arról, hogy 
mit ad ez számunkra. 

 

Nánai Boglárka 
presbiter, az ifjúsági csoport tagja 
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Feltámadás – Hit  
 

Legnagyobb keresztény ünnepünk a Húsvét ünnepe. Érdekes, hogy a 
közgondolkodásban leginkább Karácsony kerül előtérbe, hiszen ez a szeretet ünnepe, 
családi ünnep. Közelebb van minden emberhez, még ahhoz is, aki nem vallja magát 
hívőnek.  

A Feltámadás ünnepe éppen ezért sokkal szűkebb körre talál, hiszen ez már sokkal 
megközelíthetetlenebb, sokkal inkább a hit kérdéskörébe tartozó ünneppé válik.  

Így lehetséges az, hogy a vasárnapi reggeli feltámadás ténye olyan megközelíthetetlen, 
míg a hétfői locsolkodásban és tojásfestésben, máris tömegek vesznek részt. Hiszen 
megérteni, felfogni, mit jelent átmenni a halálból az életbe, nem tartozik az ésszerű dolgok 
közé.  

Hogyan is támadhat fel, aki már meghalt, hogyan lehet újra teste annak, akinek már 
csak maradványai vannak? Talán sokan meg is állnak ennél a kérdésnél, és hagyják is 
meggyőzni magukat, hogy mindez lehetetlen. Pedig válaszhoz csak akkor jutunk, ha tovább 
gondoljuk, és segítségül hívjuk magát Istent, aki Igéjén keresztül elmondja mindazt, amit 
megtudhatunk erről. Ehhez szükséges a hit, hogy rábízzuk magunkat Isten szavára. 

Nem tudhatunk mindent, de amire szükségünk van, azt Isten tudomásunkra hozza. A 
Szentírás pedig arról tanúskodik, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Ő képes volt arra is, 
hogy ezt a világot a semmiből megteremtse, hogy megalkossa az embert, és az egész 
élővilágot úgy, ahogyan most látjuk. Milyen hihetetlen, hogy levegőt veszünk, hogy áramlik 
bennünk az éltető vér, hogy élünk, mozgunk, lefekszünk és felkelünk. 

Ha mindez lehetséges neki, hogyne lenne lehetséges az is, hogy mindenkit 
feltámasszon a halálból, akár azokat, akik előttünk éltek, akár azokat, akik majd utánunk 
jönnek és minket is. 

Hogyne tudna új testet alkotni, a „romolhatatlant”, amiről Pál apostol beszél, amelyen 
nem fog az idő múlása, sem betegség, mert mindez nem létezik többé. Igen, ha ezt 
végiggondoljuk, megértjük miért is a legnagyobb keresztény ünnep húsvét. Mert a 
legnagyobb ajándékról szól: Jézus Krisztus feltámadt a halálból, hogy feltámasszon 
mindenkit, aki hitt Őbenne.  

 
Kocsik Mónika 
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Beszámoló 
 
„Felövezve” – Lelkészek és felügyelők találkozója 
 

2019. 03. 23-án az Albertirsai Roszík Mihály evangélikus általános iskola 
helyiségeiben került lebonyolításra az Északi Egyházkerület hagyományos éves 
találkozója. Előzetes regisztrációk alapján, mintegy 150 főből álló testvéri közösség alakult 
ki, akiket másodfelügyelői köszöntés és püspök-helyettes vezette reggeli áhítat fogadott, 
így adva meg a nap alaphangulatát. 

1. Fabiny Tamás püspök és Fábri György felügyelő témafelvezető köszöntéssel 
ismertette a tisztújítási ciklus előttünk álló súlyponti kérdéseit. Kiemelt feladatként jelölték 
meg, hogy az evangélikus egyházat önellátóvá kell tenni, csökkenti kell az állami 
támogatástól való függőséget. 

Fábri György statisztikai kimutatásokon keresztül mutatta be az evangélikusság 
számadatait (a 2011-es népszámlálási adatok alapján) és a gyülekezeti életben résztvevők, 
valamint a gyülekezeti élet aktív tagjai és a fenntartásban résztvevők arányát. Érdekes volt 
a megkeresztelkedettek és konfirmáltak, illetve a konfirmáltak és egyházfenntartók 
viszonyát bemutató táblák eredménye is. Egyházkerületünk vezetői bíznak abban, hogy az 
egyház tagjai felismerik a támogatás és hozzájárulás szükségességét és nem 
kényszerűségből, hanem önzetlen, jó szívű adakozással vállalnak részt a működési 
költségekben. 

Mindezek tudatosításában várják mind a gyülekezeti vezetők, mind a presbiterek 
aktivitását. 

2. Élénk érdeklődés kísérte a LÉM (lelkészi életpálya modell) bevezetésének 
tájékoztatóját. Kende K. Péter koordinátor ismertetője aktivizálta elsősorban a lelkészeket, 
de sok kérdés megfogalmazódott a felügyelők részéről is. Mivel még formálódik a modell, 
- ígéretet kaptunk, hogy az elhangzott javaslatokat, észrevételeket figyelembe veszik és 
igyekeznek bedolgozni az életpálya modellbe. 

3. A színes gyülekezeti munkát mutatta be Fabiny Tamás püspök három különböző 
nagyságú és jellegű gyülekezet különböző élet és presbiteri tapasztalattal rendelkező 
testvérrel történő asztali beszélgetése. 

4. Változatos témák, kötetlenség, játékosan, de komolyan vett aktív részvétel, 
felkészült szekció vezetők, bátor véleménynyilvánítás, építő jellegű összegzés. Ezek 
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jellemezték a délutáni szekció üléseket, melyeknek témái: 

- a jövő gyülekezete, 
- épülő gyülekezet, 
- megújuló gyülekezet, 
- új utak a munkatárs képzésben, 
- illetve infrastruktúra és fenntarthatóság. 

A találkozót nem kellett külön értékelni, hiszen minden résztvevő értette és érezte, 
hogy minden megnyilvánulás az evangélikus egyház egészének jobbítására, a választási 
ciklus eredményessége céljából, közös dolgaink közös értelmezésére és rendbetételére 
irányuló őszinte, hasznos, áldott együttlét volt. 

A nap méltó befejezéseként közös úrvacsorai istentiszteleten vehettünk részt a helyi 
gyülekezet tagjaival. 

Fabiny Tamás püspök úr igehirdetésének alapja Jn 21,18 volt. 

 „Amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor 

megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.” 

Külön köszönettel tartozunk a minden igényt kielégítő helyszín biztosításáért és a finom 
ebédért a helyi gyülekezetnek. Jó volt látni a teológiai hallgatók szolgálatkész munkáját és 
érezni a háttérben dolgozó, a szervezésért felelős testvérek gondoskodását. 
 

Kovács Ottó felügyelő  
Miért konfirmálkodom? 

 
Szerintem a konfirmáció egy fontos dolog minden vallásos gyermek életében. Az első 

fontos dolog volt a keresztelőm, bár nem ebben gyülekezetben hanem Domonyban 2005 
08.28-án. Én édesanyámtól kaptam a vallás szeretetét. A hittanórákra első osztályos 
koromtól járok. Nem volt kérdés számomra, hogy konfirmálni is szeretnék. Számomra ez 
azt jelenti, hogy megerősödök a hitben, és a gyülekezet teljes jogú tagja lehetek. 

Kiskoromban mindig érdekelt és sokat gondolkoztam rajta milyen is az úrvacsora? 
Most már majd én is megtudhatom milyen is valójában Krisztus teste és vére. Nagy 
izgalommal készülök a konfirmációra. 

  
Hronyecz Kristóf, konfirmandus 
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Ünnepi alkalmak: 

Hatvanban: Nagycsütörtökön: passióolvasás a gyülekezeti teremben 

17 órakor 

Nagypénteken: istentisztelet úrvacsoraosztással 9 órakor  

Húsvét vasárnap: konfirmációi istentisztelet úrvacsoraosztással 

8:30 órakor 

Konfirmálkodik: Hronyecz Kristóf és Nánai Bíborka 

Felnőtt keresztségben részesül konfirmációval: Vizi Odett  

Húsvét hétfő: istentisztelet a gyülekezeti teremben 9 órakor 

Gyöngyösön: Nagypénteken: istentisztelet úrvacsoraosztással 11 

órakor  

Húsvét vasárnap: istentisztelet úrvacsoraosztással 11 órakor 
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Rendszeres alkalmaink:  

Istentiszteletek: 

Hatvanban: Minden vasárnap és ünnepnap 9-kor, a hónap első vasárnapján 
Úrvacsoraosztás. (Hatvan, Úttörő utca 5.) 

Gyöngyösön: Minden vasárnap és ünnepnap 11-kor kezdődik a Gyülekezeti házban. 
Minden hónap első vasárnapján Úrvacsoraosztással. (Gyöngyös, Arany János utca 6. 

Hétközi alkalmak:  

Kedd 10 óra Bibliaóra Hatvan, Péntek 13.45 -kor Gyermek bibliakör, Ifjúsági óra 
megbeszélés szerint 

Valamint, hitanórák Hatvanban hétfőnként a Kodály Zoltán Általános iskolában, 
keddenként a Százszorszép óvodában. 

Gyöngyössolymoson a Nagy Gyula katolikus Általános Iskolában keddenként és 
csütörtökönként.  

Felnőtt keresztelésre, konfirmációra felkészítés külön egyeztetés alapján történik. 
 

Minden alkalmunkra szeretettel hívogatunk 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hivatali elérhetőségek:  

Hivatal:06/37 342 199  

Mobil:06/20 8245227 (nem 

ingyenes egyházi mobil) 

mkocsik@gmail.com 

3000 Hatvan, Úttörő utca 5. 

 

 


