
Húsvét 2021

Feltámadt Krisztus!



 

 

Húsvét 2021 – Ki megy föl az Úr hegyére? 
 

2021 nagyböjt vége és Húsvétja újabb, szigorúbb, zártabb életvitelt 
követelt meg tőlünk, aminek része az is, hogy a templomba nem, vagy nem 
úgy tudunk menni, mint ahogy régen. Más időszakban is nehéz a templom 
hiányával együtt élni, de Húsvét környékén, a gyönyörű, különleges 
szertartásainkat képernyőkön keresztül követve még inkább érezzük, hogy 
mennyire más, amikor ott tudunk lenni a templomban. Talán idén épp ezen 
érdemes elgondolkodni: mit is jelent nekem a templom, és hogy oda el 
lehet menni?  

Régen, főleg falvakban kialakult sok vallásos színezettel átitatott 
szokás, melyek eredeti alapját sokszor már is ismerték az emberek, mert 
természetes dologgá vált az életükben, olyannyira, hogy már meg sem 
kérdezték, hogy miért pont úgy alakult ki. Sokfelé megszokták, hogy a 
templom valamiféle magaslaton, dombon, esetleg hegyen épült föl. Arra 
talán még emlékeztek 
sokan, hogy ez a 
magaslat védte a 
templomot az esetleges 
árvíztől, és mivel elég 
nagy volt, szükség esetén 
menedékként 
szolgálhatott a falu 
népének is. Néhol még 
vannak templomaink, 
melyek szinte „várfallal” 
vannak körülvéve (mint 
pl. Rakacán), valódi védelmet jelentve az oda bemenekülő embereknek.  

Azt azonban talán sokan nem is tudatosították, hogy mit is jelent a 
mindennapokban, hogy elmegyek a templomba. Lélekben elszakadok a 
megszokott, hétköznapi teendőimtől (munka, tanulás, háztartás stb.), és 
valami olyasmivel foglalkozom, ami kiragad ebből a világból: lélekben én 
magam is „fölmegyek az Úr hegyére”. Ezt sajnos a digitális világon 
keresztüli, otthoni bekapcsolódás egyáltalán nem, vagy csak nagyon 
nehezen adja meg – hiszen a környezetünk megmarad körülöttünk, és 
ha a szertartás közben netán elkalandozna a szemünk és a 



 
gondolatunk, nem a szép ikonokon elmélkedünk, hanem meglátjuk, hogy 
hol kellene még letörölni a port, vagy mit kellene még elpakolni otthon. 
Kicsit olyan ez, mintha otthon maradva próbálnánk meg nyaralni: nem 
igazán adja meg az élményt – mert ahhoz ki kell mozdulni az otthoni 
környezetből.  

Ugyanúgy, ahogy a gyerekek most az élet nehéz iskolájában 
megtanulták, hogy az iskola nem csupán a tanulásról szól, hanem a 
közösségről, a közös élményekről, az emberi kapcsolatokról, egyéniség 
neveléséről, most mi magunk is megtapasztalhattuk, hogy a templom sem 
csupán arról szól, hogy valamiféle „kötelezettséget” „letudunk, teljesítünk” 
Istennek. A templom lényegesen több ennél.  

Most értjük 
meg a saját 
bőrünkön is 
megtapasztalva, 
hogy a templom: 
ajándék. Egy 
páratlan lehetőség, 
hogy Isten 
világával, az Ő 
tanításával 
találkozzunk. Mint 
egy repülőtér, vagy 
talán még inkább 
egy űrkikötő: kapcsolat-felvételi lehetőség az égiekkel. Ha mélyen az 
életünkbe, lelkünkbe nézünk, most talán azt is fölfedezhetjük, hogy az 
életünk legfontosabb helyszíne: attól válunk emberré, hogy tudunk 
találkozni a mi Istenünkkel; hogy van egy helyünk, amit kifejezetten erre a 
célra emeltünk. Innen merít erőt a lélek, itt tudja letenni a lelki terheit, itt 
kap vigasztalást az elesett, a gondokkal küzdő ember, itt kapja meg igazi 
táplálékát a lélek. Minden más, amit értékként élünk meg az életünkben, a 
hitünk által megadott felemelkedésből ered. Ha nem lenne hitünk, 
kultúránk és civilizációnk sem lenne ilyen mértékben.  

Különös élmény a mostani vírushelyzet: a testünk egészségét féltve 
otthon maradtunk, távolságot tartunk egymástól, és közben van mit 
ennünk, de arra is rádöbbentünk, hogy lelki töltekezés nélkül, 
önmagában a testünk nagyon kevés, és sivár. Fontos és szükséges 



 

 

lenne a szellemi töltekezés, nem csak a médián keresztül, hanem 
személyes találkozások, beszélgetések során is. És most talán igazán 
érezzük, hogy lelkileg is milyen fontos lenne átvitt értelemben is legalább 
hetente kiszakadni a megszokott keretek közül, lélekben „fölmenni az Úr 
hegyére”, hogy legyen rálátásunk az életünkre, a mindennapokra.  

Ha kellően mély nyomot hagyott bennünk az eddigi bezártabb 
időszak, érdemes kérni a mi Istenünket, hogy segítsen, hogy tisztán lássuk, 
és helyesen értékeljük a templomot is az életünkben – és ha szabaddá válik 
az élet, akkor még nagyobb odaadással és lelkesedéssel keressük föl minél 
többször ezt az ajándékot, Isten és ember találkozásának helyét! 

 
Gulybán Gergely 

parókus 
 

 A föltámadás és az örök élet reménységével… 
 

Többször hallhattuk a mögöttünk hagyott időszakban a következő 
mondatot: ez a húsvét más lesz, mint az eddigiek. Elkezdtem azon 
gondolkodni, hogy vajon miben is lesz más!? Egyrészt semmiben sem fog 
különbözni az eddigi húsvétoktól, másrészt pedig mindenben. Tudniillik 
van, akiknek ugyanolyan lesz ez az ünnep is, mint a vírusos időszak előttiek 
voltak, mivel ugyanolyan belső lelki öröm tölti el őket a feltámadás 
evangéliumának mindent felülmúló örömhíre, mint annak előtte. 
Feltámadt Krisztus! – köszöntjük egymást most is ugyanúgy mint régen, 
mert ha a mi Urunk nem támadt volna fel, akkor vajon mit érne a mi hitünk? 
Ezért vírusmentes és vírusos időszakban is ez a legnagyobb híre 
ünnepünknek, egészségeseknek vagy betegeknek, fiataloknak vagy 
időseknek egyaránt. Mások erre valóban úgy reagálnak - na és ők azok, 
akiknek ez az ünnep csak külsőségeket jelentett - hogy mindenben más ez 
a húsvét. Nekik valóban más, mert nem mehetnek a luxusszállodákba, 
wellness-központokba vagy éppen nem a szabadban ünnepelhetik 
egyházunk legnagyobb ünnepét. Ha megfigyeljük, Isten gyermekei azért 
nem látnak nagy változást, mert ők ma sem a külsőségekben ünneplik ezt 
az ünnepet, hanem a megváltás krisztusi tettének hatalmas voltára 
figyelnek. Nekünk a hit drága kincse a „Feltámadás” sírokat és egeket 
megnyitó ereje. Ha bármilyen okból elvennék ezt tőlünk, akkor 



 
ünnepelnénk másként a húsvétot, és akkor lennénk minden embernél 
nyomorultabbak. Erről megosztanék egy nemrég olvasott történetet: 

Valaki húsvétkor elment egy kicsiny faluba, és kérdezte az egyik úton 
járótól: – Hol van itt a templom, merre van a templom? Az illető azt 
mondta: – Menjen csak arra, ott a falu végén van egy nádfedeles kis ház, 
na ott van a templom! És amikor nagy csodálkozva elment az illető, akkor 
látta, hogy ott egy idős házaspár lakik, ahol az asztalon nyitva van a 
Szentírás, ahol imádságos szívvel vetnek keresztet az asztali feszület előtt, 
ahol zeng az ének, a hálaadás és a zsoltár, ahol szent örömmel telik meg a 
szív. És az az illető erre azt mondta: – Valóban ott van a templom!  

Adja az Úr, hogy ilyen húsvéti ünnepünk legyen! Legyen ott a 
templom most, ha betegágyon fekszel és úgy veszel részt a húsvéti szent 
liturgián, szertartásokon; legyen ott a templom, ahol összegyűltetek egy 
asztal körül és éppen megtöritek a pászkát a húsvéti tropárunk éneklése 
közben; legyen ott a templom most a ti szobáitokban, ahol esténként 
elcsendesülve a feltámadás örömhírének reményével és mécsesével a 
lelkedben hajtod álomra a fejed; legyen most ott a templom a szíveitekben, 
mert ott van a feltámadott, élő Krisztus, ott van a Krisztus egyháza, ott van 
az anyaszentegyház csodája, ahol arra figyelnek, hogy mit üzen a mi Urunk! 
Hányszor hallottuk már évről évre ezt a mondatot:” Jézus Krisztus az út, az 
igazság és az élet!” Csakis Őrá támaszkodhatunk, mert csak Ő tud téged 
és engem is átvinni életünk sivatagán, Ő tud átsegíteni e nehéz időszakon, 
és akkor is, ha bármi nehézség adódik hétköznapi életünkben. Kövessük 
hát Őt, aki Megváltónk a betegségben, a halál árnyéka völgyében, a 
koronavírus által összezavart életünkben, ahol most is buzdít: „én vagyok 
az út”, „én vagyok az élet”! „Gyere és kövess engem!” Ne a vagyonod, ne 
a sikered, ne a beosztásod, ne a bankkártyád, ne a pozíciód legyen a 
mérföldköved az életedben, hanem a „Feltámadt Krisztus’, aki az életét 
adta Érted, hogy te, halandó és méltatlan ember, benne itt a földön 
eltemetkezvén, a mennyben Vele együtt, örökre életet élhess! A 
feltámadásban azt szemlélhetjük, hogy nekünk olyan Urunk van, aki 
ígéreteit be tudja váltani, és be is váltja. Aki nem kecsegtet bennünket 
hamis ígéretekkel, álhírekkel és hiábavalóságokkal, hanem a valóságot 
mondja és jót akar nekünk. Krisztus feltámadása „új életre támaszt fel” 

bennünket már itt, ezen a földön.  
És mit is mond az apostol? Én vagyok a bizonyítéka! Amikor 

Krisztus harmadnapra feltámadt, akkor Mária megretten ott a 



 

 

temetőben, a tanítványok is összerezzennek, amikor megjelenik közöttük 
bár az ajtók zárva voltak. Mindenkit eltölt akkor ez a szent félelem, 
elsősorban azért, mert 
tulajdonképpen Krisztus 
feltámadása azt 
jelentette, hogy Ő már 
nem ehhez a világhoz 
tartozik, amelyhez 
tartoznak még a 
tanítványok, az Őt 
követők, az asszonyok, 
hanem Ő már egy másik 
világhoz tartozik, ahol 
más törvények vannak: 
„a bezárt ajtók ellenére megjelent közöttük”.  

Akit Jézus Krisztus új életre támasztott, akiben megjelenik az Ő élete 
halandó testében, az is már egy másik világhoz tartozik. Ez a „Feltámadás” 
csodája! Istenünk, Krisztus feltámadásában mindannyiunknak mennyei 
útlevelet készített, amely határidő nélküli, amelyet boldog örömmel most 
is a szívedben hit által őrizhetsz, amivel szabad utunk van az Úrhoz, és 
végre van mennyei hazánk, mert a mi Urunk Jézus Krisztus, halálával 
legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, a kárhozatot, legyőzte a sátán hatalmát. 
Krisztus Urunk él, azért hogy mi is éljünk! A Szentlélek kegyelme kell ahhoz, 
hogy Krisztus feltámadásáról örvendezéssel tanúságot tegyünk, ahhoz is, 
hogy valaki ennek a tanúságtételnek a láttán eljusson a hitre. Hitet pedig 
egyedül Isten adhat nekünk, egyszülött Fia, Jézus Krisztus által az Ő 
feltámadásával, és az örök élet reménységével… 

Gazdag Zoltán 
 

Egy csöppnyi mosoly 
 

1. A lóversenypályán egy játékos észreveszi, hogy egy pap lopózik be a 
lovak istállójába, és az egyik lovat megáldja. Megjegyzi a lovat, majd 
csodálkozva látja, hogy a következő futamot az addig esélytelennek tartott 
ló toronymagasan megnyeri. 

Következő héten futam előtt elbújik az istállóban. Jön megint a pap, 
megáldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 10 



 
dollárt a lóra, majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 100 
dollárnyi nyereményt.  

Következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 
1000 dollárral lesz gazdagabb.  

A nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre mindenét eladja, majd, 
miután ismét kileste a pap áldásosztó tevékenységét, minden pénzét 
ráteszi a lóra. Azonban ezúttal a ló teljesen lemarad, majd féltávnál 
összeesik és kileheli a lelkét. Emberünk felháborodva rohan a paphoz: – 
Atyám, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az 
nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni! A pap a fejét 

csóválja: – Látod, fiam, ez a 
baj veletek, pogányokkal. 
Nem tudjátok 
megkülönböztetni az áldást 
az utolsó kenettől! 

 
2. Mi a különbség a 

teológus és a geológus 
között?  

???  
Ég és Föld. 

 
3. Tanár: - Te hiszel a halál utáni életben? 
Diák: - Természetesen nem! Nincs erre semmi bizonyíték! 
Tanár: - Nekem van bizonyítékom! Tegnap, amikor hiányoztál az 

iskolából, mert a nagymamád temetésén voltál, Ő idejött az iskolába és 
felőled érdeklődött. 

 
4. A lelkész beszédet tart a kápolnában az elhunyt koporsója felett. 

Rosszallóan megjegyzi: - Sajnos Ferenc testvérünket nagyon ritkán láttam 
a templomban…. 

Mire egy borízű hang a hátsó sorból: - Most sem lenne itt, ha nem 
hozzuk el. 

 
5. Olga nővér a zárdaablaknál ül, s az otthonról kapott levelet 

bontogatja. Talál benne egy tízdollárost. Lenéz az ablakból és meglát 
egy rongyosan öltözött embert, aki a lámpaoszlophoz támaszkodva 



 

 

álldogál. Olga nővér gyorsan ráírja egy darab papírra: "Van remény - Olga 
nővér". Becsomagolja a tízdollárost és ledobja az ember lába elé. Az 
felemeli, majd értetlen arccal megbillenti a kalapját, és elmegy. Másnap 
szólnak a nővérnek, hogy egy ember mindenáron beszélni akar vele. Olga 
lemegy a kapuhoz és ott találja a tegnapi embert, aki szó nélkül átnyújt 
neki egy köteg bankjegyet. - Hát ez meg mi? - kérdezi a nővér. - Hatvan 
dollár. A nyereménye. Van Remény öt az egyhez befutott. 

 
Új Simonok és Veronikák 

 
Kiábrándult emberek, lelkük megfásult. 
Keresztjüket hordozzák, itt mindenki elárult. 
Nagy a tömeg, szikrán lobban a gyűlölet; 
Együttérzés írmagja halott. Lázít az őrület. 
 
Hol vagy Cirenei, kit Simonnak neveznek? 
Van sarjad valahol, vagy azok is már kivesztek? 
Szomorú, bús anyák, szüljetek nekünk újat! 
Megbolydult világban, ki szolgálja az Urat. 
 
Kényszeredetten is, de vitted a keresztfát, 
Verítéked cseppje öntözte a Golgotát. 
Apák! Tanítsátok fiaitok emberségre! 
A kereszt hordozása ne váljék soha terhükre. 
 
Vagy ha látnak embert, ki már nem bírja azt, 
Szívük melegével adjanak neki vigaszt. 
Kiabáljon, sírjon, zokogjon a lelked! 
Tudjad, a világon valaki mindig szenved. 
 
Elítélve, mindenkitől megveretve, 
Veronika kendője hová van kiterítve? 
Véres verítéked arcodról nem itatja, 
Nagy ennek a vén Földnek szennyes áradatja. 
 
Mely hömpölyög, zúg, tombol, mindent elsodor, 
Bilincsbe verve, fuldokolva a mélybe kotor, 



 
De amit ott lent talál, az mind múlandó, 
Szétmállik, szétporlik, bensője romlandó. 
 
Új Simonok kellenek e fáradt Földre! 
Veronikák, kendőjükkel arcot törölve. 
 

Albert Balázs Jolán 
 

Amire jó emlékezni 
 
Korábbi években néhány cikk erejéig megemlékeztünk az elmúlt 

időszak közösségi eseményeiről, néhány fényképpel együtt. Talán furcsán 
hat, hogy most is ez a cikk címe, hogy „amire jó emlékezni”, mégis úgy 
érzem, hogy egy ilyen időszak után is érdemes azzal a szemlélettel 
visszatekinteni, hogy keressük az értékeset, a jót, ami megedzett, 
megerősített, többé tett minket.  

A rendkívüli helyzetben rendkívüli eszközökhöz folyamodtunk, így 
tartottuk meg a zártabb körülmények ellenére internetes csatornánkon 
keresztül a nagyböjti lelki napunkat – Troszt Máté és Troszt Ákos atyák 
segítségével – akik 
fölvették videóra az 
elmélkedésüket és 
elküldték nekünk. 
Úgy vélem, hogy ez 
a különleges lelki 
nap, még ha 
közösségi élményt 
nem is tudott adni 
úgy, mint korábban, 
mégis sokaknak 
segítségére lehetett 
a saját terheik és 
keresztjeik hordozásában. 

Ezúton is ismételt köszönetemet fejezem ki Máté és Ákos atyáknak, 
hogy egyéb, bőséges tennivalóik mellett is szakítottak időt az 
„itthoniakra”, és megajándékoztak bennünket gondolataikkal! 



 

 

Ezen fölül úgy vélem, hogy egészen a március 8-i szigorúbb 
rendelkezésekig többeknek töltődésére, örömére lehetett az, hogy 
jöhettek a templomba, és tudtak imádkozni. Felemelő volt tapasztalni, 
hogy nem igazolódott be néhány ember félelme, akik tartottak attól, hogy 
az emberek „elszoknak” a templomtól. Örömmel láttuk újra egymást, 
ahogy enyhült a járványhelyzet, egyre többeket. Talán mindez bizakodásra 
ad okot, hogy ha jelentősen javul majd a helyzet, megújult erővel jönnek 
újra sokan.  

Jó emlékezni a rövid, de örömteli 
találkozásokra, telefonbeszélgetésekre, 
amikor legalább rövid ideig 
bizonyságot nyerhettünk arról, hogy a 
másik ember is, akit talán régóta nem 
láttunk, még él, jól van, és ugyanúgy 
örül a találkozásnak, mint mi.  

Jó visszagondolni arra, hogy – 
talán sokan a kényszer miatt is – de 
megtanulták használni az internetet, a 
modern eszközöket, és rádöbbentünk, 
mennyi minden jó és hasznos dologra 
tudjuk használni: élő közvetítések a 
templomból, távolról is elérhető 
hittanórák, egyházi hírek olvasása.  

Talán arra lesz jó visszaemlékezni, 
hogy életünk fontos dolgait még tisztábban láttuk: a gyerekek azt, hogy jó 
iskolába járni, a felnőttek azt, hogy a pénz, a vagyon nem minden, hanem 
nagyon szükséges a jó emberi kapcsolat, a találkozás.  

Előre tekintve pedig kérhetjük a mi Urunkat, hogy adjon még nekünk 
időt és esélyt, hogy a most megszerzett bölcsességet még tudjuk 
kamatoztatni, és gyermekeinknek, unokáinknak legyen lehetőségünk 
elmondani! 

Gulybán Gergely 
parókus 

Nehézségeink 
 
Elméletben eddig is tudtuk, hogy Isten azokat terheli keresztekkel, 

akik nagyon közel vannak Hozzá – talán azért, mert így tud nekünk 



 
segíteni, ill. tudja, hogy el fogjuk tudni viselni ezeket a nehézségeket. Ezen 
tudásunk mellett talán inkább szerettük volna, ha nem kerül sor hitünk 
gyakorlati próbatételére, de ez most mégis elérkezett. Ráadásul a 
közösségi imádság és találkozás, ami máskor oly sok erőt tud adni, nem 
állt rendelkezésünkre úgy, ahogy szerettük volna. Erre a próbatételre talán 
nem számítottunk – hogy ilyen távol kell lennünk egymástól, hogy védjük 
testi épségünket. Ha sejtettük is, hogy lesznek megpróbáltatások az 
életünkben, talán ott volt a gondolataink mélyén, hogy legalább a 
templomba el tudunk jutni a nehéz időkben is, és egymást meg tudjuk 
erősíteni beszélgetések, vagy együtt töltött idő során.  

Ilyen nehéz lélekkel gondolunk vissza az elhunyt szeretteinkre, akik 
többen ma is itt lehetnének közöttünk. Hasonló helyzet lehetett a 
háborúban, hogy a veszély elmúltával számbavették a veszteségeket, és 
úgy folytatták az itt maradtak, az élők az életet – miközben a gyász, a 
veszteség fájdalma enyhült ugyan az idő előrehaladtával, de teljesen el 
nem múlt.  

A hitünk ad reményt ilyen nehézségek közepett is: hogy elhunyt 
szeretteink nem megszűntek létezni, hanem előrementek az Úrhoz, és ha 
mi is elbúcsúzunk majd a földi élettől, újra találkozhatunk velük, ott, ahol 
„nincs sem fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet”! 

És ha nem 
lett volna elég a 
járványhelyzet 
terhének viselése, 
az elhunytjaink 
fölött érzett 
szomorúság, még 
azt is meg kellett 
tapasztalnunk az 
elmúlt hetekben, 
hogy már 
Magyarországon 
sem érezhetjük 
teljesen biztonságban magunkat és templomainkat. Rendkívül fájdalmas 

élményünk a gödöllői templomot ért durva támadás – és külön 
köszönetet mondhatunk a Gondviselésnek, hogy nem keletkezett 
nagyobb kár a gyönyörű templomban. Ez egyben intő jel 



 

 

mindannyiunknak: éljük erőteljesebben a hitünket, legyünk igazabb 
emberekké, és óvjuk, féltsük a templomainkat, mint a lelki 
kincsesházainkat! Az imádság az, ami meg tud erősíteni bennünket még 
ilyen nehézségek közepette is, és az imádság az, amivel egymást meg 
tudjuk ajándékozni akkor is, ha fizikailag távol kell maradnunk egymástól.  

A nagyhéten olvastuk föl Jób történetét és megpróbáltatásait. Ha 
elcsüggedünk, ha lanyhul a remény a lelkünkben, vegyük elő nyugodtan a 
Szentírást, és olvassuk el Jób történetét! Kérjük a mi Urunkat, adjon nekünk 
is vigasztalást, mint az igaz Jóbnak, aki minden vesztesége és nehézsége 
ellenére végig kitartott igaz hite és Isten mellett.  

 
 

 

Rendszeres közösségi programjaink: 

A vírushelyzet alatt ideiglenesen szünetelnek. A vírusveszély 
elmúltával folytatjuk a programokat! 

 
 



 
 

 
Elérhetőségeink: 

Cím: 1171, Budapest, Zrínyi u. 82. 
Honlap: rakosmentigorogok.hu 
Fényképeink: facebook.com/rakosmentigorogok 
Email: rakosmentigorogok@gmail.com 
Jelentkezés az egyházközségi levelezőlistára szintén az 
email-címünkön történik. 
Tel: 1/2-573-375 
Mobil: 30/448-59-83 
Számlaszám: 10700581-68228158-51100005 

 

Élő közvetítés templomunkból 

A rendkívüli helyzetben élőben közvetítjük templomunkból a 
szertartásokat az egyházközség YouTube-csatornáján. Bízunk benne, hogy 
legalább némileg segít enyhíteni a hiányérzetünkön, hogy nem tudunk 
személyesen jelen lenni a templomban! A feltöltött videók utólag is 
visszanézhetők! 

Ha bárki szeretne értesülni a szertartásokról, a YouTube-csatornánkon 
kattintson a Feliratkozás gombra, ill. a harang ikonra, és 
akkor értesítést is kap okos eszközén, hogy épp indul egy 
élő közvetítés. 

Az élő közvetítés, ill. a YouTube csatornánk 
megtalálhatóak itt:  
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