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Feltámadt! 

Egy édes titkom van nekem. 

Fénnyel betölti életem, 

mosolyra nyitja számat: 

a Megváltó feltámadt! 

Nem, nem maradt a sír ölén. 

Ujjongok az örömtől én, 

hisz nem vagyok már árva. 

Nincs többé sírba zárva. 

Velem van nappal, éjjelen. 

Mindig velem, mindig velem. 

Az úton Ő vezérel 

oltalmazó kezével. 

Virágok, illatozzatok! 

Húsvéti, tiszta fény ragyog 

elűzve minden árnyat: 

a Megváltó feltámadt! 

Túrmezei Erzsébet 

      Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől 

      Rm 8,35 

 

     Szeretettel köszöntöm a Testvéreket! 

     Böjt utolsó hetéhez közeledünk, s e rövid igeszakasz 

alapján nevezhetjük összetartozás időszakának. Ikerpár 

egyike vagyok, s így már születésem előtt megéltem az 

összetartozás valóságát, a nem túl nagy helyen ketten 

osztoztunk. Ahogy cseperedtem egyre több örömét és 

értékét fedezhettem fel és élhettem meg 

ikerkapcsolatomnak. Mindig volt mellettem valaki, volt 

kivel játszani, majd később együtt indulni az iskolába. 

Egészen gimnazista korunkig együtt csináltunk mindent. 

Összetartoztunk, s mint ikertestvérek összetartozunk ma 

is, függetlenül attól, hogy jelenleg több mint ezer 

kilométer választ el bennünket térben. Isten rendelése 

szerint van ez így, nem választottuk egymást, egymásnak 

vagyunk. Igaz ez szülőre, testvérre, gyermekre, rokonra 

egyaránt. Fontos, hogy hogyan vagyunk benne ezekben a 

kapcsolatainkban, miként vállaljuk, hordozzuk, szeretjük 

egymást. Tenni kell érte, mert megromolhat, árthat neki 

nyomorúság vagy szorongattatás, üldözés vagy éhezés. 

Az apostol példái mellé sorolható az önzés, gőg vagy 

hatalom. Böjt időszaka jó lehetőség arra, hogy mindezt 

számba vegyük, végig gondoljuk. Jó mutató lehet a 

megélt kedvesség, ami ha meg van, segít megláttatni a 

következő feladatot és kimondatni a következő szót, 

mondatot. Teréz anyának volt egy ismertté vált mondata: 

„a kedvesség több embert térített meg, mint a vallási 

buzgalom, a tudomány, vagy az ékesszólás.” Nem 

vagyok egyformán kész kedvesnek lenni, vannak nehéz 



és kevésbé nehéz időszakaim. Keresnem kell a forrást, 

hogy tudjak meríteni a magam számára abból, amiből a 

legkevesebb van, vagy ahol a leggyengébb vagyok. Isten 

rendelése szerint ez a forrás létezik, maga Jézus Krisztus. 

Benne az élő Isten mindenek fölött való rendelése és 

végtelen szeretete van. Isten az ő Fia által gyermekévé 

fogadott, és igaz minden gyermekére kivétel nélkül az 

ézsaiási ige: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 

szólítottalak, enyém vagy!” Övéi vagyunk, megváltottak, 

összetartozók, egymásnak testvérei. Jézus összekötötte 

az embereket magával, és a legtöbbet adta értünk, életét 

áldozta föl. Ez az a szeretet, amitől senki és semmi nem 

választhat el. Ámen. 

           Albert Gábor 

 

      

      

 

     Imádkozzunk! 

     Élő Jézus Krisztus! 

     Fájdalmas tekinteteket látunk magunk körül nap mint nap. 

Gyásszal, betegséggel, magánnyal és eltört élettel küzdő 

emberek kérdéseit hozzuk most is eléd. Kontinensek 

szenvedése, színek és fajok, nemek és korok 

megkülönböztetése fájó teher rajtunk. Látjuk a pusztítás és 

ártás nagy erőit, de hisszük, hogy a te isteni gondoskodásod 

mindent felülmúl. Építsd, Urunk a szeretet és békességet 

bennünk. Küldj el minket mentő, védő és gyógyító 

szolgálatra a te erőddel. Taníts minket alázatra, hogy ne 

önmagunkban bízzunk, hanem akaratodat kutassuk. Adj 

nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből. Ámen. 

 

2015.03.29. Szeretetvendégség 

Előadó: Chikán 

Katalin 

Gödöllő 16.00  

2015.03.31. Ünnepre 

hangolódó 

nagyheti koncert 

Gödöllő 19.00  

2015.04.01. Lamentációs 

istentisztelet a 

premontrei 

testvérekkel 

Gödöllő 19.00  

2015.04.02. Nagycsütörtök 

istentisztelet   

Gödöllő 18.00 úrv. 

2015.04.03. Nagypéntek 

istentisztelet  

passió 

Veresegyház 

Gödöllő 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

18.00 

 

úrv. 

2015.04.05. Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv. 

úrv. 

úrv. 

2015.04.06. Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

 

 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi Istenünk! 

 

Czeba Katalin sk.    Albert Gábor sk. 

      felügyelő           lelkész 

 

Gödöllői Evangélikus Egyházközség  

2100 Gödöllő, Kossuth u.2. Tel. 06-20-8248144 

Hivatali idő: Hétfő  10-12 

  Csütörtök 10-12 


