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Keresztáldozat! 

 

Krisztus követője, bárányszerepében, 

szánó szeretetet hordoz, a szívében. 

Ha bántások érik, úgy szenved, mint bárány, 

bosszú, panaszkodás, nem jön ki a száján. 

A báránytermészet, új élete része, 

ha Jézusért bántják, kész szenvedni érte! 

Benne: Lelke által, Jézus szolgál maga, 

veszendő lelkeket, Atyjához hív haza! 

Rá jobban illene, a farkas természet, 

önzés, harag lakta szívét, e kis fészket. 

Bűnt kedvelő lénye, csak rosszra volt képes, 

bár tudta: halálra méltó, aki vétkes. 

A bárány nem támad, nem is védekezik, 

némán tűri, ha a vágóhídra viszik. 

Báránytermészettel, Jézus rendelkezett, 

kínzások között is, némán tűrt, szenvedett! 

Kereszt nagy oltárán, Ő volt az áldozat, 

hogy hű követőit, ne érje kárhozat! 

Fia áldozatát, Isten elfogadta, 

övéinek az üdv, fény – ruháját adta! 

A keresztáldozat, Golgotán ment végbe, 

hogy mennybe juthasson, Isten, hívő népe! 

E múló világnak, fordítsunk hát hátat,Urunk már készíti, fényes – 

koronánkat! 
(Pecznyík Pál)  

26
Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is 

velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és 

ezt mondta: „Békesség néktek!” 
27

Azután így szólt Tamáshoz: 

„Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a 

kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem 

hívő.”
28

Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” 
29

Jézus 

így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem 

látnak és hisznek.” (Jn 20,26-29) 

 

Szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét ünnepéhez közeledve! 

Húsvét is azok közé az ünnepek közé tartozik, amikor szorosan 

összefonódik a látható világ a láthatatlannal, a fizikai valóság a 

lélekkel. A közelmúltban kísértük utolsó földi útján Bohus Imre 

bácsi lelkész testvérünket, 92 évesen ment el. Fóti lelkész volt, de 

szolgált közöttünk is, és tapasztalhattuk igehirdetése révén, hogy 

emelkedünk lélekben. Egy már idézett, vele kapcsolatos történetet 

osztok meg a testvérekkel. Kezdő lelkész koromban feladatom volt, 

hogy az Oroszlányban evangélizációt tartó, már nyugdíjban lévő 

Imre bácsit autómmal átszállítsam Csákvárra. Az út elhalad Majk 

mellett, ahol valamikor szerzetesek éltek, a kamalduli rend tagjai. 

Életük egészen különleges volt, egyenként laktak egy apró kis 

házban, amelyben volt egy kis kápolna is és előtte pár 

négyzetméter kert. Nem érintkeztek egymással, és a szerzetesi 

„alapfogadalmak” mellett még csendfogadalmat tettek. Egy év 

során csak pár alkalommal gyülekezhettek össze és 

kommunikálhattak egymással, illetve hozzátartozóikkal. Egyébként 

meditáltak, elmélkedtek, imádkoztak. Ezen ismeretek birtokában 

voltunk mind a ketten, Imre bácsi is, én is. Történt azon a 

huszonegy évvel ezelőtti napon, mikor Majk mellé értünk, hogy 

föltettem a következő kérdést: Imre bátyám! Mi a csudát tudtak 



ezek a szerzetesek csinálni egész nap? Mit ért vajon a szolgálatuk, 

hiszen se nem tanítottak, se nem gyógyítottak, magukat sem kellett 

ellátni, mostak és főztek rájuk. A következő választ kaptam: Ide 

figyelj „gyerekem”! Nem tudhatod!, hogy az Úristen hogyan 

hallgatta meg és használta fel imádságaikat. Ezzel a nagy 

bölcsességgel forrázott le fiatal nagyképűségemben és gőgömben, 

és nem kis pedagógiai érzékkel indított alázatra. Ha magam előtt 

látom Imre bácsit, egy alacsony termetű embert látok és mellette 

hatalmas szívet, bölcsességet és szeretetet érzek. Boldog pillanatot 

élhetett meg mindenki, akit így szólított meg: Ide figyelj 

„gyerekem”. Szívének láthatatlan, de teljes szeretése benne volt. 

Jézus szívének teljes szeretésével jelent meg tanítványainak, hogy 

az addig tapasztaltak –Krisztus szenvedéstörténete, kereszthalála- 

miatt keletkezett fájdalom és félelem helyébe, hit, erő és remény 

kerüljön. Tamás esetét akkor értjük igazán, ha Jézus szeretését 

egészen forrónak érezzük. Ennek hatására születik meg Tamás 

ajkán a hitvallás: „Én Uram és én Istenem! Tamás látva 

tapasztalhatta az Urat és hitt. Boldogok, akik lelkükben tapasztalják 

az Urat és hisznek.  

 

 

Urunk, látod életünket: mi az, aminek örülhetünk, ami fájdalmat 

okoz, amitől félünk, amiben erősek, és amiben gyengék vagyunk. 

Röviden életünk valóságát. Te látod, mi tapasztaljuk. Te 

tapasztaltad a szenvedést és halált, amit velünk igéd által láttatsz. 

Engedd tapasztalnunk, hogy megváltottaid vagyunk. Urunk te 

megtapasztaltad a feltámadást, kérünk, add meg a hit és a remény 

megtapasztalását, hogy ennek a csodának mi is várományosai 

vagyunk. Ámen. 

     Albert Gábor lelkész 

 

 

2016.03.20. Szeretetvendégség 

Előadó: Dr. Joób 

Árpádné 

Gödöllő 16.00  

2016.03.23. Lamentációs 

istentisztelet a 

premontrei 

testvérekkel 

Gödöllő 19.00  

2016.03.24. Nagycsütörtök 

istentisztelet   

Gödöllő 18.00 úrv. 

2016.03.25. Nagypéntek 

istentisztelet  

passió 

Veresegyház 

Gödöllő 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

18.00 

 

úrv. 

2016.03.27. Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv 

úrv 

úrv 

2016.03.28. Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

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

 

Dr. Szabó Tibor sk.    Albert Gábor sk. 

    m.  felügyelő           lelkész 
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