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HÚSVÉT ÜNNEPÉN - LÉLEKBEN EGYÜTT 
 

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen 
minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.” (1Péter 3,18)  

 

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 
 

Húsvét ünnepe 2020 tavaszán rendkívüli módon köszöntött ránk. Templomaink zárva 

vannak, otthonaink csendességében ünnepelünk, de lélekben és imádságban mégis együtt 

lehetünk, hálát adva Istennek mindazért, amit Fia halálában és feltámadásában nekünk 

ajándékozott: a megváltást és az örök élet ígéretét. 

Nyugat-Európa szórványmagyarsága között szolgáló lelkipásztorokra a nehéz időkben is 

nagy feladat hárul: őrállóként vigasztalni, kitartásra buzdítani, erősíteni Isten népét, 

pásztorolni a sötétség völgyén át, az ige útmutató és erősítő magaslataira vezetni a hívőket. 

Ebben a missziói szolgálatban állva buzdíthatjuk, segíthetjük, támogathatjuk egymást, 

hiszen a nagy távolságok ellenére a szolgálatunk célja egy maradt: Isten igéjét hirdetni 

alkalmas és alkalmatlan időben. Ehhez a szolgálathoz kívánunk minden lelkipásztornak, 

világi szolgálattevőnek, Isten országáért munkálkodónak erőt, kitartást, bölcsességet, 

áldást.  

Jó visszaemlékezni az elmúlt évek találkozóira, mikor egymás hite által épülhettünk, 

megoszthattuk gondjainkat és örömeinket egymással. 2020-ban a tavaszi találkozóink a 

koronavírus-járvány miatt sajnos elmaradtak, de Isten kegyelmében bízva, jó 

reménységgel vagyunk afelől, hogy 2020. szeptember 10-13 között a Zürich melletti 

Männedorfban (Svájc) megtarthatjuk a nyugat-európai magyar gyülekezetek képviselőinek 

találkozóját és közgyűlését. Hordozzuk együtt Isten előtt imádságban, hogy erre a várt 

találkozóra sor kerüljön, és szeretetben, jó egészségben újra együtt lehessünk majd.  

Húsvét ünnepén szeretettel küldjük Molnár-Veress Pál, Szövetségünk elnökének ünnepi 

igei elmélkedését, valamint a Magyar Evangélikus Egyház pásztori körlevelét és a Magyar 

Református Egyház Generális Konvent elnöksége ünnepi körlevelét, kérve a 

lelkipásztorokat és világi vezetőket, hogy továbbítsák az általuk gondozott 

szórványgyülekezetek tagjai felé is.  

Befejezésként és áldásként Péter első levelének üdvözlésével az őszi találkozás reményében 

küldjük ünnepi jókívánságainkat mindnyájatoknak! 

„…szórványban élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve 

elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus 

Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.” 

(1Péter 1,1c-2) 

Isten áldása és megtartó szeretete kísérje mindnyájatok életét, tartson meg benneteket és 

szeretteiteket is jó egészségben!  

A Nyugat-Európai Magyar Protestánst Gyülekezetek Szövetségének elnöksége 

nevében áldott húsvéti ünnepszentelést kívánunk! 

Molnár-Veress Pál, Jaskó Irén, Karvansky Mónika 

 

2020. április 10. – Húsvét ünnepén  



HÚSVÉTI ÜNNEPI GONDOLATOK 
 

"És ímé, nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala elhengeríté a követ a sír szájáról, és 
reá üle arra. (...) Megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy 
a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott. (...) És menjetek gyorsan és 

mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. És gyorsan eltávozván a 
sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak." 

(Mt 28:2-8) 
 

"Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen 
velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal." 

(1Ján 1,3) 
 

Szeretett Testvéreink, Barátaink! 

 

Félelem és öröm együtt szólal meg Igénkben, 2020 húsvét ünnepében. Mind a négy 

evangélista hírül adja azt, amit ők maguk és sokan mások láttak és tapasztaltak, de húsvét 

rejtélyére, a feltámadás csodájára két évezred távlatából sem sikerült fényt deríteni. S mert 

hihetetlen és felfoghatatlan ami történt, egyúttal félelmetes is, mert magában hordozza a 

bármi történhetett és ezek után bármi következhet is lehetőségét. 

 

Ma sem tudjuk, valójában honnan támadt a wuhani kór, s hogyan tudott robbanásszerűen 

elterjedni az egész földön? Ma sem tudjuk, kit hogyan érint; utána új élet terem, vagy a 

halál arat? S mert teljes a bizonytalanság, teljes a félelem is. Mert ha nem tudjuk, mi 

hogyan és miért következett be, ugyanilyen homályból holnap bármikor és bármi 

következhet. A félelem valós. 

 

Az üres sírról elhengerített kövön ülő angyal első szava: Ti ne féljetek! Nincsen itt, mert 

feltámadott. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak... 

 

Hogy mi lesz a karanténba zárkózott világ jövője, közülünk senki sem tudhatja. És vajon 

meghalljuk-e és elhisszük-e, amit az üres sírtól jövők mondottak? 

 

Közel kétszáz évvel ezelőtt Vörösmarty a Szózatban vizionálja "a sírt, hol nemzet süllyed 

el..." - de hite minden sírgödör partján és nemzethaláltól való félelme ellenére nemcsak 

reméli, de hittel hiszi, hogy "Még jőni kell, még jőni fog / Egy jobb kor, mely után / Buzgó 

imádság epedez / Százezrek ajakán." 

Az országunk és nemzetünk száz évvel ezelőtt megásott sírjának partján az ő szavait idézve 

bizonyságot tudunk tenni arról, hogy "Megfogyva bár, de törve nem, / Él nemzet e hazán!" 

 

És az üres templomokban, az emberi elme kitalálta technika lehetőségeit megtaláló Ige 

hangján 2020 húsvétján is megszólal a bizonyságtevők kara: "Nincsen itt, mert feltámadott! 

(...) És menjetek el és mondjátok meg..." 

Mert mi is, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségében szolgáló 

lelkészek és világi vezetők a közösségeinkbe tömörült, de minden reménységre és 

bizakodásra vágyó hívek felé "Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy 

nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő 

Fiával, Jézus Krisztussal." 



Ezért tudjuk hittel és boldogsággal énekelni Händel  örökérvényű húsvéti énekét: 

 

1. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod! Magas égből szállt le angyali követ, Hogy 

elhengerítse a nehéz követ. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod! 

 

2. Lásd, ott a Jézus, az Üdvözítő! Ne kételkedj többé: ő jelent meg, ő! Ujjongj, Isten népe, Hirdesd szüntelen, 

Jézusé a végső, döntő győzelem! Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod! 

 

3. Mért félne szívem? Él az én Uram, Békesség Királya, Benne nyugta van, ő a diadalmam, pajzsom, életem, 

Szívemben már nincsen semmi félelem. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod! 

 

Ezzel az igei üzenettel, Veletek együtt mondott sok-sok imádsággal, Isten megtartó 

kegyelméért mondott hálaadással, minden félelmet legyőző nagy örömmel 

kívánunk Mindannyiatoknak ünnepi fényben tündöklő Húsvéti Ünnepeket! 

 

Molnár-Veress Pál 

NYEMPGYSZ elnöke 


