
Öttevény

március 20.   kedd 17.30 óra PRESBITERI ÜLÉS Öttevényen a 
sekrestyében 

március 25. vas. 10.45 óra istentisztelet és VÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS

március 27.kedd  18.00 óra BÖJTI ELCSENDESEDÉS a templomban:
„A megbékélés keresztútja” vetítéssel

március 30.  17.00 óra  NAGYPÉNTEKI istentisztelet, úrvacsoraosztással

április 1. 10.45 óra  HÚSVÉT vasárnapi  istentisztelet úrvacsoraosztással

április 8.  10.45 vas. istentisztelet

       
Börcsön

március 23. péntek  18.00 óra BÖJTI ELCSENDESEDÉS a templomban:

„A megbékélés keresztútja” vetítéssel

március 30. 18.00 óra  NAGYPÉNTEKI istentisztelet, úrvacsoraosztással

április 1. 9.00 óra  HÚSVÉT vasárnapi  istentisztelet úrvacsorával

április 15. vas. 11.00 óra istentisztelet a templomban.

Áldott nagyheti elcsendesedést és a feltámadt Krisztussal való találkozás
örömét kívánom  minden  olvasónak!

A lelkészi hivatal elérhetőségei:
Levelezési cím: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 119.

Takács Eszter, Tel.: 96/447-390, Mail: sandor.percze@lutheran.hu

                                                                                                                                              

HÚSVÉTI    HÍRLEVÉL     

 
                         A Börcs-Öttevényi  Evangélikus  Egyházközségek 

időszaki kiadványa
____________________________________________2018

                 
                 „Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az

úton, amikor feltárta 
el ttünk az Írásokat? „ ő Lk 24,32

                         



Beköszöntő
A Hírlevél borítóján látható képnek sok címet lehetne adni.„Három alak” – ez 
lenne a legtalálóbb. Merthogy nem sok mindenről árulkodik a festmény. Mivel 
sem arcuk, sem vonásaik nincsenek az alakoknak,. bárki emberfia arcát be 
lehetne rajzolni a képre. Akár a Tiédet… vagy az enyémet is. 
A középső alak más, mint a szélsők. Az ő ruhája hófehér. Haja fénylik és egész 
lénye egyé válik az egész képet uraló világos, hószerű alapszínnel. Más, mint a 
két szélső. „A titokzatos valaki” – ez sem lenne rossz felirat a kép alá.
A művész „Az emmausi tanítványok” címet adta alkotásának. Ketten mennek az 
úton és melléjük szegődik titokzatos idegenként Jézus. Velük megy hazafelé. 
Hallgatja őket, ahogy kiöntik neki szívük kétségeit.  Ők bíztak abban, akit három 
napja megfeszítettek. És hitték, ő lesz Izráel megmentője. De elárulták és 
megölték a nép vezetői. Három napja mindennek. Most még azt is mondják: 
nincs a sírban. Eltűnt. Nyoma veszett. Érthetetlen.. Kell egy kis idő, míg 
megnyílik a szeme az emmausiaknak. Amikor hazaérnek, az asztal mellett ülve 
tűnik fel nekik: de ismerős, ahogy a kenyeret tartja és áldást mond..
Hirtelen minden világossá lesz. És önmaguk felett is értetlenkedve kérdezik: 
„Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk…?” 

A szív-hevülést ábrázolja zseniálisan ez az alkotás. A két szélső alaknak 
izzik, hevül, lángol lénye közepe, miközben velük van Jézus. Mégsincsenek 
tudatában. A felismerés, hogy ezt érezték, csak utólag áll be. Merthogy ilyen az 
ember alapbeállítottsága. Nem a szíve az iránytűje. Hanem a mindenhatónak hitt 
ész és a szentnek képzelt gondolat. Hiába van valami az orrunk előtt: nem látjuk. 
Hiába jön velünk az úton Ő: nem ismerjük fel. Pedig a szív jelzi. Hevül, izzik, él!
Lehet, eddig nehéz volt, megkövesedett vagy megkeseredett. De az isteni 
jelenléte mindig felhevíti. Pedig ez az iránytűnk. Az útmutató Jézushoz. Nem 
hevült-e a szívünk? - így az emmausiak. Húsvétjuk van, mert érezték a szívüket. 
S olyan gyönyörűen mesél a festmény: akinek felizzik az isteni iránt a szíve, az 
elkezd egyé válni vele. A két tanítvány ruhájának széle kezd beleolvadni Jézus 
alakjába. Húsvét van: isteni természet részesei vagyunk.    Percze Sándor

BÖJT
Kevesebb test, hogy több jusson a léleknek,
kevesebb zaj, hogy megszólaljon a csend.
Kevesebb beszéd, több (meg)hallgatás,
Kevesebb morcosság, sokkal több mosoly.
Kevesebb én, hogy a Te-ben megtaláljam önmagamat.

Kevesebb elmélet, jóval több gyakorlat, konkrét szeretet-tett.
Kevesebb emberi, hogy megtapasztaljuk az istenit.
Kevesebb természetes, hogy így éld meg természetfölötti hivatásodat. Majd 
helyett, most!
Kevesebb „jól esik” hogy megértsem annak ajándék jellegét és megköszönjem 
azt.
Kevesebb felesleges idő, hogy hasznára légy az isteni tervnek.
S mindehhez jóval több ima! Hogy Tőle tanulva, erőt Tőle kérve legalább 
részben teljesíthessük fogadalmainkat.
     Nagyböjt: tanulni, elmélyíteni, megerősíteni az isteni tulajdonságainkat. Ezért
a jó böjt fogyás, de sokkal inkább gazdagodás, lemondás, de sokkal inkább 
nyereség, veszteség, mely a győztes csapatba hív.
Imádság böjt időszakára

Uram és Mesterem!
 Segíts, hogy a böjti úton megváltoztassam gondolkodásomat.
 Segíts, hogy ne magamat keressem, hanem általad magamat találhassam meg. 
Elesettségem csak nélküled nagy. Segíts felismernem, hogy szabadságom általad 
és Veled van. Kenyerem csak nélküled kevés.
 Segíts rádöbbennem a mértékletességre, az elégségesre. Fájdalmaim csak 
nélküled nagyok. Add, hogy felfedezzem a nehézségekben rejlő felismerés 
ébresztését. Lelkem csak nélküled sivár. 
 Segíts, hogy napról-napra ne önmagammal, hanem veled együtt gondolkozzam. 
Életem csak nélküled üres. Segíts felfedeznem az alázatban kinyíló hit 
lehetőségét. Ámen

Tollas Tibor: Hozsanna húsvét
Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,   
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. -
Hozsanna Néked Jézusom!
 
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rám tekint.

Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallósodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!

S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. -
Hozsanna Néked Jézusom!


