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Az alázat királya bátran, szavak nélkül, ön-

ként vállalja a rabszolga szerepét, nem sérti méltó-

ságát, nem jelent számára szégyent a szolgálat. 

Tette nem kiszolgáltatottság, nem is az elmaradt 

kötelesség szemrehányása, hanem mozdulatait a 

szeretet járja át, amit az övéi iránt érez. Nincs ben-

ne hiúság, fölény vagy gőg, ami miatt kényelmet-

lenül érezné magát ebben a szerepben. Szolgálata 

igazi szolgálat, nem színjáték, nem 

túlbuzgóság, hanem nagylelkű és 

bőkezű. Az alázat királya minden 

helyzetben király marad. A keresz-

ten ott a felirat: a zsidók királya. 

Királysága és királyi volta 

nem függ a közvéleménytől vagy a 

közhangulattól, nem szavazatszá-

mok döntik el, nem lázadás vagy 

forradalom eredménye. Krisztus 

Király jól tudva, hogy az Atyától 

jött és az Atyához megy, királyi 

volta teljes tudatában tud, mer és 

akar is szolgálatot végezni. A tisztítás szolgálatát 

magára vállaló Úr ma is szolgál így felénk: és tisz-

tul a szívünk, a látásunk, az értelmünk, az akara-

tunk. Az alázat királya kilép az előre leosztott sze-

reposztásból, túllép a sztereotípiákon, ledönti a 

skatulyák falait, nem játszik „mi illik” játékot.        

Jézus nem közönséges király, hanem az alázat ki-

rálya. Nem hadsereggel vonul a fővárosba, hanem 

tanítványaival. Nem a győzelem utáni ittas vágy 

hajtja, hanem féltő szeretete, mert megsiratja a 

várost, mikor távolról meglátja. Nem legyőzni 

akar, hanem meggyőzni, megtűri az ellentmondást, 

mert számára nincsen ráerőltetett segítség. Nem 

lóháton, hanem szamárháton vonul be. Visszauta-

sítja, amikor földi királlyá akarják koronázni, mert 

Ő mennyei király, aki a békességet hozta volna 

magával és rajongás helyett az igazi hódolat tölt-

hette volna be szolgái szívét, ami 

nem elragadtatott lelkesedésből, a 

felindultság mámorából táplálkozik, 

hanem a személyes kapcsolat örömé-

nek kifejeződése. 

Sokaknak nem kell ez a ki-

rály, aki az erőtlenségben erős, aki 

nem akar háborúzni az elnyomó hata-

lommal szemben, akit egyik tanítvá-

nya adja halálra és mégsem zárja ki 

őt a közösségből. Nem kell az, aki 

felborítja a pénzváltók asztalát a 

templomban, látszólag belső rend-

bontó, mert tönkreteszi az üzletet, és helyette 

imádkozásra hív és Isten szentségének komolyan 

vételére. 

Az értünk lehajoló Isten nem csak megszü-

letni akart értünk, hanem szenvedni és meghalni is. 

Segítségért kiáltunk a nyomorúságban, és közben 

az értünk lehajoló Istent visszatoljuk a mennyei 

szférába, ahonnan nem lehet segíteni, vigasztalni, 

erősíteni. Isten lehajol hozzánk, lejön a mélybe 

 

 

„Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, 

nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.” (János 13, 14) 

 
 
 



                                     

 

 

 

 

azért, hogy felemeljen. Földig hajol, hogy meg-

mossa a lábunkat. Akkor van közösségünk Krisz-

tussal, ha szolgálatát elfogadjuk. 

A kapcsolat fontossága mondatja ki Péter-

rel: ne csak a lábam… „Aki megfürdött, annak 

csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg.” 

Aki megtért, annak nem kell újra megtérnie, de ha 

a fürdésre nem is, a lábmosásra továbbra is szük-

sége van. A megtért ember a bűnvallás által fo-

lyamatosan alkalmazza Jézus halálát a naponként 

elkövetett bűnökből való megtisztulásra. 

Nincs tisztulás nélküli Isten-kapcsolat, 

nincs bűnbánat nélküli kegyelem. A kegyelem nem 

adottság, hanem ajándék. Nem a kegyelembe szü-

letik bele az ember, hanem a bűnbe. Szükség van 

egyszeri fürdésre, és naponkénti lábmosásokra. 

Drága áron vétettél meg, drága véren váltattatok 

meg (1Pt 1,19), Krisztusnak vérén. Ez a drága ke-

gyelem – amely mégis ingyen van, mert nem ki-

váltság vagy érdem alapján lesz a miénk, hanem 

elfogadás által –, nem ment fel a munkától, a köve-

téstől, a szolgálat alól. Jézus példaadó tette köte-

lez: „Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr 

és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás 

lábát.”  

A szeretet parancsának betöltése csak így 

lehetséges, ha egymást különbnek tartjuk magunk-

nál. Leszállunk a magas lóról és fontossá válik a 

másik. Nem vetélytársként, ellenfélként nézünk 

egymásra, hanem meglátjuk egymásban a testvért. 

Nem egymás ellen harcolunk, hanem egymásért 

küzdünk. Az ember oly nehezen mond le fennhéjá-

zó gőgjéről. Ma is épülnek Bábel-tornyok, mikor 

az ember a mennyekben képzeli magát. Ma is van-

nak a Zebedeus fiaihoz hasonló kérések, mintha 

Jézus miniszteri helyeket osztogatna, és mi dönte-

nénk el, ki áll hozzá igazán közel. Ma is vannak, 

akik keresztre vinnék Jézust, hogy megölve az 

örököst, kezet emeljenek az örökségre. 

Az alázat királya, teljes megalázott voltá-

ban, kiszolgáltatva a sötétség órájának, a kereszten 

függő halott Istenként is hatalmasabb 

valamennyiünknél. Nem csak azért, mert egyedül 

Ő volt képes erre az áldozatra. Nem csak azért, 

mert feltámasztotta Őt az Atya és visszavette az 

életet, amit önként adott oda. Nem csak azért, mert 

legyőzte és megtörte a bűn és a halál erejét. Hanem 

azért is, mert létünk egzisztenciája, identitásunk 

meghatározottsága, az hogy „ki vagyok én” attól 

függ, milyen viszonyban vagyok vele, az önisme-

retet a személyes istenismeret határozza meg. 

Az Istent nem lehet skatulyába zárni, bele-

kényszeríteni egy szerepbe, mert újra újabb és 

újabb arcát mutatja meg. Nem az elvárásainknak 

akar megfelelni, hanem a szükségeinkhez igazo-

dik. A szükségeinket szem előtt tartva az elvárása-

inkon felülemelkedik, átlép, mert Ő Úr, aki nem 

igazodik a mi teológiánkhoz, a mi istenképünkhöz, 

számára az nem mérce. De igazodik emberi szük-

ségleteinkhez, világlátásunkhoz, gondolkodásmó-

dunkhoz. És miközben igazodik, igazítja a mi látá-

sunkat, értelmezéseinket, magasabb perspektívába 

helyezi életünket, tanít, nevel és tanácsol. Azért, 

mert Ő tud szolgálni is, még nem maradunk veze-

tés nélkül. Ő Úr, Király, Mester és Szolga. Nem a 

szerepek alakítják, hanem Ő alakítja a szerepeket. 

Tudja, hogy ki: a tanítványok lábmosásánál 

is, a kereszten szenvedve is, és mikor visszajön 

ítélni élőket és holtakat is. És Ő mindvégig ugyan-

az marad, csak mi nem ismerjük elég jól, ha ezt 

nem vesszük észre. A szeretet Istene a szívünk 

királya akar lenni. Aki nem csak magasságban és 

szentségben lakik, hanem a megtörttel és alázatos 

lelkűvel is (Ézs 57,15). 

Jézust Úrnak és Mesternek valljuk, de nem 

olyan, mint e világ urai. Életét adta értünk. Minden 

más kis vagy nagy királyság elmúlik.  Ennek a 

Királynak a Királysága nem ér véget soha. Egyszer 

minden nyelv megvallja, hogy Ő Úr. E világ urai 

jönnek és mennek, de a mi Urunk uralma örök, és 

Ő visszajön. Peleskey Miklós Péter 
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HÚSVÉTI KÖRLEVÉL  

AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIHEZ 

  
 Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!     2013. március 12.  

  

 1.Korinthusi levél 15:12-58. 

 Húsvét ünnepe egy nagy bizonyosságra és boldogságra mutat rá, amit először a tanítványok tapasztalnak meg 

nemcsak testi szemeikkel, hanem hitükkel és lelkükkel is. Felfedezik, hogy Jézus él, nem halt meg örökre. Talán akkor 

is és mai világunkban félreértették Krisztus tanítványait. Úgy gondolják, hogy ők azért hisznek Istenben, a feltámadott 

Krisztusban, egy „másik” világban, azért készülnek egy örök életre, mert nem tudnak mit kezdeni az e világi életükkel. 

Ez nem így van, mert az igazi hívő keresztyén élet egy tevékeny, aktív, pozitív élet, amelynek áldott következményei 

vannak. Akiket Isten elhívott a Benne való hitük megbizonyítására, azoktól mindannyiuktól egy valóságos cselekedetet 

követelt meg. Ezt tette Jézus is amíg itt élt a földön az emberek között, de a tanítványok is, aki folytatták a Mester mun-

káját. Jézus azért jelent meg a tanítványoknak feltámadása után, hogy erővel gazdagítsa meg gyenge szívüket, hogy 

emlékeztesse őket arra, hogy ők kiküldöttek, akiknek egy cselekvő életben kell megmutatniuk, hogy a megbízatás amit 

kaptak, az nekik szólt. Ezt ők megfogadták, cselekedték, munkálták küldetésüket a Lélek erejével. Húsvét ennek az 

élettel való munkának a kezdete, amelyet a Krisztus feltámadásába való hit táplál, ez ad erőt minden jócselekedethez, ez 

tesz alkalmassá arra, hogy szavaink, jócselekedetink élettel teljenek meg. Mert ha nem hisz az ember Krisztus feltáma-

dásában és annak lehetőségében, akkor a saját maga feltámadása is csak mesévé válik, akkor hiába dolgozik, életének 

sem célja, sem értelme nem lesz. Erről beszél Pál apostol is: „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, 

minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” Ezt pedig ki akarja? 

 Húsvét a hit ünnepe! Legyen húsvéti hitünk erőforrás, amelyiknek nem elég csak arról tudni, hogy mit kell csi-

nálni, nem elég csak a tartalmát tanulni, hanem azt az élet nehézségei között, a mindennapok forgatagában a gyakorlat-

ban is meg kell valósítani. Legyen keresztyén kötelességünk gyakorolni hitünket, építsük bele mindennapi életünkbe, 

kapcsolatainkba azt az életet gazdagító feszítő erőt, amely további aktivitásra, jócselekedetek végzésére ösztönöz. Le-

gyünk építői a húsvéti új élet elfogadásával közösségeinknek, gyülekezeteinknek, használjuk fel tálentumainkat ott, ahol 

szükség van tehetségünkre, segítsünk másoknak abban, hogy közelebb kerüljön Istenhez, a feltámadott Krisztushoz.  

 Kívánunk az Amerikai Magyar Református Egyház gyülekezeteinek egy ilyen áldott, a feltámadás hite által 

meggazdagított húsvéti ünnepet Krisztus által. 

  

 Testvéri szeretettel az Úr Jézus Krisztusban:   
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Hirdetések 

Következő 

istentiszteleteink: 

 

2012 április 28 délelőtt 11 óra  

2012 május 19 délelőtt 11 óra 

 

A 8. Tavaszi Magyar Bál / Jóté-

konysági Est április 19-én, pénte-

ken este lesz 6 órai kezdettel új 

helyszínén, a Tysons Corner-en 

lévő Sheraton Premiere-ben. Min-

den érdeklődőt szeretettel várunk. 

További információért forduljanak 

Fedor Erikához.  

  

Az istentiszteletre a virágokat a 

Fedor család hozta első unokájuk, 

Lilianna születésének örömére.  

 

Április 27-én, 11 órától este hét 

óráig kerül megrendezésre a Kol-

bászfesztivál. Magyaros ételek, 

magyar zene és tánc szórakoztatja 

majd a kedves vendégeket. Minden 

érdeklődőt szeretettel várnak a ren-

dezők. Belépőjegyet kedvez-

ményes áron lehet vásárolni a 

www.rozsafaensemble.org hon-

lapon. Helszin: 15100 New 

Hampshire Ave., Silver Spring, 

MD 20905 

  

Következő bibliaóránk időpontját 

jelezni fogjuk, amint tudjuk. Kér-

jük, akik érdeklődnek a bibliaóra 

iránt, jelezzék a lelkész felé, hogy 

tudjuk a testvéreket értesíteni.  

 

Kérjük a testvéreket, imádkozza-

nak betegeinkért. Aki szeretné, ha 

a lelkész meglátogatná, kérjük 

jelezze. 

 

Minden kedves testvé-

rünknek áldott húsvéti ünne-

peket kívánunk! 

         

Orgona előjáték  
Apostoli köszöntés 

Fennálló ének  40
1-2   Jézus ki a sírban valál 

Lekció        Máté 28, 1-10

Gyereksarok

Nagyének     41
1-2    Légy áldott kegyelmes… 

Prófétai ima  
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

Közének   421-2    Örvendezzetek egek 

Textus       Máté 28, 11-15     
Igehirdetés       Az örömszerző Isten

Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 

Úrvacsorai liturgia 
 

Kérdések      
 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban 
teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyar-
lók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt 
meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az 
Ő Szent Fiát, az ÚR Jézus Krisztust tiértetek testben elküldte, kinek egyszeri 
tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s ti-
teket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az ÚR Jézus Krisztust, általa 
minket is feltámaszt a halálból és halandó testünket halhatatlanságba öltöz-
tetvén, általvisz az Ő örök dicsőségébe? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegye-
lemért háládatosságból egész életeteket az ÚRnak szentelitek és már e jelen-
való világban, mint az Ő megváltottai, az Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM. 

 
Hirdetések 

Záró ének        42
4-5    Örvendezzetek egek 

Magyar himnusz  49    Isten Áldd Meg a Magyart 

Áldás 
Orgona utójáték 

 
 

 

 

 Lelkipásztorok elérhetősége: 

Mayer Judit: 

Telefon: (703) 444-2048;  
E-mail: mayerjudit@verizon.net 

Peleskey Miklós 

Telefon: (202)  

E-mail: peleskey@gmail.com 

 

http://www.rozsafaensemble.org/
mailto:mayerjudit@verizon.net

