
 

 
 

Beszédes tekintet 
 
Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, 

amikor azt mondta neki: “Ma, mielıtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán 
kiment, és keserves sírásra fakadt. (Lukács 22,61-62) 

 
Azt szoktuk mondani, hogy a szemek beszélnek, sokszor jobban kifejezik az érzéseket, az 

indulatokat, mint a száj. Vajon mit értett meg Péter a Jézus tekintetébıl? Mit olvasott ki Péter a Jézus 
szemébıl? Abból, ahogyan rögtön e tekintet után tesz, két dologra lehet gondolni, amit Péter megértett. Az 
elsı egy szemrehányás: hogy tehetted ezt meg Péter? Hogy juthattál ilyen mélyre, hogy minden velem való 
közösséget ilyen hazug módon megtagadtál? Más szóval a Jézus tekintete leleplezte Pétert. De a Jézus 
tekintetében ott volt még valami más is: az iránta való végtelen szeretet, hogy az Úr nem akar belenyugodni 
abba, hogy az İ tanítványa a bukásban maradjon. Ebben a tekintetben ott volt a vigasztalás is, más 
szavakkal: az evangélium. Péter mind a két dolgot megértette Jézus tekintetébıl. Jézus nem kicsinyíti Péter 
bőnét, nem azt mondja: hát ez is megesik az emberrel, nincs semmi baj, az élet megy tovább. Nem ez van 
a tekintetében, hanem az, hogy te Péter, súlyosan vétkeztél ellenem. Ezt Jézus velünk is így teszi, és jól is 
van ez így. Amikor Jézus minket bőneinkre emlékeztet, ugyanakkor ezzel azt üzeni nekünk, hogy İ nem 
hagyott sorsunkra minket. A leleplezés a gyógyulás elsı mozzanata, elsı lépése. 

A Jézus tekintetére egy lehetséges válasz van: a bőnbánat könnyei. Péter összeomlik. Nem tud 
továbbra is az udvarban maradni, ki kell mennie és ki is megy, és ott kinn keserves zokogásban tör ki. Ezek 
áldott könnyek, a bőnbánat könnyei. A nagy egyházatya, Ágoston beszél a könnyek ajándékáról. Péter 
most meglátja magát igaz valójában, meglátja gıgjét, elbizakodottságát. Meglátja, hogy mennyire figyelmen 
kívül hagyta Jézus figyelmeztetéseit. Meglátja, hogy ı sokkal többet képzelt magáról, mint ami valójában 
volt. İ túlbecsülte a maga erejét és alábecsülte a Sátán erejét és hatalmát. İ megtagadta a Mestert. İ 
elszakította magát Tıle. Hogy tehettem ezt, mondogatja magában. Péter most átéli azt a fájdalmat, amit ı 
okozott szeretett Mesterének. Én vagyok a hibás, én vagyok az önfejő, én vagyok az elbizakodott. Én azt 
hittem, hogy én egy hıs vagyok, hogy én minden jóra kész és képes vagyok, de íme minden gonoszra 
vagyok képes. Én azt hittem, hogy én kell megtartsam Jézust, most látom, hogy egyedül İ tud megtartani 
engem. Én a kárhozatba átkoztam magam. 

Keserő dolog, amikor meg kell látnunk bőneinket. Keserő, amikor így kell meglátnunk magunkat 
Isten elıtt. Hogy milyen semmik vagyunk minden beképzeltségünk ellenére, nagyokat mondunk és 
nagyokat gondolunk, de a valójában kicsik vagyunk! De ez egy édes keserőség. Mert amikor meglátjuk 
bőneinket, akkor már ott állunk a kegyelmes Isten színe elıtt. Júdás nem tudott sírni, és elveszett, nem 
tudott igazi bőnbánatot tartani, és felakasztotta magát. Péter azért tud sírni, mert Jézus imádkozott érte. 
Péter visszatérhet, de ez se az ı érdeme, hanem egyedül a Jézusé. 

Péterrel együtt szólít meg minket is a nagyszombati ének: “Sirasd meg sirasd meg bőneidet óh 
ember”. Bárcsak meg tudnánk ezt mi is tenni! 
       Lırincz István lp., Marosvásárhely 

 
 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! 
 

 
•ami volt •ami lesz •ami volt •ami lesz •ami volt •ami lesz •ami volt 

 
♦ Kis Tükör: A Kis Tükör mindig is veszteséges volt, de a vesztességek annyira felhalmozódtak, hogy kétségesé 
válik a Kis Tükör léte. A folyóirat 2000 példányban jelenik meg. Az elıfizetık száma a tavaly 1100 körül volt. 
Sajnos az idén csak mintegy 900 újította meg az elıfizetését annak ellenére, hogy az elıfizetést mintegy 
megelılegezve megkapták a januári és februári számokat is. Magyarországra 250 lapszám megy, ebbıl kb. 120 
elıfizetés, de a legtöbb protokollba megy különbözı szervezeteknek, személyeknek. Hogy a kiadás költségeit 
fedezni lehessen az eladásokból, a lapszám árának növelése nélkül, 3000 példányt kellene nyomtatni és eladni. 
Kívánatos volna, hogy minél több elıfizetı legyen mert akkor nem annyira rapszodikus az eladott példányok 
száma. Nem milliók kellenek, hanem a mindennapos költségeinknek egy olyan töredéke, amit sokszor 
megfontolás nélkül kiadunk, elköltünk. Egy utazás ára busszal Marosvásárhelyen 13.000 lej, Kolozsváron 10.000 
lej. Ha egy hónapban egyszer gyalog megyünk-jövünk a munkahelyre, egyetemre, iskolába máris kifizethetjük a 
lapot. Minden különösebb megfontolás nélkül megvesszük a hamburgert, hot dog-ot, kávét, feles Colát, sört vagy 
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egyéb nassolni valót, agyonütjük a szabadidınket a moziban vagy egyebütt. Egyszer egy hónapban ne tegyük, 
tudatosan mondjunk le róla és fizessük ki a Kis Tükört. Ajándékozzunk Kis Tükröt barátainknak, olyanoknak 
akiket érdekelhet, akik aztán elıfizethetnek a lapra. Ha más fizetett elı nekünk, mi is fizessünk elı másnak. 
Továbbadni a megajándékozottság és az ajándékozás örömét. Ha eddig természetesnek vettük, hogy nekünk 
kijár a tiszteletpéldány, ezután ne legyen természetes. Születésnapra, karácsonyra ajándékozzunk Kis Tükör 
elıfizetést szeretteinknek, barátainknak. 

Legyen fontos annyira számunkra a Kis Tükör, hogy összefogjunk és megmentsük. 
♦ 1%: A törvény az idéntıl Romániában is lehetıvé teszi, hogy az aktív magánszemélyek személyi 
jövedelemadójuk 1%-át egy egyesületnek vagy alapítványnak a támogatására fordítsák. Ha ezzel az összeggel, -
bármilyen kevés legyen az-, a Romániai CE Szövetséget szeretné támogatni, akkor a következıképpen járjon el: 
1. Töltse ki az adóbevallási nyilatkozat (Declaratie de venit global 200) A pontját a saját adataival, a B pont 8 
alpontjához írja be az évi összjövedelmét (venit net, megtalálható a munkahelyérıl kapott Fisa fiscal 1, VI. pont, 
1.alpontjánál), - valamint a H pont 2-es alpontjához írja be a CE Szövetség adatait:  

Denumire entitate nonprofit: Societatea Districtuală CE pentru Cristos şi Biserica Sa 
Cod de identificare fiscală: 4565067 
Cont bancar (IBAN): RO92 RZBR 0000 0600 0015 8302 

2. Április 15 és május 15 között juttassa el személyesen vagy postán a nyilatkozatot a helyi pénzügyi hatósághoz. 
Mellékelni kell a munkáltatótól kapott Fisa fiscala 1 másolatát is. 
3. Ha csak egy munkáltatónál, alkalmazottként dolgozik, akkor Önnek nem küldik haza az adóbevallási 
nyilatkozatot. Mellékelünk egy nyomtatványt, azt lehet sokszorosítani és továbbadni azoknak akik támogatni 
szeretnének adójuk 1 %-ával.   
4. A szervezet javára átutalt összeget nem kell megnevezni (a pénzügyi hatóság kiszámolja), tehát az 1%-os 
összeget tartalmazó kocka üresen is maradhat. 
Bármilyen további információért forduljon hozzánk levélben, elektronikus postán vagy telefonon. 

Felajánlását elıre is köszönjük! 
♦  FÜGGİleges Országos Ifjúsági Konferencia: Április 29 és május 1 között a Tenkei Református Gyülekezet 
ad helyet a konferenciának. Szeretettel várunk minden érdeklıdı fiatalt. Hordozzuk imáinkban az alkalmat. 
♦ CE Szövetségek Világtalálkozója lesz 2006 július 13-17 között Magyarországon, Gödöllın. Az alkalmat a 
magyarországi CE Bethánia Szövetség szervezi közösen a  Romániai CE Szövetséggel. A március 5.-i szervezıi 
megbeszélésen részt vett R. Szabó István elnök és Halmen István ügyvezetı.  
♦ Továbbra is megrendelhetı az ıszi  konferencia hanganyaga a marosvásárhelyi CE szövetségnél a 
következı változatokban:  

- 4 kazetta – 100.000 lej,  - 2 kazetta (csak az elıadások és igehirdetések) – 50.000 lej, 
- 4 CD – 60.000 lej,   - 1 CD-n sőrítve MP3 formátumban – 15.000 lej. 

 
Kolozsvár 
♦ Beindult a sáfársági mozgalom Kolozsváron. A közösség tagjai hosszútávra elkötelezték magukat a 
szövetség támogatására. Különbözı céladományokra lebontva havi 9 millió lejjel fognak támogatni. A Kis Tükör 
adakozást szervezett a szökıár áldozatainak. Nagyvárad, Kolozsvár és Marosvásárhely körzetébıl eddig több 
mint 30 millió lej győlt össze. 
 Jó volna, ha a hosszútávra megtervezett adakozás a többi közösségben is beindulna.  
 
Marosvásárhely és környéke 
♦ Elhunyt Lırincz Ilona testvérünk, szövetségi tag. 
♦ Április 2.-ára találkozót szervezünk a bucsini angol tábor résztvevıi számára.  
♦ Bob és Sandy Barber skót misszionárius házaspár lesz a szövetség vendége április 18-20-án. İk fognak 

szolgálni a hétfıi bibliaórán és a keddi bibliaórán a Philothea klubban. 
♦ A CE Szövetség részérıl 9 személy vesz részt a Keresztyén Táborok Szövetsége által szervezett képzésen, 

április 20-23 között a hargitai baptista táborban. 
♦ Április 25-29 között a Kom Over En Hulp találkozót szervez a CE Szövetséggel közösen a holland szervezet 

kelet-európai partnerei részére. Résztvevıket várunk Albániából, Bulgáriából, Ukrajnából és Hollandiából. 
♦ Május elején szeretnénk folytatni az építkezést a bucsini táborhelyen. Imádkozzunk, hogy támogatást kapjunk 

erre a munkára is. Építkezési szakemberek jelentkezését várjuk, akik önkéntes munkával segítenének 
(szállást és kosztot tudunk biztosítani) a vakolásban, festésben, csempézésben, gipszkartonozásban.  

♦ Két csoport holland fiatal jön a nyár folyamán a bucsini táborba dolgozni. 
♦ A már 15 éve folyó skót angol tábor mellett egy újabb angol tábort is indítunk az ír CE Szövetséggel közösen. 
♦ Egy másik új kezdeményezés a keresztyén politikai tábor, melyet a holland Református Párttal (SGP) közösen 

szervezünk. Érdeklıdık jelentkezését várjuk.  
 
Imádkozzunk 
♦A missziós alkalmainkért, hogy ne váljanak unalmassá, formálissá, hanem a kegyelem Ura töltse meg 

tartalommal, személyes mennyei üzenettel mindnyájunk számára. 
♦Közösségeink lelki épüléséért, gyarapodásáért, a közösségek kapcsolattartásáért. 
♦Szeretetszolgálatainkért, a munkatársi közösségeinkért, hogy Krisztusra mutatva végezzük feladatainkat. 
♦Közösségünk tagjaiért, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem bekapcsolódjunk a szolgálatba. Az Úr 

elhívása és küldı parancsa nem csak a fizetett alkalmazottak felé érvényes. 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
CE Marosvásárhely, str. Hegyi Lajos nr. 9  Târgu-Mureş, 540181. Tel: 0265-232591. E-mail: cemaros@rdslink.ro 



 
 

Az egyház feltámadása, elragadtatása és megdicsıíttetése 
 

  „A bőn zsoldja a halál”  - tanítja Isten Igéje. Ádám engedetlensége miatt a bőn betört a 
világba, aminek rettenetes következménye a testi-lelki halál. Mivel Ádámban mindnyájan vétkeztünk, 
a halál minden emberre elhatott.  
 „Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által 
van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan 
meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: elsı 
zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ı eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. 
Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának, amikor eltöröl minden 
fejedelemséget, minden hatalmat és erıt. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.” (1Kor15,20-
24.26) 
 Pál kijelentésében szinte halljuk a megkönnyebbült sóhajt és kiáltást: van szabadulás a bőnbıl, 
a halálból, mert Krisztus feltámadt a halottak közül! Egy egészen új kor vette kezdetét azzal, hogy 
Krisztus feltámadt a halottak közül. İ az elsı zsengéje annak a hatalmas seregnek, amelybe mindenki 
beletartozik, aki Benne hisz, és ily módon az İ testéhez, az egyházhoz tartozik. 
 Kik tartoznak Krisztushoz? „A Krisztus Jézusban megszenteltek, … akiket ı elhívott és saját 
népévé tett”, (1Kor1,2) mert  „İ a feje a testnek, az egyháznak, ı a kezdet, az elsıszülött a halottak 
közül, hogy minden tekintetben ı legyen az elsı.” (Kol 1,18) „Minket is, akik halottak voltunk a 
vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – (mert) kegyelembıl van üdvösségetek.” (Ef2,5) 

Pál annyira teljesnek és valóságosnak látja ezt az egységet Krisztus és gyülekezete között, 
hogy lelki értelemben ennek tagjai már fel is támadtak: „vele együtt a mennyeiek világába ültetett.” 
(Ef2,6) Ez most csak ígéret és reménység, egykor viszont valóság lesz Jézus szavai szerint: 
„Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok.” (Jn.14,28) Ezért 
könyörgött is: „Atyám, azt  akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én 
vagyok, hogy lássák az én dicsıségemet.” (Jn17,24) 

 
A Krisztusban elhunytak állapota a halál után 
Jézus Krisztus halála után lelke elhagyta a testét és Isten színe elé jutott a bőnbocsánatot nyert 

latorral együtt. Ami Vele, az egyház fejével történt, az fog történni az İ testével, a gyülekezettel is. 
(1Kor15,20-24) Mert ahogy İ meghalt és feltámadott, mindnyájan követni fogjuk İt. (Jn13,36) Az 
Írás szerint halálunk után testünk megsemmisül – porrá lesz -, lelkünk pedig azonnal az ı fejéhez, 
Krisztushoz megy.  „A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, 
aki adta.” (Préd 12,9) „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha 
ez a bıröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg ıt, tulajdon szemeim 
látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek.” (Jób19,25-27) „Azt pedig állítom, testvéreim, 
hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.” 
(1Kor15,50) „És ímé, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés, akik dicsıségben megjelenve, élete 
végérıl szólottak.” (Luk9,30) Mózest, aki meghalt és akit Isten temetett el – ott látjuk a megdicsıülés 
hegyén Krisztussal és Illéssel beszélgetni. „Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hiszen én bennem, 
ha meghal is él.” (Jn.11,25) „Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak 
örök élete van; sıt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre.” (Jn.5,24) 

Mindezek bizonyságai annak, hogy bár a test megsemmisül, a lélek Jézushoz jut. 
 
A Krisztusban meghaltak feltámadása és elragadtatása 
„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az 

elhunytakat is elıhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, 
akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelızni az elhunytakat. Mert amint 
felhangzik a riadó hangja, a fıangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a 
mennybıl, és elıször feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és 
megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhıkön az Úr fogadására a levegıbe, és így mindenkor 
az Úrral leszünk.” (1Thess.4,14-17). 

Pál a korintusi levélben még kijelenti, hogy mindazok, akik a Krisztus eljövetele elıtt haltak 
meg, az utolsó trombitaszóra fel fognak támadni, és egyesülni fognak az akkor még élı hívıkkel, és 



így az egész egyház együtt, hirtelen, egy szempillantás alatt át fog változni, mert minden egyes hívı 
megkapja a maga romolhatatlan, halhatatlan, megdicsıült testét. Tehát akár meghaltunk, akár élünk, 
Krisztus eljövetelekor mindnyájan el fogunk változni. (1Kor.15,51.52). Mert „amint viseltük a 
földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.” (1Kor.15,49) És: „vannak mennyei 
testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké.” (1Kor.15,40) 

 
A feltámadt mennyei test tulajdonságai 
Milyen volt a feltámadt Jézus megdicsıült teste mennybemenetele elıtt? Felismerték benne a 

halála elıtt megfeszített Jézust. Megvolt a folyamatosság a múltbeli létezésével, de átkerült egy olyan 
létminıségbe, ahol már nem béklyózták meg a tér és idı bilincsei. 

Eljövendı lelki testünk olyan lesz, mint Krisztus feltámadott teste. Krisztus megdicsıült teste 
annyira hasonlatos volt a feltámadás elıtti, emberi testhez, hogy bátorította tanítványait, érintsék meg 
ıt: „Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsátok meg, és lássatok. 
Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” (Luk.24,39) 

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé 
leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk ıt 
látni, amilyen valójában.” (1Jn.3,2) 

A folyamatosság Krisztus földi és mennyei teste között nyilvánvalóan látható volt. Például a 
szegek helyei a kezein. A tanítványok azonnal felismerték İt. De voltak gyökeres változások is – úgy 
ment át az ajtókon, hogy nem nyitotta ki azokat.  

Így fogjuk felismerni szeretteinket, mint ahogy a tanítványok felismerték Mesterüket. 
Nyilvánvaló, hogy a mennybe elragadott hívık jelen lesznek a Bárány menyegzıi vacsoráján: 

„Örüljünk és ujjongjunk, és dicsıítsük ıt, mert eljött a Bárány menyegzıje, felkészült 
menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba.” (Jel.19,7.8) 

 
Összefoglaló: 
 Az Írások kijelentik, hogy az Élet Fejedelme – Krisztus – halálával és feltámadásával legyızte 

azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, (Zsid2,14.15) és megszabadított a sötétség 
hatalmából, a bőn rabságából, hogy átvigyen az İ országába. (Kol 1,13) Szabadításának 
bizonyságaképpen a templom kárpitja fentrıl az aljáig kettéhasadt, a föld megindult, a sírok 
megnyíltak, és sok szentnek a teste feltámadt, kijöttek a sírokból és bementek a szent városba. (Mt 
27,51-53) 

Az igé üzenete így int: „Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való 
bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet İ szentelt nekünk új és élı út gyanánt,  a 
kárpit, azaz az İ teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett: járuljunk hozzá igaz szívvel, a 
hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettıl, és testük meg van mosva 
tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hő az, aki ígéretet tett. És 
ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett.” (Zsid10,19-24)  

Az Ige további áldása, hogy megszabadulunk a halálfélelemtıl, és üdvösségünk felıl 
bizonyosságot nyerünk. (Zsid2,15 és Ef 1,14) 

Ezek összefüggésében idézzük John Bunyan szavait, aki közvetlenül halála elıtt mondta: „Ne 
értem sírjatok, hanem önmagatokért. Én a mi Urunk Jézus Krisztus mennyei Atyjához megyek, aki 
áldott Fiának közbenjárására befogad engem, pedig bőnös vagyok, ott találkozunk, hogy új éneket 
énekeljünk, és örökkön-örökké boldogok legyünk. Vég nélküli világ ez.” 

Mi is ott találkozunk, mint Krisztus megváltott gyermekei és Testének tagjai. 
Ez úton kívánunk mindnyájatoknak Istentıl megáldott, boldog húsvéti ünnepeket! 
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