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Piros esernyő és erőforrás 
Marton Piroska református lelkipásztor- 

jelnyelvi istentisztelet keresztséggel. 2021. július 25. 

 
  Volt egy fiatal pár.

1
 A lány szép és okos, a fiú komoly és szorgalmas. A FIÚNAK EL 

KELLETT MENNIE KATONÁNAK. Mielőtt elutazott, akart venni valamilyen 

ajándékot a lánynak, hogy mindig emlékezzenek, hogy nagyon szeretik egymást, igazi 

nagy szerelem. Nem volt sok pénze, nem tudott drága ajándékot venni. Megnézte a 

boltokat, nagy bevásárlóközpontokat, és eldöntötte: VETT EGY NAGY PIROS 

ESERNYŐT.  

  A piros esernyő alatt búcsúztak el egymástól először, az esernyő alatt ígérték meg, 

hogy mindig hűségesek maradnak egymáshoz, ÉS HOGY ÖSSZEHÁZASODNAK.  

Amikor aztán egy új házba költöztek, a piros esernyőt felvitték a padlásra. Múltak az 

évek, két gyermekük született. A családban sok volt az aggodalom, feszültség, unalom, 

nem tudtak egymással beszélni.  

 

CSAK NÉZTÉK A TÉVÉT ÉS ÁSÍTOZTAK. Ekkor a lánynak eszébe jutott valami. 

Felállt, felment a padlásra, és lehozta a piros esernyőt. Kinyitotta, porfelhő szállt fel. 

Régen használták, RÉGEN VOLT AZ UTOLSÓ SZÉP EMLÉK. Aztán odaült a piros 

esernyővel a heverőre, a fiú is odaült mellé. ÚJRA ESZÜKBE JUTOTTAK A RÉGI 

ÁLMOK ÉS A RÉGI TERVEK.  

NE FELEJTSD EL A PIROS ESERNYŐT! 

  Ez a kapcsolat megmaradt, megmentette a PIROS ESERNYŐ, HOGY valakinek 

eszébe jutott, lehozták a padlásról.  

 

EZT A PIROS ESERNYŐT AZÉRT VETTE A FIÚ, hogy emlékeztesse őket: 

 a közös időszakra és a közös útra, amikor együtt voltak 

 ami történt közöttük 

 amiről együtt és egymással beszéltek 

 HOGYAN VÁLTOZOTT MEG AZ ÉLETÜK, AMIKOR EGYMÁSSAL 

TALÁLKOZTAK 

 és hogy döntöttek, hogy EZ A KAPCSOLAT ÖRÖKRE SZÓL.  

 

  Közösen tettek is alatta valamit: ígéretet tettek, hogy hűségesek lesznek egymáshoz. 

Azért vette az esernyőt a fiú, mert tudta, hogy:  

 

 lesz majd rosszabb is, amikor messze lesznek egymástól, már kihűl a kapcsolat, 

MEGVÁLTOZIK A VÉLEMÉNYÜK.  

 

 

                                                           
1
 Bruno Ferrero: Olykor elég egy napsugár. A piros esernyő c. történet 
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EZ A PIROS ESERNYŐ:  

 egy tárgy 

 látható és megfogható 

 ÉRZEM A KEZEMMEL 

Ha gond van, csak meg kell fogni. Ha szomorúak vagyunk is, ennyit megteszünk… 

DE TUD SEGÍTENI EGY PIROS ESERNYŐ? Meg tud menteni egy házasságot? Itt 

sikerült. MIÉRT?  

 
Mert ez az esernyő itt nem csak egy esernyő, HANEM JEL, JELKÉP, emlékeztető 

valamire, VALAKIRE, egy közös történetre, EGY KÖZÖS ÍGÉRETRE.  

 

Jézus tanításaiban is fontos volt a látható, a KÖZÖS TAPASZTALATOK: 

 

 AMIT KÖZÖSEN LÁTTAK 

 AZ ÉLET Jézus korában  

 tanultak a mindennapi életből 

 

 közösen együtt voltak,  

 KÖZÖSEN HALLGATTÁK, AMIT JÉZUS TANÍTOTT 

 próbálták megérteni Jézus tanítását 
 

Mindenki látott már:  
 

 pásztort 

 elveszett bárányt 

 magvetőt 

 mustármagot 
 

 szőlőmunkásokat 

 özvegyet, aki pénzt dob a perselybe 

 hogy ki hol ül a menyegzőn. 

 

ÉS FONTOS VOLT A KÖZÖS TAPASZTALAT:  
 

 a csodák 

 5000 ember evett az öt kenyérből és a két halból 

 a siket újra hall 

 a béna ember újra jár 

 A VIHAROS TENGER ELCSENDESÜL 

 viták a vallási vezetőkkel 

 Mindnyájan hallották Jézus tanításait 

 hogy MEGHAL, DE A HARMADIK NAPON FELTÁMAD 
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 közös tapasztalat az UTOLSÓ VACSORA, az Úrvacsora 

 JÚDÁS ÁRULÁSA 

 az öngyilkos Júdás 

 MINDENKI LÁTTA, HOGY JÉZUS SZENVEDETT 

  Sok közös tapasztalat volt, és volt ígéret is, hogy Jézushoz hűségesek maradnak. DE 

JÉZUS TUDTA, HOGY EZ MEGVÁLTOZIK, mert az emberek hite gyenge:  

 

 amikor jön a szenvedés 

 amikor Jézust elfogják 

 kereszthalál.  

 SOKAN ELTÁVOLODNAK JÉZUSTÓL.  

 

  Amikor Jézus feltámad, sok emberrel találkozott még itt a földön. És akik találkoztak 

vele, hittek Benne, de aki személyesen nem látta, csak mások mondták el, azok nem 

hitték, HOGY VALÓBAN ÉL.  

 

Ezért JÉZUS, MIELŐTT FELMENT A MENNYBE, látható jeleket, pecséteket hagyott 

nekünk, hogy hitünkben erősebbek legyünk. EZEK A SÁKRAMENTUMOK: a 

keresztség és az Úrvacsora.  

  Külsőleg lehet látni a vizet, a kenyeret és a bort. Ezeket hétköznap is használjuk, de itt 

a templomban különleges jelentése van: a KENYÉR JÉZUS TESTE, A VÍZ ÉS A BOR 

PEDIG JÉZUS VÉRÉT JELENTI.  

 

Azért adta Jézus nekünk a sákramentumokat, hogy: 

 

 ne felejtsük el tanulmányozni az Igét 

 lássuk, milyen az, ha az Urat követi valaki 

 ismerjük meg Jézust, és adjuk tovább 

 VEGYÜK ÉSZRE, HA MÁR NEM KÖVETJÜK JÉZUST 

 

 ha már megkereszteltek, milyen a kapcsolat az Úrral?  

 EZ A SZÖVETSÉG ÖRÖKRE SZÓL… 

 JÁRUNK KÖZÖSSÉGBE?  

 

Mert csak a közösségben kaphatjuk a sákramentumokat… 

 

  A SÁKRAMENTUMOK EMLÉKEZTETNEK MINKET. A keresztség erőt adhat az 

élet nehézségeiben: MEG VAGYOK KERESZTELVE!  

  Az Úrvacsora is erőforrás, erőt ad, ha komolyan vesszük, és eszünkbe juttatja a királyi 

vacsorát, Isten országában.  
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  CSODÁLATOS EZ A MAI NAP, AMIKOR MINDKÉT SÁKRAMENTUM ITT 

VAN ELŐTTÜNK: a keresztség, és az Úrvacsora.  

  A SÁKRAMENTUMOKAT JÉZUS ADTA NEKÜNK AKKOR, AMIKOR 

TESTBEN MÉG ITT VOLT A FÖLDÖN.  

  Jézus tudta, hogy nem csak egy rövid időre megy el, a MENNYBE MEGY, testben 

már nem jön vissza, olyan emlékeztetőket adott, amelyek örökre szólnak: A 

KERESZTSÉGET ÉS AZ ÚRVACSORÁT.  

  A piros esernyő arra a szintre emlékeztet, amikor a fiú adta a lánynak, amikor még 

IGAZ, TELJES ÉS TISZTA VOLT A SZERELEM. Amikor tévét néznek és ásítoznak, 

PONTOSAN TUDJÁK, HONNAN TÁVOLODTAK EL.  

 

NEKÜNK IS FIGYELMEZTETÉS MA A KÉT SÁKRAMENTUM, amikor látjuk 

őket:  

 

 nem vagyok megkeresztelve 

 MEGKERESZTELTEK, DE NEM VESZEK ÚRVACSORÁT 

 SOK EMBER VAN KÖRÜLÖTTEM, AKIT NEM ÉRDEKEL AZ ÚRVACSORA 

 nem járok keresztyén közösségbe 

 nem értem, mi az az Úrvacsora 

 az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében…NEM ÉRTEM EZT… 

 

ÉREZZÜK AZT A SZINTET, AHOL LENNÜNK KELLENE, ÉS AHOL VAGYUNK.  

Isten nem egy olcsó esernyőt vett nekünk ajándékba, hanem DRÁGA AJÁNDÉKOT 

ADOTT, NAGY ÁLDOZATOT:  

 

 Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” 

 Jézus az életét adta 

 VÉR ÉS VALÓSÁG 

 

  JÉZUS ÁLDOZATA OLYAN VALÓSÁG, ahogyan látjuk a vizet a keresztelőn, 

ahogyan érezni lehet a fej bőrén, és Jézus áldozata olyan valóság, ahogyan magunkhoz 

vesszük a kenyeret és a bort.  

  Mi milyen áldozatot hozunk? Mennyi időt áldozunk Istenre? Egy évben hány vasárnap 

van, amikor istentiszteletre jövünk, AMIKOR IDŐNKET ISTENNEK ADJUK? 

 

A KERESZTSÉG, keresztszülőnek lenni azt jelenti:  

 
 A család vállalja, hogy a gyermek többször tudjon eljönni Isten házába… 

 saját akaratunkat háttérbe tolni 

 ISTEN AKARATÁT ELŐTÉRBE HELYEZNI 



5 
 

 A SZÜLŐKNEK ÉS KERESZTSZÜLŐKNEK IS TANULNI KELL, hogy Jézus 

tanítványaivá legyenek 

 

A SÁKRAMENTUMOK AZ ISTENI SZERETETRŐL IS SZÓLNAK, Isten 

kegyelméről.  

  Az emberi szeretet: adok-kapok kapcsolat. Akkor adok, ha kapok. Annyit adok, 

amennyit kapok. Ezért van az, hogy az EMBERI SZERETET ELMÚLIK, A 

SZERELEM IS, ásítozunk, Isten szeretete azonban nem változik…  

 

Jer. 31:3. verse
2
: „Örök szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én 

irgalmasságodat.” 

 
  A PIROS ESERNYŐ ALATT AZ EMBERI ÍGÉRETEKET LEHETETT 

ELMONDANI, a sákramentumokhoz viszont az üdvösség ígérete fűződik:  

 

„Aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül.” (Mk. 16:16.) 

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van.”  

(Jn. 6:54.).  

 

A SÁKRAMENTUM: LÁTHATÓ SZENT JEGY ÉS PECSÉT.  

  
 De nemcsak az a fontos, hogy én lássak… Hogy látom a vizet, a keresztelőkancsót, a 

kenyeret és a bort. HANEM FONTOS, HOGY ENGEM IS LÁTNAK.  

Lát minket az Úr: 

 

 hogyan élünk,  

 lehet-e látni életünkön, hogy Jézushoz tartozunk.  

 ÉLÜNK-E AZ ÚRVACSORÁVAL 

 fontos-e nekünk a templom, A TESTVÉRI KÖZÖSSÉG 

 HOGY KOMOLYAN VESSZÜK-E A KERESZTSÉGET, és hogy megtartjuk-e, 

amit megígértünk.  

 
  A KERESZTSÉG ÖSSZEKAPCSOLÓDIK A HITTEL. A HITET NEM LEHET 

LÁTNI, DE LÁTHATÓ JELEI VANNAK, ezek a cselekedetek. A hit semmit nem ér, 

ha nincsenek cselekedetei…
3
  

  A BIBLIA ITT NAGY DOLGOKAT ÍR, hogy aki hisz, az mit tud megtenni:  

 

 

                                                           
2
 „A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” 

 
3
 Jakab 2:17. verse 
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 ördögöket űznek 

 új nyelveken szólnak 

 meg tudják fogni a kígyókat 

 ha valami olyat isznak, amitől meg lehet halni, semmi bajuk nem lesz tőle 

 betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak.
4
 

 

  TALÁN NEM TUDUNK ILYEN NAGY DOLGOKAT TENNI, CSAK APRÓ 

DOLGOKAT. De a gyermek nézi az életünket, NÉZI, HOGYAN ÉLNEK A 

FELNŐTTEK, KERESI A HIT JELEIT. Keresi, de megtalálja? Vagy azt mondja, hogy 

másként élünk, MINT AMI VAN A HITTANKÖNYVBEN?  

  Mi felnőttek, felelősek vagyunk, hogy mit lát a gyermek. Ma azt kérdezi tőletek az Úr, 

hogy TUDTOK-E ENNEK A GYERMEKNEK OLYAN NEVELÉST ADNI, hogy ha 

felnő, saját döntése legyen, hogy a gyülekezet előtt megvallja, hogy hisz a 

Szentháromság Istenben? 

HIT
5
 

 

  Egy országban nagy szárazság volt. Kiszáradtak a földek, a fák levelei is mind 

lehullottak. Elszáradt a fű, az emberek szomorúan nézték az eget… 

  SAJNOS NEM VÁLTOZOTT AZ IDŐJÁRÁS, A KÖVETKEZŐ HÉTEN SEM 

ESETT ESŐ…már több hónap elmúlt, és mindig ugyanaz… 

  A LELKÉSZ SZÓLT AZ EMBEREKNEK, HOGY JÖJJENEK EL A 

TEMPLOMHOZ, ott tartanak imaórát. A templom előtt van egy nagy tér, ott 

imádkoznak majd esőért, lehet, hogy Isten ad esőt, ha kérik.  

 

  Jöttek is az emberek, hoztak Bibliát, énekeskönyvet, keresztet. A lelkész nézte a sok-

sok embert, de különösen nagyon nézett egy kislányt, sokáig nézte, csodálkozott is. Ott 

ült a kislány az első sorban, a térdén pedig egy piros esernyő volt.  

 

HA VALAKI ESŐÉRT IMÁDKOZIK, AKKOR HINNI AZT JELENTI, hogy esernyőt 

is vigyünk magunkkal.  

 

 

Ámen.  

                                                           
4
 Mk 16:17-18. verse.  

5
 Bruno Ferrero: Az élet mindened, amid van. Hit. c. történet.  


