Húsvéti süti-ima






1 csésze pekándió, dió vagy mogyoró
1 teáskanál ecet
3 tojásfehérje
1 csipet só
1 csésze cukor

Melegítsük elő a sütőt 180°C-ra.
Tegyük a diót egy zárható tasakba, és fakanállal vagy fa klopfolóval ütögetve törjük kisebb darabokra. Jézust is
megverték és mi is bántjuk őt minden egyes bűnünkkel.
Jn 19,1-3
„Akkor Pilátus elvezettette Jézust és megostoroztatta. A katonák pedig koronát fontak
tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és azt
mondogatták: »Üdvözlégy, zsidók királya!« És arcul verték őt.”

Tegyük egy keverőtálba az ecetet. Jézusnak ecetet adtak inni, amikor szomjazott a kereszten.
Jn 19,28-30
„Ezután Jézus, aki tudta, hogy már minden bevégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás,
így szólt: »Szomjazom!« Volt ott egy ecettel teli edény. Ezért ecettel telt szivacsot
tűztek egy izsópra, és a szájához nyújtották. Amikor Jézus az ecetet megízlelte, azt
mondta: »Beteljesedett!« És fejét lehajtva kilehelte lelkét.”

Öntsük hozzá a tojásfehérjéket. A tojás az új élet szimbóluma, és Jézus halálával új életet adott nekünk.
Jn 10,10-11
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük
legyen, és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

Adjuk hozzá a sót. A könnyek, melyeket Jézusért ejtettek azok, akik szerették őt, szintén sósak. A könnyek arra
is emlékeztetnek minket, hogyan kell siratnunk bűneinket.
Lk 23,27
„Nagy népsokaság követte őt, köztük asszonyok is, akik jajgattak és sírtak
miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt: »Jeruzsálem leányai, ne miattam
sírjatok! Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!”

Tegyük bele a cukrot. Jézus áldozata számunkra a legédesebb dolog, mert annyira szeretett minket.
Jn 3,16-17
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.”

Magas fokozaton mixeljük össze robotgéppel a keveréket 12-15 percig. Utána óvatosan keverjük bele a diót.
Evőkanállal kanalazzunk kis halmokat a sütőpapírra.
Mt 27,57-60
„Mikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, név szerint József, aki
maga is tanítványa volt Jézusnak. Odament Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Akkor
Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József fogta a testet, begöngyölte tiszta
gyolcsvászonba, és betette sziklába vágott, saját, új sírboltjába. A sír bejáratához egy
nagy követ hengerített és elment.”

Tegyük a sütiket a sütőbe, csukjuk be a sütőajtót. Ragasztószalaggal le is „pecsételhetjük”, ahogy Jézus sírját is
lepecsételték. Süssük kb. 10 percig.
Mt 27,65-66
„Pilátus azt felelte nekik: »Van őrségtek, menjetek és biztosítsátok magatoknak, ahogy
tudjátok.« Azok pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel biztosították
maguknak a sírt.”

Várjunk, ahogy a tanítványok is várakoztak. Hagyjuk a sütit a kikapcsolt sütőben kihűlni.
Jn 16,20;22
„Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni
fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul. (…)Most ti is szomorkodtok,
de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek
senki.”

Ha felvágjuk a kész sütit, üreges és üres lesz, mint a sírbolt vasárnap reggel.

Jézus feltámadt – Valóban feltámadt!

