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„Én vagyok az út, az igazság
és az élet, senki sem mehet
az Atyához, csakis énáltalam”
Ez mindig mindenkinek rendkívül sokat mondó, végső
igazság és jézusi kinyilatkoztatás, de Izráel fiainak mindennél
többet jelentett. Hiszen éppen ez a három izgatta őket.
Melyik az az út, amelyen járni kell? Mi az az igazság, amit
hinni kell? És milyen az az élet, amelyet élni kell? És most
Jézus azt mondja, hogy mindez „Én vagyok!”
Ma is sokan keressük, kutatjuk ezt a hármat: az utunkat,
az igazságunkat és az életünket. Feltesszük magunkban
ezeket a kérdéseket: merre menjek, Istenem? A világ sűrű
útvesztőjében hol találom meg a helyes utat? És milyen az
az élet, amelyet élnem kell? És hol találom meg az igazságot?
Érdekes, hogy Jézus nem rámutat egy útra, hogy erre
menj vagy arra, hanem azt mondja: „Én vagyok az út”
Jer, és kövess engem! Nem azt mondja, hogy „mutatok nektek egy helyes utat”, hanem azt mondja: „Én vagyok az út!”
Bennem jött el hozzátok Isten! Rám figyeljetek, ha helyes
irányba akartok menni!

Jézus az út, Aki a mennyből indult el és a mennybe tért
vissza. Hosszú és nehéz út volt ez. Áldozatot vállaló út. De ez
az út érted kanyargott e földön. Érted indult el a mennyből,
érted szállt le a poklok mélységébe is. És ha most úgy érzed,
nincs kiút az életedben, mert összegyűlt a gond, a bánat,
a nyomorúság körülötted, akkor halld meg az örömhírt:
van kiút! Van egy út, amit Isten rendelt nekünk. Ez az út a
mennyből jött és a mennybe visz, és ha Őt követjük, akkor
bizonnyal hazaérkezünk. Jézus a te utad és az én utam.

(Jn 14,6)
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Ha ezt az utat megtaláltad, akkor meglátod, hogy rajta
nem lehet elveszni. Mert ezen az úton Jézussal járunk,
aki fogja a kezünket; aki felemel, ha félrecsúszik a lábunk;
utánunk nyúl szeretetével, hogy el ne vesszen egy se az
Övéi közül. Mert a századik épp oly kedves Neki, mint a
kilencvenkilenc. Ezen az úton meg lehet gyógyulni, meg
lehet bocsátani. Ezen az úton lehet megtanulni az alázatot.
Ő egy olyan út, melyen megváltozik az, aki azon megy.
„Én vagyok az igazság!” A testet öltött igazság. Jézus
nem rész-igazságokat, nem szólamokat hirdetett, hanem
úgy élt az emberek között, hogy akik látták, az az érzésük
támadt: ha van igazság a földön, akkor az az, amit Jézus él!
Amikor majd nagypénteken így szól Pilátushoz: „Én azért
születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot
tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való
hallgat az én szavamra”, Pilátus elképedve, talán mélyen
elgondolkodva ezt kérdezi: „Micsoda az igazság?” Kérdése
költői kérdés maradt számára, mert a felelet előtt bezárult
a füle s a szíve, és rögtön visszasietett a kívül „Feszítsd
meg!”-et kiáltozó tömeghez. Pilátussal nem lehetett beszélni.
Jézus csak azokhoz tud szólni, akik éhezik és szomjazzák
az igazságot. Nekik mondja: „Én vagyok az igazság!”
Személyemben mindent megkapsz, általam mindent megértesz!
„Én vagyok az élet!” Nagypénteken, mint holttestet
helyezik a sírba. Mégis azt mondja: Én vagyok az Élet!
Ha Ő ott, akkor ezt mondta, akkor ez érvényes ma is,
amikor a halál arat, és mindenütt a halál lehelete fújdogál.
Igen, mert van tovább! Jézus feltámadásával legyőzte a
halált, és ez azt jelenti, hogy mi is új életre támadhatunk
fel. Már itt ezen a földön új életben járhatunk, s egykor örök
életben. Ezért mondja: „Én vagyok az élet!” Érted jöttem,
fogadj be engem, hogy igaz, szép és tartalmas életed legyen!
Hinni ma azt jelenti, hogy egészen őszintén kitartunk
amellett, hogy Krisztus munkája érvényes, Ő győzelmes,
élő és ható erő ma is! Az Atyához csak Jézuson keresztül
mehetünk. Ha ezen az úton vagy, mert megismerted
Krisztusban Isten igazságát, akkor tiéd az élet! Sz-S.G.

CSENDES NAGYHETI KÉSZÜLŐDÉST ÉS ÁLDOTT FELTÁMADÁS ÜNNEPET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK!
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A NAGYHÉT KRÓNIKÁJA
A húsvét előtti hetet Nagyhétnek nevezzük, emlékül
a nagy eseményeknek, amelyek 2000 évvel ezelőtt
Jeruzsálemben történtek. Csendes hétnek is mondjuk, mert ez különösen is az elcsendesülés és magába
szállás hete. Csendesedjünk el, szálljunk magunkba
mi is, és kísérjük el lélekben a mi Megváltónkat a
Golgota felé, az evangélium híradása alapján.
Jézus bevonulása Jeruzsálembe
virágvasárnap,
a hét első napján,
ünnepi hangulatban történt.
„Hozsánna a Dávid
fiának! Áldott, aki
jön az Úrnak nevében!” – kiáltott
lelkesen az arra
haladó néptömeg apraja-nagyja. A közhangulatnak
ez a spontán megnyilvánulása volt e hétnek az egyik megnyilvánulása. Az ellenpólusa néhány napra rá, a nép
gyűlöletes kiáltozása Pilátus előtt, szintén közhangulat
volt. Mindkét hangulat magas hullámokat vert, de hullámokra nem lehet építeni. Ez indítson önvizsgálatra,
hogy szívünknek olykor magasra törő lelkesedése
vajon milyen alapon nyugszik: a hangulat hullámain,
vagy a hitből származó hűség alapzatán? A hangulatos
lelkendezés hitvány pótléka csupán az őszinte szeretetből fakadó lelkesedésnek.
Ezután a templomba ment az
Úr Jézus. Sokszor járt itt, mint
az Ige tanítómestere, de ez alkalommal nem tanított, hanem „takarított”. Az ott
egyre jobban elharapódzó kereskedés, üzletelés
láttára szent felháborodás vett rajta erőt. Kötelet
ragadott, ostort font belőle és nagytakarítást
rendezett. Erre szükség volt ott akkor, és szükség van
ma is – nemcsak szó szerint, de átvitt értelemben
is. Úgy az egyetemes egyháznak, mint a te és az én
szívemnek szüksége van egy ilyen időnkénti nagytakarításra, hogy megtisztuljon mindattól, ami nem
fér össze Isten Országának törvényével.

A következő napokon, hétfőn és kedden az Úr
Jézus prédikált a templomban. Példázatokat mondott
(A gonosz szőlőművesek, A királyi menyegző, A tíz
szűz, A tálentumok), válaszolt ellenségeinek csapdakérdéseire („Szabad-e adót fizetni a császárnak?”
„Melyik a nagy parancsolat a törvényben?”), feddő
szavakat szólt ellenségeihez és intelmeket mondott
tanítványoknak. Miután három évig az Evangéliumot
hirdette, ez most véget ért. Ez a tény annak megfontolására késztet, hogy Isten kegyelmének kínálata
egyszer majd számunkra is véget fog érni. Isten sokszor és sokféleképpen üzen nekünk, de egyik üzenete
az utolsó lesz majd. Isten sokszor szól hozzánk,
– az egyik szava a végszava lesz.
Másnap, szerdán az Úr Jézus visszavonult a tanítványaival egy napra Betániába. Amikor a leprás Simon
házában voltak, odament hozzá egy asszony, akinél
egy nárdusból készített drága kenet volt és ráöntötte az
asztalnál ülő Jézus fejére. A tanítványok közül néhányan pazarlásnak nevezték ezt. De a Mester védelmébe
vette az asszonyt: „Miért bántjátok ezt az asszonyt?
Hiszen jót tett velem… temetésemre készített elő”
(Mt 26, 10-12). – Így érheti bántás az önzetlen szeretetet,
ha az értelmetlen bírálgatás nekiront. És ennyire
fontos, hogy az Úr Jézus ilyenkor mit mond. Vitás
esetekben ez legyen a mérvadó: mit mond az Úr?
Az Ő egyetlen szava gazdagon kárpótol minden
elszenvedett igazságtalanságért.
A következő napon, Nagycsütörtökön, kezdetét
vette a világtörténelem legnagyobb tragédiája. Estefelé az Úr Jézus visszament Jeruzsálembe, hogy tanít-
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ványaival együtt a páskavacsorát elfogyassza. Ez volt
az utolsó vacsora, melyen az Úrvacsorát elrendelte, örök emlékezetül az Ő áldozatára. Vacsora
közben történt a tanítványok lábainak megmosása
(Jn 13), az áruló Júdás leleplezése, és Péter megintése, annak magabiztos fölénye miatt. Utána fölkeltek
és a zsoltárokat elénekelve kimentek a Gecsemáné
kertjébe. Azon az estén Júdás, a veszedelem fia
elindult az árulás útján, Krisztus, Isten Fia, a világ
megváltásának színhelyére.
Krisztus szenvedése útjának három állomása volt:
Gecsemáné, Gabbata és Golgota.

A Gecsemáné kertben vívta földi életének legnehezebb tusáját: akaratának az Isten akarata alá
való vetését. Egyedül volt, és vállára mérhetetlen súly
nehezedett: az egész világ bűneinek terhe. „Halálos
gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek”
(Lk 22, 44). Térdeire roskadva vívta ki legnehezebb
harcának legszebb győzelmét: a mennyei Atya akaratában való megnyugvását. „Atyám! Minden lehetséges
neked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal
ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te”
(Mk 14, 36).
Mielőtt Jézus a Gabbatára, a római törvényszék
helyére ért volna, a megaláztatások egész sorát szenvedte el. Megbilincselve, mint egy gonosztevőt tuszkolták a városba. Kajafás főpap palotájában arcul
verték, leköpték, ütlegelték, Heródesnél gúnyt űztek
belőle, homlokába töviskoszorút nyomtak és nád-
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szállal verték a fejét. Testileg megkínozva és lelkileg
meggyötörve vonszolták Nagypéntek reggel a
Gabbatára, arra a nagy kőlapokkal borított udvarra,
ahol Pilátus ítélőszéke állt.
Ott ellene harsogott a pokol fékevesztett zsivaja:
„Barabbást akarjuk! Jézust feszítsd meg! Feszítsd
meg!” – kiáltott torkaszakadtából a felbujtott néptömeg. Pilátus, mint egy tehetetlen bábu, ide-oda
ingadozott, míg végül elejtett egy betűt: igazság
helyett gazságot gyakorolt. Krisztust a hóhérok
kezére adta, hogy végezzenek vele.

Golgota, az Úr Jézus szenvedésének végső állomása.
„Kilenc óra volt, amikor megfeszítették” (Mk 15,25),
„tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az
egész földön” (Mt 27, 45) - a természet együttérez az
ő Urával. Mintha felháborodásában a Nap is elfordította volna arcát, hogy ne lásson ilyen gonosztettet.
A Golgota mérhetetlen ellentétek színhelye volt. Ellenségei káromolták a nagy Szenvedőt, Ő pedig imádkozott értük. A kereszt alatt a pokol mélysége tátongott, a kereszt fölött a menny dicsősége sugárzott.
A kereszt körül ott settenkedett az ősi gyűlölet,
magáról a keresztről áradt az örök szeretet. Így lett a
kereszt átokfájából a kegyelem trónja.

Hajtsunk térdet e trón Uralkodója előtt, és mondjuk el hálaimánkat mindazért, amit értünk tett,
helyettünk elviselt és miattunk elszenvedett! Sz-S.G.
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„ M I É RT H AGY T Á L E L E N G E M ? ”
„Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész
földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott:
Éli, Éli, lámá sabaktáni!” – azaz: „Én Istenem,
Én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27, 45-46)
Niszán hónap 14. napja volt. Kilenc órakor már állt
a három kereszt a Golgotán. Déli 12 órától 3 óráig
sötétség borult a tájra. A természet együttérez az ő
Urával, felháborodásában a nap elsötétült, hogy ne
lásson ilyen gonosztettet. Az egész világtörténelemnek
ez a legsötétebb órája.
Ennek a sajátos természeti jelenségnek a nyomasztó
hatása alatt valamennyire elcsendesedett a kereszt
körüli lárma. Végül a csendet maga Krisztus törte
meg, hangos szóval kiáltva a kereszt negyedik szavát:
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
- Ez Jézus szenvedésének a legmélye.
Ekkor már órák óta függött a kereszten, és minden
perccel irtózatosabb lett szenvedése. Kezének és lábának sebhelyei, ahogy ki voltak téve a tűző Nap sugarainak, megkérgesedtek, kicserepesedtek. Irtózatos szomjúság gyötri. A szíve lázasan lüktet, a halántéka majdnem szétpattan, s a legkisebb mozdulatra is, mellyel
egyik elviselhetetlen helyzetből a másikba próbál
mozdulni, éles fájdalmak nyilallnak végig sajgó tagjain.
Egyszerre irtózatos félelem, elhagyatottság érzése
fogja el, s belekiáltja a bezárult egekbe a 22. zsoltár
egyik versét: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engem?” Miért? Ez a legkínzóbb kérdés, ami az emberben meg szokott fogalmazódni. De sok „miért” gyötör
minket is. Hány ember kiált így: Istenem! miért?
Miért kellett idejutnom? Miért nem tudok megváltozni?
Miért vagyok türelmetlen, ideges? Miért hagyott el Isten?
Istennek egyetlen rövid válasza van: a bűn miatt.
A Szentírás így mondja: „Ne tévelyegjetek, Isten nem
csúfoltatik meg: mert amit vet az ember, azt aratja
is”. De Jézust miért hagyta el Isten, ha igaz az, hogy
azt aratom, amit vetettem? Jézus szeretetet, segítést,
gyógyítást, áldást, irgalmat vetett. És arat szenvedést,
kínt, gyötrelmet, töviskoronát, korbácsot, keresztet?
Hát Őt miért hagyta el Isten? Érezzük, mennyire jogos
Jézus kiáltása!
Az evangélium csak ennél a szónál mondja, hogy
„hangosan felkiáltott”. Amikor ostorozták, töviskoszorúval koronázták, leköpték, nem panaszkodott!
Amikor szidalmazták, gúnyolták és keresztre feszítették, némán tűrte, mert az Atya vele volt. De most,
mint elítélt áll a szent Isten előtt! Irtózatos súllyal
zúdul Rá a bűn brutális hatalma. Bűnökkel terhelten,

– a te meg az én, meg az egész világ bűnével megterhelten, mint elítélt van most a szent Isten előtt.
Ez volt a mélypont. Az, hogy Isten elhagyta, elvetette.
Izsák lelkében mozdulhatott meg ez az érzés, mikor
Ábrahám, az apja, ráemelte kését. Az elhagyatottságot
olyan mélységekig kellett Jézusnak átélnie, amit senki
ember nem tudott volna elszenvedni. Mégpedig azért,
hogy nekünk már soha, de soha ne kelljen ezt az
elhagyatottságot átélnünk! A leggyötrelmesebb
óránkban, a legkeservesebb állapotunkban, gyászban, vereségekben mi már nem mondhatjuk, hogy
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
Itt Jézus a mi bűneinkkel megterhelve találkozik az
örökkévaló szent Istennel, és elszenvedi helyetted meg
helyettem „a bűn zsoldját, a halált”.
A helyettes áldozat lényegéről szól a következő történet. Egy király a fia nevelését egy bölcs tanítóra bízta,
aki szabadon nevelhette a fiút. Csupán egyetlen egy
dolgot kötött ki a király: bármit is követ el a trónörökös,
tanítója soha nem verheti meg. Ennek tudatában a
kis királyfi sokszor rosszalkodott, mert tudta, hogy
úgysem kaphat ki. Tanítója gondolkodott, hogyan
fegyelmezhetné meg, és vezethetné jó útra. Azt találta
ki, hogy amikor a királyfi ismét valami rosszat tesz,
a legkedvesebb pajtását bünteti meg helyette, és ezt a
királyfinak végig kell néznie.
Amikor egy alkalommal a kis tanítvány kegyetlenül
bánt másokkal, az ő kis ártatlan barátját ugyanolyan kegyetlenséggel megvesszőzték a szeme láttára.
A királyfit megrendítette, hogy mást büntetnek meg
ártatlanul az ő vétkéért. Méltatlannak és igazságtalannak tartotta. Rövid idő után a kedves pajtása iránti
szeretete és részvéte változásra késztette. Elhagyta
gonoszságait, hogy barátját megkímélje a büntetéstől.
Minket is csak az tud megváltoztatni, ha szemléljük
az igazságtalanul és miattunk és helyettünk szenvedő
Jézust, ahogy a királyfi is látta, hogyan szenvedett
miatta a barátja. Nézzünk a keresztre! Miattunk élte
át az Istentől való elhagyatottságot, melyet nem Ő,
hanem mi érdemeltünk volna. Tudta, hogy bűnöket
fogunk elkövetni, de bízott a mi megváltozásunkban,
ezért vállalta helyettünk a halált, ami nekünk életet
szerez. Ezért mi már elmondhatjuk Pállal: „Jézus
szeretett engem, és önmagát adta értem”.
Sz-S.G.
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MIÉRT VOLT SIETŐS JÉZUS TEMETÉSE?
Az idő rövidsége miatt Jézus holttestét egyszerűbben
temették el. A temetés előtt a holttestet alaposan
megmosták, utána illatos olajjal bekenték. A szombat
kezdete miatt azonban erre itt nem volt idő. Gyorsan
egy közeli sírban helyezték el.
„Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való
gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte
Jézus holttestét, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott.
A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik
Mária, akik a sírral szemben ültek” (Mt 27, 57-61).
Az asszonyok nem mehettek a zsinagógába sem,
a sírnál is csak a férfiak mondtak el néhány imádságot.
A zsidó temetőkben ma is külön hely van az asszonyoknak.
János tudósításában Arimátiai József mellett Nikodémus, Jézus korábbi titkos látogatója (Jn 3) is szerepel. Ők azért igyekeztek a zsidó szokásoknak eleget
tenni, amennyire az idő engedte. Bár Arimátiai József
így is sokat tett, hisz azzal, hogy elkérte Pilátustól
Jézus holttestét, megmentette Őt a keresztre feszítettek
dísztelen elföldelésétől.
„Ezután arimátiai József, aki Jézus tanítványa
volt – de csak titokban, mert félt a zsidóktól –, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Eljött
Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz,
és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mintegy száz
fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás
temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt
egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit
sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi
előkészülete miatt ott helyezték el Jézust” (Jn 19, 39-41)

Jézus idejében Jeruzsálemben is csak a gazdag
embereknek volt saját, sziklába vágott sírboltja, úgy
látszik, Arimátiai József ezek közé tartozott. Ebben az
időben a zsidók többsége nem is Júdeában élt, hanem
szétszórtságban, de aki tehette, idős korára Jeruzsálemben telepedett le, mert itt fel tudtak menni a templomba. Így a városban nagyon sok idős ember lakott.
Sokan azért költöztek ide, hogy majd itt temessék el
őket. Ezért alakult ki Jeruzsálemben hatalmas temető.
A városban természetes sziklabarlangok nem voltak.
Aki Ábrahám példája szerint (1Móz 23, 1-20) sziklasírt akart magának, az valamelyik sziklás hegyoldalban
vágatott ilyet, de ez biztosan sokba került. Ilyen lehetett Arimátiai József sírja is. Tehetős emberként, talán
saját magának készíttette, és most ezt adta át a Mesternek, mert közel volt a keresztre feszítés helyéhez.
Mivel péntek napszálltakor már megkezdődött a
szombat, a nyugalom napja, alig pár órányi idő maradt,
hogy Jézust eltemessék. Így már nem volt idő arra, hogy
a holttestet rendesen megmossák és illatos kenetekkel
bekenjék. Mikor aztán a szombat elmúltával a hét első
napján korán reggel az asszonyok kimentek a sírhoz,
ezt akarták pótolni, ezért visznek illatszereket, olajat
magukkal. De erre már nem volt szükség!
A végtisztesség teljesítése helyett nagyobb és szebb
feladatot kapnak: ők lehetnek az igazi evangélisták,
örömhírvivők, akik hirdetik, hogy nincs itt az Úr,
mert feltámadt! Igen, Krisztus feltámadt, bizonnyal
feltámadt!
Ezt ünnepeljük azóta minden húsvétkor, de erre
emlékeztet a minden szombat utáni első nap is,
hogy nemcsak meghalt, de feltámadott, élő Urunk van!
Ez a húsvét lényege!
( Dr. Győri István írása alapján)

Jeruzsálem látképe az Olajfák hegyéről, az előtérben zsidó temető
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A F E LT Á M A D O T T J É Z U S
MEGJELENÉSEI
Feltámadása után Jézus még 40 napig a földön
maradt. Ez idő alatt csak olyan embereknek jelent
meg, akik már a halála előtt is hittek Benne. A feljegyzett megjelenéseinek minden egyes esetben nagy
jelentősége és határozott célja volt.

- Először megjelent azoknak az asszonyoknak,
akik húsvét reggelén az üres sírnál angyalokkal
találkoztak. Az angyali üzenet szerint azonnal a
tanítványokhoz kellett sietniük, hogy elmondják a
jó hírt. (Mt 28, 1-10; Mk 16, 1-8; Lk 24, 1-12)
- Megjelenik magdalai Máriának a temetőkertben (Jn 20, 11-18)
- Megjelent az emmausi
tanítványoknak az úton
(Lk 24, 13-35)
- Majd a bezárt ajtók ellenére
megjelenik tanítványainak
(Jn 20, 19-25), nyolc nap múlva
ismét közéjük lép, ez alkalommal kifejezetten Tamás kedvéért (Jn 20, 26-29)
- Végül a halászó tanítványoknak a Tibériás- tengernél (Jn 21, 1-14)
A Názáreti Jézussal, mint történeti személlyel mindenki találkozhatott, aki vette a fáradságot és elment
oda, ahol Jézus éppen tartózkodott. Nagypéntekig
mindenki láthatta és találkozhatott Vele, aki
bármi okból kereste, aki kért vagy várt Tőle valamit,
vagy egyszerűen csak a közelébe sodródott Izráel földjén. Tulajdonképpen az egész evangélium: találkozások
sora a testté lett Igével. Húsvét után azonban megváltozott a helyzet. Magától, a maga elhatározásából
senki sem találkozhatott Vele, csak azok, akikhez Ő ment.
Csak azoknak jelent meg, akik keresztre feszítése
előtt is hittek Benne, és komolyan vették szavait.
Számunkra rejtély és titok, hogy miért nem jelent meg
még többször és még több embernek. Azoknak jelent
meg, akik azelőtt is hittek Benne, és akiknek

feltámadása után valamilyen megbízatást ad.
Péternek: „Legeltesd az én bárányaimat! Őrizd az én
juhaimat!” A tanítványoknak: „tegyetek tanítvánnyá
minden népeket, megkeresztelvén őket…”
A megjelenések elsődleges célja tehát, hogy a szemtanúk valóban olyan igazi tanúi legyenek Jézus feltámadásának, hogy másoknak is elmondják, továbbadják a húsvéti örömhírt, hogy Jézus feltámadásával
az ÉLET győzött a halál felett. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy a feltámadás ne maradna mindenestől hit
kérdése. Viszont a hit ébresztéséhez is hiteles tanúk
szükségesek. „Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész
Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső
határáig” (ApCsel 1, 8).

Máig is érvényes igazság: csak az tud a feltámadott Jézusról hitelesen bizonyságot tenni,
aki maga is találkozott Vele. De hogyan találkozhatunk mi ma Jézussal? Bűnbocsánatot, megváltást,
életet jelentő találkozás ma is csak úgy jöhet létre,
ha Ő keres meg minket, ha Ő hozza létre a találkozást.
Minden Őrajta múlik. Főképpen Lelke által szól mihozzánk. Mindnyájunknak megvan az esélyünk arra,
hogy személyesen találkozzunk Vele. Hogy milyen
módon: egy igei megszólításban, egy istentisztelet
áhítatában, egy csodálatos látomásban, egy különös eseményben –, azt
bízzuk Rá. Egy biztos: Ő
kíván találkozni velünk.
És ha ebben részünk
van, azt az Ő kegyelme
cselekszi. Amikor pedig
ez megtörténik az életünkben, akkor nincs kétségünk többé afelől,
hogy feltámadott az Úr,
bizonnyal feltámadott!
Sz-S.G.

Kőbányai Református Egyházi Élet
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Ami LESZ...
„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!
(Zsolt 100, 4)
Az állandó alkalmainkon kívül a következő programokat tervezzük:
• április 10-én (virágvasárnap) 10 órától istentisztelet és felnőtt konfirmáció
• április 11-én, 12-én és 13-án (hétfőn, kedden és szerdán) 18 órától tartunk bűnbánati
istentiszteletet a templomban
• április 14-én Nagycsütörtökön 18 órától úrvacsorás istentisztelet a templomban
• április 15-én Nagypénteken délelőtt 10 órától nagypénteki istentisztelet, 18 órától Passió
• Húsvét I. napján fél 9, 10 és 18 órakor ünnepi istentisztelet,
fél 9 és 10 órakor úri szent vacsora
• Húsvét II. napján fél 9, 10 és 18 órakor istentisztelet, 10 órakor úri szent vacsora
• május 1-én, Anyák napján a 10 órakor kezdődő istentiszteleten az édesanyákat és
nagymamákat köszöntjük sok szeretettel
• május 5-én (csütörtökön) 18 órától Canonica visitatio, azaz Egyházlátogatás lesz
gyülekezetünkben
• május 26-án Áldozócsütörtökön Krisztus Urunk mennybemenetelének napján 18 órától
tartunk istentiszteletet
• május 29. Konfirmáció vasárnapja
• június 5 – 6. Pünkösd - Szentlélek kitöltésének ünnepe.
Mindkét napon fél 9, 10 és 18 órától tartunk ünnepi istentiszteletet
• június 12. Szentháromság vasárnapja. Tanévzáró istentisztelet 10 órától
• június 18-án (szombaton) gyülekezeti kirándulás Szekszárdra
• június 25-én (szombaton) Presbitercsaládok Találkozója
• június 4-től 9-ig (hétfőtől szombatig) Bibliai tábor Balatonföldváron, a hét témája:
„Isten gyermekei vagyunk”
• augusztus 28-án (vasárnap) 10 órától új kenyérért való hálaadó istentisztelet úrvacsorával
• szeptember 4-én (vasárnap) 10 órától Tanévnyitó istentisztelet
• október 8-án (szombaton) 15 órától Kőbányai Kórusok Találkozója
• október 15-én (szombaton) 18 órától Keresztyén Szüreti Bál
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói
járulék (ajánlott) összege 2022. évben 10.000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk, hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek megterhelő,
fizethet kevesebbet, vagy akár több részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat többet is. Talán
nem mindenki tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti, hogy nem kapunk állami támogatást,minden
kiadásunkat a gyülekezeti tagok (persely)adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni.
Az a felnőtt református egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai
úton (sárga csekken) befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe, azaz szavazati joga van az Egyházközségi
Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi
teherhordozásából. Kérjük, hogy aki csekken vagy banki átutalással több személynek is befizeti az egyházfenntartói
járulékot, szíveskedjen a családtagok neveit is feltűntetni, hogy később ne legyen ebből félreértés. Köszönjük!
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„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
t

vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t

vasárnap 18 órakor esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 18 órakor bibliaóra a Kisteremben

t

csütörtökön 18 órakor imaóra a Kisteremben

t

minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t

minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t

konfirmációi előkészítő: szombaton 14 órától a Kisteremben

t

ifjúsági óra: szombaton 15 órától a Názáretben

t

énekkari próba minden vasárnap a délelőtti istentisztelet után

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.
Telefon: 261-2205
Fogadási idő: hétköznapokon 9 – 13 óra között
weblapunk: www.refkobanya.hu
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