
nek eszébe juthat a katoli-
kus testvérek keresztút-
járása. Mi ugyan nem me-
gyünk sehova, hanem he-
lyünkön maradva hallgatjuk 
egybefüggően végig a Máté 
írása szerinti evangélium 
egyes állomásaiból Krisztus 
Urunk passióját. Az egyes 
„stációkat” gyülekezeti tagok  

fogják felolvasni, melyek kö-
zött a gyülekezet a kiosztott 
lapokról énekel. Nagyon 
szép, megrendítő alkalomra 
készüljünk! Volt, aki már 
vett részt ilyenen, és megfo-
galmazta, hogy számára ez a 
legfelemelőbb istentisztelet 
az év során. Jöjjünk el, és le-
gyünk mi is részesei! 

 
ÜNNEPI ALKALMAK A TEMPLOMBAN: 

- nagyheti áhítatok hétfőtől csütörtökig 18 órai kezdettel, 
- nagypénteken istentisztelet passióolvasással 10 órakor, 
- húsvét vasárnap és -hétfőn úrvacsorás istentisztelet. 

Ha valaki házi úrvacsorát szeretne kérni beteg vagy idős 
testvérünknek, az időben jelezze a lelkipásztornál.  
 

A bibliaórák az ünnepek után már a nyári időszámítás sze-
rint, este hat órától lesznek a gyülekezeti házban.  
 
 
 

HÁLAÁLDOZAT 
 

Köszönjük a testvérek adományait az elmúlt időszakban! Az 
ukrajnai menekültek megsegítésére mindösszesen 165 ezer 
forint érkezett. Lehetőségünk van a 1358-as telefonszám fel-
hívásával közvetlenül támogatni egyházunk Szeretetszolgála-
tát, de a felajánlásaikat továbbra is egybegyűjtjük, és továb-
bítjuk, csak kérjük, a megnevezésbe írják be, hogy a „mene-
kültek megsegítésére”. Akiket Isten arra indít, támogathat-
ják a gyülekezeti ház teraszának felújítását. A céladomány-
nál kérjük megjelölni: „terasz felújítására”. Köszönjük! Fi-
zethetünk továbbá egyházfenntartást a havi rendszeres ki-
adásaink fedezésére. Ennek megnevezése: „egyházfenntar-
tói járulék”. Mindezt tehetjük személyesen, az alkalmak 
előtt vagy után a lelkészi hivatalban, csekken vagy átutalás-
sal a következő számra: OTP 11742094-20165170. 
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„ENNEK MEG KELL LENNIE”  
 

Jézus Krisztus a halála előtti 
utolsó héten még lényeges 
dolgokat mond tanítványai-
nak. Ezekben a napokban 
fogalmazza meg a nagy pa-
rancsolatot, ekkor hangza-
nak el fontos példázatok a 
tálentumokról, a királyi me-
nyegzőről vagy a gonosz sző-
lőművesekről. De utolsó pró-
fétai tettként a nagyhéten űzi 
ki a templomból a kereske-
dőket is. Valamint ekkor 
mondja el vészterhes jö-
vendőlését, hogy „hallotok 
háborús híreket, … ország 
támad ország ellen, éhínsé-
gek és földrengések lesznek” 
(Máté ev. 24. fejezet). Nehéz 
megmondani, hogy célzottan 
tanítványainak mondja eze-
ket, és még az ő idejükben 
jönnek el a katasztrófák 
(mint ahogyan a rómaiak va-
lóban egy véres háború so-
rán rombolják majd porig a 
fővárost Kr.u. 70-ben, és 
„nem marad kő kövön” a  

templomból sem – 2. vers); 
vagy a történelem legvégéről 
beszél, amikor kozmikus 
mértékű lesz az összeomlás 
(„a nap elsötétedik, a hold 
nem fénylik, a csillagok le-
hullanak az égről, és az egek 
tartóerői megrendülnek” – 29. 
vers). A harmadik magyará-
zati lehetőség pedig az, hogy 
minden nagyléptékű világ-
korszak lezárulásáról, és 
azok törvényszerűségéről szól 
a Mester: minden egyes civi-
lizációnak van egy leszálló 
ága, széthullása, ami általá-
ban elég hasonló módon 
megy végbe. Mégsem prog-
ramfüzetet kapunk a ke-
zünkbe, egy színlapot, ami-
ben a darab fontosabb törté-
néseit követheti nyomon a 
néző. Szándéka nem a tájé-
koztatás, hanem a vigaszta-
lás, a bátorítás. Nagyhéten 
különös nyomatékkal hang-
zik, hogy „ennek meg kell 
lennie, … de aki mindvégig  



kitart, az üdvözül” (6. és 13. 
vers). Már egy édesanya is 
hatékonyan tudja nyugtatni 
gyermekét, ha az valami fáj-
dalmasra készül, mert az ér-
zéseit átveszi, ugyanakkor 
tompítva tükrözi vissza neki. 
„Nehéz lesz, ami most jön, de 
bízok benne, hogy kibírod.” 
„Ennek meg kell lennie, végig 
kell menned rajta, de a 
hasznodra válik.” És való-
ban, így könnyen megtanulja 
felnőttkorára az ember: „csití-
tottam, csendesítettem lelke-
met, mint anya a gyermekét” 
(Zsoltárok 131:2). Azt mond-
tam az előbb, különös nyo-
maték van rajta, hogy a vé-
szekkel teli jövőről Jézus 
nagyhéten szól. Akkor, ami-
kor Ő is alá fog merülni a  

„kínoknak eleven, süket és 
forró sötétjébe” (Babits Mi-
hály). A kereszthalálról, a 
pokolra szállásról beszélek. 
Elkerülhetetlen, hogy bele 
kell engedje magát, meg kell 
lennie. Tudja, hogy mire ké-
szül, és véres verejtékkel 
küzd a nemes célért, az em-
beriség megváltásáért. És 
amikor harmadnapra feltá-
mad, akkor viszi véghez a di-
adalt, akkor szerzi meg 
mindannyiunknak az örök 
életet. Ami fájdalmas, ami az 
életet megropogtatja, ami 
bennünket összetör, annak 
meg kell lennie. De írja szí-
vünkbe a Mester a biztatást: 
„aki mindvégig kitart, az üd-
vözül”. Ámen! 
 

Szőke Attila Szilárd 
lelkipásztor 

* * * 
 

MUNKÁLATOK A GYÜLEKEZET HÁZA TÁJÁN 
ÉS A GYÜLEKEZETI HÁZ TÁJÁN 

 
Hálásak vagyunk, hogy Isten segedelmével 
sikeresen kivitelezhettük a fűtéskor-
szerűsítést az Ősz utcában. Ezt követően 
egy újabb nagy projektbe vágtuk a 
fejszénket: évek óta rohamosan romlott a 
gyülekezeti ház terasza. Utóbb baleset-
veszélyessé is vált, ahogyan a burkoló-
lapok feljöttek. Szeretnénk, ha a nyári hittantáborra már 
megújulna ez a felület. Február 26-án egy napsütötte szom-

baton tizenöten jöttünk össze, hogy a 
konténert megtöltsük. A bontási munká-
latokat vállalta sok férfitestvér, fiatal és 
idős egyaránt. Délben gőzölgő 
gulyásleves érkezett, de már napközben 
is többféle frissítőt kaptunk. Igazi 
meglepetés azonban az volt a nőtestvérek 
részéről, hogy ők is lapátot ragadtak, 
ezzel új lendületet hozva a csapatba. 
Hálás a szívünk Istennek az elvégzett 
munkáért, a mellékelt képeken ezt a 

napot örökítettük meg. A testvérek adományaikkal járulhat-
nak hozzá az új járólapok beszerzéséhez, és a hátralévő 
iparosmunka megfizetéséhez. Még ezt megelőzően az őszön 
kaput nyítottunk az udvar kerítésén, hogy a teherautók be 
tudjanak állni. A veszélyessé vált nagy fa ágait kosaras autó 
jött alaposan visszametszeni, majd 
ennek feldarabolása, eltakarítása követ-
kezett. A templom főút felőli oldalán 
kivettük a tönkrement tujákat, a 
helyükre fagyalsövény került. Március 
30-án pedig egyházhatósági bizottság 
érkezett gyülekezetünkbe: megtörtént az 
éves felülvizsgálat, ahol mindent 
rendben találtak. Ismét példás 
dicséretet kapott a pénzkezelésünk, hála 
érte a pénztárosainknak. És egyben 
minden presbiternek, akik hűsége nélkül nem érezhetnénk 
biztos kezekben gyülekezetünket! Köszönjük a munkát akár 
fizikai, akár szellemi volt, akár rendkívüli, akár egész évben 
folyamatosan végzett! 

 

PASSIÓOLVASÁS 
 

Egy új hagyományt szeret-
nénk a gyülekezetben meg-
honosítani a nagypénteki is-
tentiszteleten. Az igehirdetés 

meghallgatását követően 
gyülekezeti tagok fogják fel-
olvasni a szenvedéstörténet 
egyes állomásait. Némelyek- 


