
BEVEZETÉS

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámoló  k   gyülekezetünk  életéről,  terveiről
(Keresztkérdések-sorozat?; Anyák napja...)

 Rendszeres   alkalmaink:   kedd 930  Baba-Mama; 
péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; 
vasárnap 955 Istentisztelet és 
gyerekistentisztelet; előtte: Kánon Kör; Imakör
valamint hittanórák; Házi Biblia Körök és 
hittanórák folyamatosan…

 A gyülekezeti tagságról ill. további hirdetések
_________________________________________________________________

TERVEZETT TÁBORAINK:

 Tavaszi IFI tábor: május 6-7-8. Piliscsaba
 Napközis tábor: június 27-július 1.
 Nyári gyülekezeti hét: SZAJOL – júilus 10-15 
 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31-(jelentkezzünk rá!)

_________________________________________________________________

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református 
Egyház: 0066 Alapítványunk adatai a 
láblécben

Az Úr legyen Gyülekezetünk 
őriző pásztora!

  OLVASMÁNY  – ÜNNEP ELSŐ  NAPJÁN:
MT  28, 1-10

 A LAPIGE – ÜNNEP ELSŐ  NAPJÁN:
JEL 1, 1-8 (kiemelten is a 8. vers)

„Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten,
aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.”

______________________________

 OLVASMÁNY  – ÜNNEP MÁSODIK  NAPJÁN:
LK. 24, 13-35

 A LAPIGE – ÜNNEP MÁSODIK NAPJÁN:
LK 24, 30-31

„És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret,
megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a

szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.”

    HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK
 2022. április 17-18.

Igehirdetés ill. ágenda:
Sóskuti Zoltán  és Sebőkné Babos Boglárka lelkipásztorok

 AZ ISTENTISZTELETEK LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
° /  Kezdő ének: 1  8  5   

(„Krisztus feltámadott….)
°  Ének – 1. nap: KÉ   62   („Örvendjetek…“)

  Ének – 2. nap: 356 („Felvirradt…“)

  Fohász
 Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
   Gyermekek az ÚrAsztalánál (csak 1. nap!)

  Ének – 1. nap:  1  87  :  1   („E Húsvét...”)

  Ének – 2. nap:  KÉ 38  :  1;  4  
(„Jézus, Te égi szép…”)

 Alapige (ld. középen  )

Igehirdetés (ld: a túloldalon)

 Csendes imádság
 Imádság 
 Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése (csak 1. nap!)

°  Ének – 1. nap:  KÉ 31 („Íme a Bárány...”)

  Ének – 2. nap:  467
(„Mily jó, ha bűntől már szabad…”)

  Úrvacsorai közösség

 Záró ének – 1. nap: 426  :3-4  
(„Lelkem, teljes üdv a részed…”)

 Záró ének – 2. nap: 178  („Dicsőség…”)
  Áldás 
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Azt olvastunk, hogy BOLDOG, aki olvassa és hallgatja...
(Jel  1,4) Igen,  boldogság  hallani  az  Evangéliumot,  benne  a
Nagypéntek  és  a  Húsvét  vasárnap  drága  üzenetét.  Boldog:
vagyis  beavatott,  beengedett,  kapu,  belépés,  áldás.  ...és
megtartja  (megőrzi)...  Az  ünneplés  megőrzés:  emlékezés  és
emlékeztetés. 

Mit, kit ünneplünk? Miért ünneplünk?

1.) ISTEN BEVÉGZETT TERVÉT ünnepeljük.
Miért  ünnepeljük  Isten  tervét?  Miért  jó  ez  nekünk?Mert

Isten  SZERETETE  árad  felénk  mindebből  –  és  erre  van  a
legnagyobb szükségünk! Ez egy örökké áradó forrás!

Mi időben élünk. Isten léte fölötte van az idői korlátoknak:
Ő volt, van és eljövendő. Ő a „VAGYOK”. Alfa és ómega: a
görög ábécé első és utolsó betűi. Szimbolikus jelentése: kezdet
és vég, első és utolsó, teljesség. A Jel 21,6-ben is megtalálható
ez a kifejezés: alfa és ómega, a kezdet (a teremtésre utaló szó)
és a vég (célhoz jutás, beteljesedés).

Csak az érti a  feltámadás reggelének  jelentőségét, akinek
felragyog benne Isten terve, szeretete, és  mindezt a kezdet és
a vég között látja:  aki érti,  hogy indult minden, hogy romlott
el,  hányszor  és  hányféle  módon  hívta  magához  Isten  az
embert, hogy az ember hányszor utasította el Isten közeledését,
hívását,   és  látja Isten  Fia  testet  öltésének  egyszeri, 
kiemelkedő,  felfoghatatlan  csodáját  és  Benne  az  ember
lehetőségét, aki  megrendült a Golgotai Kereszt iszonyatán és
mégis-ragyogásán,  aki  leborul  a  Mennybe  ment  győztes  Úr
Jézus uralma előtt, aki visszavárja Krisztust, és látja, minden e
beteljesedés felé halad.

A  Jelenések  könyve INNEN  láttatja  a  történelmet,  az
embert,  az  életet,  Istent.  Mert  a  Jelenések  könyve  ugyanaz,
mint az evangéliumok, csak apokaliptikus nyelven,  és Jézus
visszajövetelének perspektívájában.

2.) ISTEN HATALMÁT ünnepeljük.
(Ebben olyan kilátást kínál a Jelenések könyve, mint egyik

bibliai könyv sem.) Miért ünnepeljük Isten hatalmát? Miért jó
ez  nekünk?  Mert  szükségünk  van  látni  Isten  hatalmát,  mert
gyakran elfelejtjük,  megtéveszt  a látszat,  és  elfelejtjük, hogy
hatalmas  Urunk  van,  Aki  elé  csak  alázattal  és  hódolattal
állhatunk, Aki kezében tart mindent, és Akihez odafuthatunk
segítségért!

Az  alfa  és  ómega  méltóságjelzőként  Isten teljhatalmát
fejezi ki, aki úr mindeneken. A 7. vers méltóságjelzője szerint

Mindenható  (mindent  uraló,  pantokrator,  akinek  minden
hatalmában  van).  A  feltámadás  erről  a  hatalomról  beszél:
Jézus  hatalmasabb  a  bűnnél  és  a  halálnál,  Ő  a  győztes
Szabadító!

3.) ISTEN MEGHÍVÁSÁT ünnepeljük.
Miért ünnepeljük Isten meghívását? Miért jó ez nekünk?

Mert elveszetten és céltalanul bolyongott az ember a világban.
Ez  a  meghívás  azonban  helyre  zökkent  mindent,  CÉLT  és
REMÉNYT ad számunkra.

Alfa és ómega: vagyis Őbenne van minden létezőnek az
eredete,  forrása,  és Isten mindennek  a végső célja,  értelme,
beteljesedése. „Tőle, általa és őreá nézve van minden” (Róm
11,36). Ebbe hív meg minket. Van ebben egy jövőbeliség: A 7.
versben  a másik „mellékneve” Jézusnak: eljövendő. A nyitott
sír a  Menny  nyitott  ajtajára is  utal.  Megnyitotta  az  ajtót
előttünk  Jézus.  A  nyitott  ajtó  pedig  meghívás.  El  fog  jönni
értünk,  és  bevisz  az  Ő országába!  ADDIG pedig  ez  célt  és
pályát ad életünknek. Emellett izzásban tart.  Tanít az életre. 

BOLDOGOK vagyunk mi ünneplők, 
akik őrizzük és visszhangozzuk az EVANGÉLIUMOT: 

Isten csodálatos tervét, hatalmát és meghívását – 
melyből árad Istentől 

szeretet, erő, reménység, élet, cél, perspektíva…
Ünnepeljünk hát,  örülve, csodálkozva, leborulva, várakozva

és  hirdetve a Keresztyén Reménységet!
sóskuti zoltán lp.

IGEHIRDETÉS VÁZLAT (az ünnep 2. napján)

1. Elindulás
„Az ember csak útközben jut el önmagához.” (Hesse) Sokszor
nem a megérkezés a cél, hanem az úton levés, mert útközben
valami kitisztul. Pl. Azért utazunk el, hogy mássá váljunk. Ez
mindig igaz, akkor is, ha szabadságunkat töltjük. Ez a titkos
vágy van minden utazásban, hogy ott hagyjuk ami van, és azt
is  akik  vagyunk  ott.  Más  nézőpontba  jussunk.  Mély  ősi
motívuma ez az életünknek. (Zarándoklatok)  Minden utazás
rejtett  célja  a  megváltozás,  hiszen  az  idegenség  számos
lehetőséget kínál, hogy másként is felfedezzük magunkat. Aki
útnak indul, újra mozgásba hozza történetét, az nem marad ott
a fájdalomnál, ahol megrekedt. Ha menekül is, de megy.
Ezek a  tanítványok is  ezt  tették.  Mennek,  mert  nem bírnak
maradni  abban a  mélységben,  ami  azon a  helyen  érte  őket.

Gyászolják  reményeiket,  váradalmaikat,  elképzeléseiket,  ami
Jézushoz fűzte  őket.  El  kell távolodniuk az elvárásaiktól,  és
menni  a  semmibe.  Ebben a  kiszolgáltatottságban váratlanul,
csendesen melléjük lép az ÚR.
  Vajon  mi  hol  járunk  utunkban,  hitünk  útján?  Ott,  hogy
megindultunk  a  válságból,  hogy  megbántottak,  hogy
csalódtunk  Istenben?  Mi  elől  menekülünk?  Vagy  még
„Jeruzsálemben”  vagyunk,  és  topogunk  egyhelyben  a
csalódásunkon,  az  Isten  nélküliségben,  vagy  a  bajban?  Az
ünnep mindig egy lehetőség az újraindulásra, és a találkozásra.

2. Velünk tart
Amikor kicsúszik lábunk alól a talaj, kiszolgáltatottak leszünk.
Illetve  ekkor  vesszük  észre,  hogy  valójában  mindig  is
kiszolgáltatottak  voltunk.  Ebben  a  kiszolgáltatottságban,
betöltetlenségben  van  mindig  egy  lehetőség,  hogy  hagyjuk
hogy Jézus  mellénk  szegődjön,  megszólítson.  Ők azért  nem
ismerték fel,  mert meg voltak győződve róla, hogy meghalt.
Nem számítottak rá. Számítasz-e bárhol és bármikor Jézusra, a
feltámadottra?  Akivel  összefuthatsz  bármikor,  nem  csak  a
templomban. 

3. Meghívás
„Maradj  velünk,  mert  esteledik…”  olvassuk  a  29.  versben.
Jézus velünk tart,  kész bejárni  a  kételkedés,  az  útkeresés,  a
kérdések és válaszok útját velünk, de behívni nekünk kell. Ezt
hívják  megtérésnek.  Amikor  már  nem  csak  egy  kellemes
társaság marad Jézus ideig-óráig amíg épp találkozunk, aztán
mindenki  megy  a  maga  dolgára,  hanem  behívjuk  az
életünkbe… 

4. Felismerés 
Megtörte a kenyeret és erről felismerték. A jellegzetes jézusi
mozdulat! Ez az ismeret sokkal mélyebb már, mint a teológiai
elmélkedések.  Ez  az,  amikor  valakit  már  a  gesztusaiból,
tekintetéből, hangjából ismerünk. Egy darab belőle… Milyen
szép  meghívás  ez  az  Úrvacsorára.  És  miközben  Jézus  az
ismeretlen vándor, aki csak úgy odacsapódott, akit behívtak és
megvendégeltek, egyszer csak Ő töri meg a kenyeret, Ő lesz a
vendéglátó,  aki  saját  életével  vendégel  meg.  Ahogy
Kosztolányi írja: 

„…Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak, 
úgy érzem én, barátom, hogy a porban, 
hol lelkek és göröngyök közt botoltam, 
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak 

vendége voltam.”
 Sebőkné Babos Boglárka  lp.


