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MÁS DIMENZIÓ 
 

„Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” Jn 2,19 Olvasmány: Mt 21,1-14 
 

Egy különleges beszélgetést örökít meg János, amely a Jeruzsálemi templom megtisztítása után 

zajlik Jézus és az őt ostromló vallási vezetők között. Mi alapján tetted ezt? Milyen hatalom áll 

mögötted? Azonosítsd magad. Jézus választ ad, ám látjuk, ezek az emberek hitben annyira távol állnak 

tőle, hogy esélyük sincs megérteni a szót. A tanítványok is csak később fogják. 

Teljesen más dimenzióban találjuk a kérdezőket és Jézust. Romboljuk le, és te felépíted? 46 évig 

épült, s neked elég három nap? Ez így lehetetlen és értelmetlen. Jézus szava ma is számos esetben 

ilyen távoli és érthetetlen az ember számára. Azért, mert nem egy síkon mozognak. Az ő síkjuk a föld, 

annak valósága, Jézusé a menny. Jézus szava csak azok számára válik érthetővé, akik hittel 

fogadják… „ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ád.” 

A hitnek erre a látására segít János, aki elárulja a tanítványi felismerést: Jézus nem a templomról, 

hanem saját magáról beszélt. Jézus jele, hatalmának igazolása nem más, mint az ő halála és 

feltámadása. De mit is takar ez az ígéret? Mire készül Jézus? A menny megépítésére, a mi 

üdvösségünk helyreállítására, reménységünk feltámasztására. Isten országa számunkra attól a három 

naptól kezdve elérhető a mi számunkra. Három nap, melyen Jézus megváltoztatta az egész világ 

menetét, mindent helyre hozott. 

Bár mi többségében nem vagyunk kétkedők, mégis sokszor hitünkben nehézséget okoz az, hogy mi 

is más dimenzióban mozgunk. Minket is inkább leköt a földi épület, a földi boldogulás, az, hogy 

valami maradandót hozzunk létre, és közben sorra felejtjük el, hogy az igazán maradandót Jézus hozta 

létre. Milyen nagy jel, hogy ő három nap alatt, kereszthalála, pokolra szállása és feltámadása nyomán 

az Ő örök országát felépítette! Mi pedig egész életen át azon küzdünk, hogy legyen valami kis 

sajátunk itt e földön, ami múlandó? 

Hit által juthatunk el arra, amit János a tanítványokkal együtt megfogalmazott, s ugyanez a hit segít 

minket abban, hogy a Jézus által adott jelet komolyan vegyük, hogy lélekben megélve a nagypéntek és 

a húsvét valóságát, megerősödjünk az örökkévalóban, amit ő épített fel számunkra. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 

1. Alkalmak 

 Március 22. kedd 18 óra - Imaóra 

 Március 24. Nagycsütörtök 18 óra – Úrvacsorás Istentisztelet 

 Március 25. Nagypéntek 18 óra – Istentisztelet 

 Március 26. Nagyszombat 18 óra – Passiós Istentisztelet 

 Március 27. Húsvétvasárnap 10 óra – Ünnepi Istentisztelet 

 Március 28. Húsvéthétfő 10 óra – Ünnepi Istentisztelet 

Legátus: Kádár Tamás, II. évf. teológus 
 

Az ünnep napjaiban lehetőség van házi úrvacsorára is. A jelentkezéseket a következő napokban 

várjuk. 
 

2. Köszönet a pénteki templomtakarításban résztvevő testvéreknek! 
 

3. Parkolás – idén is javasoljuk az autóval érkezőknek, hogy akik ismerik a járást, a gyülekezet ház 

előtti füves területre álljanak be, lehetőleg úgy, hogy egymás szabad mozgását ne akadályozzák. 

Külön kérjük, hogy a bejáró részre ne parkoljon senki! Egyúttal kérjük a gyalog érkezőket, hogy 

legyenek tekintettel az érkező, induló járművekre! Köszönjük! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


