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CÉLEGYENESBEN

Alapige: Lukács 19,36-40 Olvasmány: Habakuk 2,1-14

Az Úr ügye célegyenesbe fordul – üzeni Jézus szava a virágvasárnap itt felolvasott történetében. A
szó, amely az ellenségeskedők, Jézust elutasítók véleményére válaszként hangzik egy régi prófécia
írásának apró részlete, ám annak üzenete értő fülekre találhat az Írást jól ismerő farizeusoknál.

A kövek fognak kiáltani – utal Jézus Habakuk könyvének ítéletes üzenetére, ezzel a próféciát ott és
akkor hirtelen aktuálissá téve. Miről szól Habakuk próféciája? Olyan világrengető eseményről, mellyel
Isten eltörli a gonosz Babilont, a népek kizsákmányolóját,  a vérontó hatalmat. Ez az üzenet pedig
hamar teljesül, közel van céljához - írja a próféta. Az ítélet, mellyel a Gonosz elnyeri jutalmát, íme,
kézzelfogható közelségbe került. Még a kövek is, a Gonosz mesterkedésének, építkezésének minden
részlete, vádolni fogják az ítéletben: az Isten teljesen leszámol vele, nem lesz maradása tovább.

Jézus  válasza túlmutat  a  farizeusok emberi  gondolatán,  a  jeruzsálemi  bevonulás  üdvrivalgásán.
Jelzi  ezzel:  Isten  terve  a  célegyenesbe  fordult.  A Gonosz  legyőzésének  ügye  valósággá  válik:
nagypénteken, hiszen a Gonosz minden mesterkedése visszájára fordul, hiszen az ártatlan halálában
megsemmisül  az  emberre  szóló  ítélet,  feltámadásában  pedig  a  halál  győzetik  le.  A  Gonosz
legyőzésének ügye valósággá válik:  hiszen  a  bennünk lévő gonosz,  saját  indulataink,  és  a  mások
gonoszsága is ítélet  alá esik.  Jézus ezeket az erőket szenvedte,  ezek között készült  a megváltásra.
Ennek folyamatában mutatja fel most, virágvasárnapon, hogy a Gonosz ítélete bizony készen van. Ez
ítéletes hír azok számára, akik nem fogadják el őt.

Örömhír viszont azoknak, akik Jézusban megkapják a szabadulást:  gonosztól való szabadulást.
Jézusban ezt ünnepelheti a virágvasárnapi gyülekezet. Lukács így írja le a tanítványi közösséget: ők
már az Isten szabadítását várták – még ha annak formájáról még nem tudtak biztosat – a megígért
Szabadítót, azt a győzelmet, amelyről Habakuk próféta is szól.
A célegyenesbe  érünk.  Isten  munkájának legcsodálatosabb részleteit,  a  célját  láthatjuk  meg most,
ezekben a napokban. Így az ünnepen most először, vagy újra, keressük, kívánjuk azt a célt, amelyet
győzelme Jézus által elérhetünk: a gonosztól való szabadítást, az üdvösséget. Ámen.

HIRDETÉSEK

Nagycsütörtökön 18 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet a gyülekezeti házban, melyet énekkari 
próba követ.
Nagypénteken 10 órakor a templomban tartunk ünnepi istentiszteletet, nagyszombat este 18 órakor
passióolvasásos alkalomra gyűlhetünk egybe.

Húsvét mindkét napján 10 órakor tarunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet. Legátus érkezik közénk,
Gál Balázs I. éves hallgató. Házi úrvacsorát kérés szerint szívesen viszünk idős testvéreinkhez.

Húsvét vasárnapján kereszteljük meg Farkas Imre és Bihari Erika gyermekét, Annát. Isten áldása le-
gyen a család életén!

2. A templom használatba vételét megelőzte a közös takarítás. Köszönet mindenkinek, aki részt tu-
dott venni ebben a munkában.

3. Visszatekintés
Márciusban megkezdődött a családi istentiszteletek sora Bibliavasárnapon, majd nemzeti ünnepünk al-
kalmával adtunk hálát, evangélizációs sorozaton vehettünk részt, úrvacsorai közösségben voltunk, a
hónap végén hazatérő vendégként hallgathatta a gyülekezet Apostagi Adorján szolgálatát. Két alka-
lommal köszönthettük idős testvéreinket születésnapjuk alkalmából. Hat fiatal vett részt gyülekeze-



tünkből egyházmegyei ifjúsági alkalmon, hétközi alkalmainkat pedig a megszokott rendben folytathat-
tuk.
Közben a presbitérium is folytatta munkáját, különösképpen a temetőkben elvégzett munkákkal fog-
lalkoztunk. Nagy számban, közel negyven példányban érkezett vissza kérdőív a presbiteri tisztújítással
kapcsolatban is. Köszönjük a gyülekezet tagjainak a megkezdett együtt-gondolkodást!
Anyagi életünkben komoly aránytalanságok mutatkoznak. Bevételünk e hónapban 230e Ft volt, kiadá-
sunk pedig megközelítőleg kétszer ennyi. Bevételeink közül EFJ: 59eFt, Persely: 100eFt, Adomány:
30eFt. Jelentősebb kiadásunk 10 év után egy új gyülekezeti számítógép megvásárlása volt (150eFt),
melyre nézve egyházmegyei támogatás érkezik. Ezt nem számolva, közel 100eFt volt a március havi
hiányunk, ami sajnos mindenképp jelentősnek mondható.  Köszönettel  veszünk minden gyülekezeti
életükre szánt adományt.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


