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345. dicséret Ím nagy Isten 
https://www.youtube.com/watch?v=2IfO524n4ww

ELENGEDÉS

Olvasmány: Ézsaiás 53 Alapige: János 12,23-25
:

A napokban a parókia udvaron dolgoztunk: sorra ástuk ki a kis gödröket, helyeztük el azokban a
növényeket. Már-már a vége felé járva jegyezte meg kérdőn egyik kis segítségem: apa, ezeket most
eltemetjük? Gondolkodóba ejtett, hiszen igaz is, meg nem is. A földbe ásás mozzanata bizony, a halál
üzenetét hordozza, viszont azzal a reménységgel tesszük ezt, hogy ezáltal hoz majd életet. 

Akárcsak  a  földbe  esett  búzaszem,  amiről  Jézus  beszél  itt,  János  evangéliumában.  A halálról,
amely életet hoz. Az ő haláláról! Jó, hogy maga Jézus ennyire egyszerűen beszél, és hogy nekünk is
megengedi, hogy most ezen a nagypénteken ilyen természetes egyszerűségében érthessük azt, amit ő
tesz.

Jézus a halálra készülve mondja ezeket a tanítványainak, hiszen eljött az óra: elárulják, elfogják,
feszítésre  ítélik  és  véghez  viszik  rajta  az  ítéletet.  Eljött  az  óra,  amikor  a  Fiú  az  ő  halálában
megdicsőíttetik: engedelmesen elvégzi azt a szolgálatot, amire az Atya elküldte őt. Ő tudja, mi fog
következni,  tudja,  hogy  ezért  jött  –  még  akkor  is,  ha  a  tanítványnak  ez  ebben  a  helyzetben
felfoghatatlan.

Jézus itt és az evangélium más helyein is az ő haláláról úgy beszél, mint az ő dicsőségéről. Ez is
érthetőbbé válik ezen a hasonlaton keresztül. Mert az ő halála nem csak az elmúlást, hanem a sátán
feletti győzelmet jelenti: az áldozat bemutatását, mellyel Isten kiengesztelhető. Az ő halála az életet
jelenti: a bűnök bocsánatát és ezen keresztül az Istennel való közösség lehetőségét, az örök életet;
ahogy a mag számára a földbe kerülés, vagy a növény számára az elültetés az élet lehetőségét hozza
el, a növekedést, a termést. Enélkül – ha nem esik a földbe, ha nem hal meg – bizony a lényegétől
fosztatik meg, célját, értelmét veszti.

Jézus halála számunkra az élet. Jézus ezért odaadta magát, elengedte életét, önként letette. Ezért
illeti őt mindenek felett való imádat és hála, ezért mondhatjuk, hogy ez az ő dicsősége, a nagypéntek
dicsősége, mert ő megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet! Dicsőség legyen neki
ezért!

És tanít  – az első tanítványaival együtt – minket is arra, hogy az ő követőiként tudjunk mi is
elengedni: az életet… elengedni azt, ami erre a földi világra irányul. Persze nem élet-ellenes a mi
Urunk!  Sokkal  inkább  felszabadít  bennünket  arra,  hogy  ne  csak  ezt  lássuk,  ami  itt  körülvesz
bennünket. Hanem őt, az ő országát. Engedjük el azt, ami véges, ami csak megszokás, és merjünk
figyeljni a lényegre, amit ő ad elénk: hogy lélekben és igazságban ünnepelhessük őt most itt, ezen a
nagyheti-húsvéti ünnepen, és majd odaát, az ő örökkévaló országában is. Ámen.

Bárdos Lajos: 23. zsoltár Az Úr énnékem őriző pásztorom
https://www.youtube.com/watch?v=VF054leErhI

HIRDETÉSEK

1. Hirdetem az adakozás lehetőségét – rendkívüli helyzetben, rendkívüli formában. Mint tudják a Test-
vérek, bevételeink nem a megszokott rendben érkeznek: a kényszerű távolmaradás mind a persely-,
mind a fenntartói bevételeket megrövidíti ezekeben a hónapokban. Ezért kérjük a gyülekezet tagjait,
hogy akinek lehetősége van rá, valamilyen formában juttassa el ide szánt adományait ezekben az idők-
ben is! Külön köszönet azoknak, akik az elmúlt napokban ezt már megtették!

https://www.youtube.com/watch?v=VF054leErhI
https://www.youtube.com/watch?v=2IfO524n4ww


Különösképpen ajánljuk az online utalás lehetőségét – ahogy eddig is már többen élnek vele – mind a
fenntartói járulékok, mind az adományok tekintetében. Gyülekezetünk Takarékbanknál vezetett szám-
laszáma: 57800136-10002326 Gyúrói Református Egyházközség 

Akik ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni, azokat kérjük, hogy most ne induljanak útnak emiatt, ha-
nem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt
hozzánk. Köszönjük! „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Kor 9,7)

2. Ünnepi lehetőség: húsvét ünnepén, vasárnap 9 órai kezdettel a Duna Televízió református istentisz-
teletet közvetít dr. Bogárdi Szabó István püspök úr szolgálatával. Ebbe az istentiszteletbe mindnyájan
bekapcsolódhatunk, továbbá lehetőségünk van ezen kersztül részt venni az úrvacsorai közösségben is,
úgy, hogy otthonainkban saját magunk előkészítjük a kenyeret és a bort, és a közös liturgiát követve
részesülünk abból egy időben minden kárpát-medencei református testvérünkkel, akik a közvetítést
velünk együtt követik. Isten áldása legyen ünnepünkön!

3. Az iratterjesztésben megtalálható a Csendes Percek, Reformátusok Lapja és a Presbiter újság leg-
újabb száma is más lelki olvasmányok mellett. A templomban átvehetőek kiadványaink.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!

341. dicséret Ó, krisztusfő, te zúzott
https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/krisztusf-te-z-zott

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/krisztusf-te-z-zott

