Már igen és
még nem
Különös tépelődést olvashatunk ki a
Bibliánkból a húsvét és pünkösd között a helyüket kereső jézusi tanítványok szavaiból, viselkedéséből. Egyrészt emésztik magukban annak a
kemény leckének a tanulságait, amelyet Jézus elítéltetésén és kivégzésén keresztül e világ kőkemény rendjéről mindannyian kaptak. Világosabban aligha lehetett
volna kifejezni, mint éppen a nagyheti eseményeken keresztül, hogy az Isten reánk vonatkozó szándékai, a Jézus által alkalmazott törvény és az általa hirdetett
evangélium milyen fogadtatásra találnak az emberek világában. Ha más nem is,
de a golgotai kereszt tudatosította bennük, hogy az e világ és az Isten országa
közötti feszültség újra és újra személyes választás elé fogja állítani őket.
Másrészt viszont tapasztalják azt is, hogy a feltámadt Jézus nem csupán felfoghatatlan húsvéti győzelmét demonstrálja előttük ismételt megjelenéseivel, hanem
nyughatatlanul kezdeményez feléjük egyre újabb megbeszéléseket az evangélium jövője és a saját jövőjük ügyében. A lehetetlent kell majd mérlegelniük: mi a
lehetetlen az emberek világában? És mi a lehetetlen az Isten országában? Hiszen
e két realitás örökre összeért az életükben a tanítványi kiválasztással, amellyel
Jézus megtisztelte őket.
Már igen és még nem?! Szabad-e remélni? Lehet-e gyógyulni? Eljött-e a szabadulás ideje a megalázó szokásokból, vétkekből, kapcsolatokból? Értelmes dologe már hinni mindezek után? És mindezek közepette? És szabad-e olyanokat leírni, hogy Isten szereti a világot? Meg hogy velünk van minden napon? És hogy a
legnagyobb a szeretet? Mekkora erő kell még ahhoz a mondathoz, hogy aki felveszi a keresztjét és követi Őt, az megtalálja és megnyeri az életet?
A kérdés eldőlt. Mindazzal együtt, ami ebben az életben, ebben a világban még
nem, a tanítványok mégis el tudták hinni Jézusnak, hogy már igen. Szabad remélni, lehet gyógyulni és indokolt ezt nyíltan kimondani és leírni. Ez a jó hír,
testvérek: már igen!
Dr. Korányi András

Jónás jele
Ebben az évben a Sztehlo Általános Iskolában Jónás útitársaivá szegődtünk a böjti időszakban. Szerettük volna jobban megérteni, hogy
mi mindent jelent a böjt, és miért lehet fontos számunkra mindez
manapság. S Jónás könyvében bizony sok-sok mindent találtunk erről. Az elmaradt böjtök nyomán járó bajokról ugyanúgy, mint a
megvalósuló böjtök nyomán adatott új lehetőségekről és új kezdetekről.
Kezdjük csak ott, hogy Jónás bizony nem volt hajlandó böjtöléssel
és imádsággal készülni az isteni küldetésre – ahogyan Jézus tette,
aki ilyen 40 napos „lelki edzőtáborral” indult a szolgálatba. Helyette
megpróbált elmenekülni Isten elől, amivel viszont nem csak magát
sodorta bajba, de másokat is életveszélybe sodort. A viharban hánykolódó hajón Jónást kivéve mindenki egyfajta böjttel próbált meg
túlélni: a tengerbe dobáltak mindent, ami felesleges, szükségtelen,
az életüket leterhelő és mélybe húzó volt. Ebben a pillanatban ez azt
is jelentette, hogy nem sok minden maradt a fedélzeten. Jónás maga
is a vízbe vetve – még mindig igazi böjt és magába szállás nélkül –
átélte, hogy a tenger mélye sem elég ahhoz, hogy Isten elől elbújjon.
Duzzogva bár, de elment Ninivébe. Lélektelen, ítéletes igehirdetése
Isten kegyelméből böjtre – azaz igazi önvizsgálatra és bűnbánatra –
késztette a megátalkodottnak tartott várost. S miközben jelek ilyen
tengernyi sokasága vette körül, Jónás saját története kérdőjeles marad addig a pontig, ameddig követni tudjuk. Mindenfajta böjtöt kikerülő élete benne ragad a keserűségben, halálig tartónak mondott haragot táplál. A végén is könyörtelenül rombolna, miközben sokan
átélik az Istennel való találkozás áldását, a szabadulást, a gyógyulást.
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S hogy mi köze mindennek feltámadás ünnepéhez?
Az, hogy a jelektől körülvett Jónás maga is jellé vált. Ez a nyomorult ember a nála sokkal nagyobbnak, Krisztusnak előképe lett. A
folyton újabb és újabb jelekért reklamáló kortársainak Jézus maga
mondta ezt: „Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem
adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia
is a föld belsejében három nap és három éjjel.”
A „csak”-ot természetesen tehetnénk idézőjelbe, hiszen hasonlítható
-e bármihez is a világtörténelemben ez az esemény. Ahogyan Jónás
hala sem éppen szokványos történet. Persze mindkettő ugyanúgy
céltáblája a hitetlen gondolkodásnak. Vajon létezhet(ett)-e olyan hal,
ami valóban le tud nyelni egy embert, és aztán élve ki is köpi? De
vajon létezhet-e, hogy valaki egyszerűen átmegy a halálon, mint egy
alagúton, és nem marad három napon túl a föld gyomrában?
Hogy ez mégsem kitaláció, arról nem lehet valakit meggyőzni,
ahogy Jézus sem tudott és akart újabb és újabb jelekkel lelkesedő
rajongókat szerezni. Ennek az egésznek a valóságát és igazságát
csak átélni lehet. Átélni, hogy Isten valóban Úr örvények és hullámok fölött is. Átélni, hogy nincs az a mélység és nyomorúság, ami
elég nagy lenne ahhoz, hogy elszakítson Isten szeretetétől. Megtapasztalni, hogy van szabadulás az erőszak és gonoszság ördögi köreiből. Tudni, hogy a halál sem akadály többé, mert Jézus Krisztus úrrá lett felette.
Jónások vagyunk sokszor. Megátalkodottak, elkeseredettek, dacosak, és mélypontokkal küzdők. Jónások lehetünk: tanúi Isten szabadulást szerző, új életet, új lehetőséget adó hatalmának. Isten kegyelme adjon igazi böjtre igazi húsvéti örömöt életünkbe!
Győri Gábor Dávid
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,,Alapítványi híradó"
Kedves Testvétek! Köszönjük, hogy tavalyi adójuk 1%-ából közel 190
ezer forintos támogatást kaptunk. Reméljük, idén is gondolnak a gyülekezeti alapítványra! A támogatás felhasználásról folyamatos tájékoztatást
adunk. Üdvözlettel: az Élő Kövek Alapítvány a PestszentlőrinciPeszentimrei Evangélikus Gyülekezetért kuratóriuma (adószám:
18270208-1-43)

INDULUNK—ÉRKEZÜNK

Kazuális események - 2015. március
„Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!”
KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLTEK:
OTLAKÁN LUCA
Otlakán Krisztián és Dr. Szeleczky Zsófia lánya
PILLER PETRA TEKLA
Piller Zoltán és Kiss Erzsébet lánya

„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!”
UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK:
DR. JUHÁSZ GÉZA (86)
KEMÉNY CSONGOR LEVENTÉNÉ / NAGY ANNA (63)
HORVÁTH MIHÁLYNÉ / KISS ANNA (67)
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1. Mióta ünnep a húsvét?
A: Ádám óta B: Mózes óta C: Jézus óta
2.Minek az ünnepe a húsvét?
A: a szabadulás ünnepe B: a húsevés ünnepe

C: a vándorlás ünnepe

3.Miért vasárnap az Úr napja a keresztényeknél?
A: mert ezen a napon pihent meg az Úr a teremtés befejezésekor
B: mert ezen a napon támadt fel az Úr Jézus C: mert ez munkaszüneti nap
4. Mit jelent az, hogy Jézussal mi is föltámadunk?
A: hogy jelenlegi életünk előtt más testben előző életünk volt
B: hogy megszabadulva bűneinkből, új életet kezdhetünk
C: hogy haláluk után majd föltámadunk
5. Mit jelent az, hogy „ az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre”?
A: Isten akarata és ne a bűnös kívánságok irányítsák tetteinket
B: nem kell fáradoznunk földi boldogulásunkon, ha vallásosak vagyunk
C: a mennyország ára, hogy itt a földön nem lehetünk boldogok
6.Mit visz hírül Mária Magdolna a tanítványoknak?
A: Elvitték az Urat, és nem tudom, hová vitték
B: Jézus feltámadt, találkoztam vele
C: Jézus feltámadt, ahogy előre megmondta
7.

Ki lépett először Jézus sírjába a tanítványok közül?
A: János
B: Péter
C: Tamás
8. Kire vonatkozik János evangélista megállapítása: „Látta mindezt és
hitt.” ?
A: Péterre
B: János apostolra
C: Nem lehet tudni
9. Jézus feltámadásának volt-e szemtanúja?
A: nem
B: Péter és János
C: az emmausi tanítványok
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Színezd ki a képet! Melyik történet látható a képen?
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GYEREKSZÁJ
Boróka nagy szemekkel nézi, ahogy esszük a paradicsomot. Persze ő nem kér, de
azért kíváncsian megkérdezi:
-Édesanya! Ha felnőtt leszek, én is szeretni fogom a paradicsomot?
-Hát, remélem.. valószínűleg igen, szeretni fogod!
Kissé megszeppenve, boci szemekkel rám néz, majd ezt mondja:
-...akkor kérlek, ne egyétek meg az összeset!
(Győri Boróka Virág)
Boróka hevesen érdeklődik Gergőnél..
-Gergő, te melyik hercegnőt szereted a legjobban? Hamupipőkét, Csipkerózsikát,
vagy Aranyhajat?
Gergő morcos hangon így felel:
-Egyiket sem. Én csak anyát szeretem!
(Győri Gergő Jonatán)
Vásárolni indul a család. Levente lelkesen így szól apához…
- Imádok boltba menni!
- Én viszont nem szeretek.
-Apa, az élet tele van nehézségekkel, ennyit ki kell bírni.
(Rab Ferenc Levente)
Reggelihez készülünk, mikor kérdezem Bencét, hogy mit szeretne enni.
-Sáskát!
-Mit? - kérdezek vissza értetlenül.
-Sáskááát! -Jön az újabb válasz!
-De milyen sáskát?? - most már kicsit ingerülten...
-Hát zabsáskáááát!!! (zabkását)
(Mihalkovics Bence)
A gyermeki őszinteség:
-Anya, máskor nem kell ilyet csinálnod. (grízes tészta)
-Nagyon rossz Zorka?
-Igen.
(Horváth Zorka Emma)

Összegyűjtötte: Győri Judit
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A hónap igéje - 2015. április

„Bizony, Isten Fia volt ez!” /Mt. 27,54/
Az ember az életben nagyon sok döntést meghoz. Naponta döntünk kisebb nagyobb dolgokban, amik azonban mind-mind meghatározzák az életünket. Sokszor úgy döntünk, hogy nem számolunk a következményekkel, de talán legtöbbször úgy, hogy van mire alapoznunk, és így meg tudjuk hozni a helyes döntést.
A Jézus korabeli embernek nagyon sok információja volt Jézus életéről, tetteiről,
ennek ellenére sorozatosan olyan döntéseket hoztak ellene, ami nem lett volna
indokolt. Gőg, irigység, féltékenység, hatalomvágy hajtotta őket előre, míg egészen a végsőkig mentek, megölték Jézust. És hogy miért? Mert nem ismerték fel!
Mi vajon hányszor esünk ebbe a hibába? Hányszor nem ismerjük fel Jézust az
életünkben?
Máté evangélista szerint, „a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld
megrendült, és a sziklák meghasadoztak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt
szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után
bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Majd miután mindez megtörtént az ott lévő őrök ezt mondják: „Bizony, Isten Fia volt ez!”
A végén a legvégén, amikor már minden elvégeztetett mondták ki: „Bizony, Isten Fia volt ez!”
Na, nem mintha Jézus életében nem tett volna elég csodát, ahhoz, hogy mindez
felismerhető legyen. Az emberek mégis ekkor, amikor minden megrendül, ismerték fel: Ő Isten Fia!
Mi mikor ismerjük fel Őt? Felismerjük-e minden napunkban? Mi mikor mondjuk
ki: Jézus valóban Isten Fia! Vagy talán sokszor már csak megszokásból ülünk be
a templompadba, unottan mormoljuk megszokott imánkat? Vagy élővé válik ma
is, most is a jó hír: „Bizony Isten Fia volt ez!”Isten Fia, aki elindulva be is teljesíti Atyja akaratát. Azért, hogy mi naponta felismerhessük, naponta befogadhassuk, naponta megélhessük a Vele való közösséget. Nem megszokásból, nem rutinból, hanem azzal a természetességgel amivel ma is ide lép Ő, az Isten Fia.
Horváth-Csitári Boglárka
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2015

29. va

Böjt 6. vasárnapja
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra –„Éneklő Kövek”
istentisztelet + úrvacsora
30. hé 21 óra – Telefonos imakör
01. sze 15 óra – Házi bibliaóra (Schukkert)
18 óra – Énekkar
02. csü NAGYCSÜTÖRTÖK
18 óra – Úrvacsorás istentisztelet
03. pé NAGYPÉNTEK
10 óra – Istentisztelet + úrvacsora
17 óra – ÉLŐ PASSIÓ a parkban
18 óra – Istentisztelet a református
templomban
05. va

06. hé

08. sze
09. csü
10. pé
11. szo

HÚSVÉT
5 óra Hajnali virrasztás
Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora
Plő: 10 óra – istentisztelet + úrv.
9.30-tól Grádics éneklés
HÚSVÉT-2. napja
Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora
Plő: 10 óra – istentisztelet + úrv.
21 óra – Telefonos imakör
15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra - Énekkar
15 óra – Plő: Bibliaóra
9 óra Baba-Mama Klub
17óra Eszterág-ifi
10 óra Konfirmációi oktatás

ÁPRILIS HÓNAP IGÉJE

„Bizony, Isten Fia volt ez!”
/Mt 27,54/
elokovekgyulekezet.hu

12. va

Húsvét utáni 1. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra istentisztelet
„Napsugár gyerekek” gyermek-istentisztelet
13. hé 18 óra – TereTori
21 óra – Telefonos imakör
15. sze 15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra - Énekkar
16. csü 15 óra – Plő: Bibliaóra
17. pé 9 óra Baba-Mama Klub
17óra Eszterág-ifi
18. szo 10 óra Konfirmációi oktatás
19. va

Húsvét utáni 2. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
Plő: 10 óra - istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
20. hé 18 óra – TereTori
21 óra – Telefonos imakör
22. sze 15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra – Énekkar
23. csü 15 óra – Plő: Bibliaóra
24. pé 9 óra Baba-Mama Klub
25. szo 10 óra Konfirmációi oktatás
10 óra Énekkari Találkozó - Cinkota

MÁJUSI ELŐZETES
3. va
5-8.
14. csü
10. va
16.szo
17. va
23. szo
25. hé
31. va

Gyermek istentisztelet – Anyák napja
Esténként 18 ó. Park evangélizáció
Mennybemenetel ünnepe
Gyülekezeti nap
Missziói Találkozó - Bonyhád
Születésnaposok köszöntése
Konfirmációi vizsga
Konfirmáció (pünkösd)
„Éneklő Kövek”Ifjúsági istentisztelet
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