Március hónap igéje: Jn 19,30a
Jézus így szólt a kereszten:
„ELVÉGETETETT!”
A pörnek vége. Elvégeztetett... Aztán vége lett a tömeg őrjöngésének, vége a gyakorlott és biztos kézzel végrehajtott kivégzésnek is, vége Jézus életének. Elvégeztetett – a
szóban kérlelhetetlenül lezárult a történet, a mondanivaló, bilincsbe verte a görög befejezett igeidő: minden véglegesen lezárult. Fellebbezésnek nincs helye, de legfőképpen jelentősége és értelme nincs már többé. Az igeidő, az Ige ideje bezárult úgy, ahogyan Jézus igéit a kiirtására összeverődött nagyheti embersokaság, az Ember akarta
elnémítani.
Minden áron – ez a mai, magából kifordult nyugati világ embertelen hitvallása. Dagadó önbizalommal, nagyképű magabiztossággal, másokat a jóban lenéző és félresöprő,
a rosszban viszont gyakran támogató és megerősítő küldetéstudattal. (Pedig jaj annak,
aki a jót rossznak mondja, a rosszat pedig jónak! Hát még ha úgy is gondolja…) Ha
nem lépsz oda, nem furakodsz be, nem lököd félre, nem gázolsz rajta át, akkor gyenge
vagy, ostoba, sőt semmire sem képes és alkalmas. Gyenge, ostoba, képtelen, mint egy
keresztény. Vagy mint a megfeszített, helyére tett, halálba rögzített Megváltó.
Hány igét löktünk félre, zártunk végleg múlt időbe mi is az életünkben csak azért,
hogy valamit, valakit minden áron elérjünk? És könnyebb lett úgy élni, hogy közben
nem halljuk többé Jézus hangját. A magunk részéről a „Jézus-ügy” lezárult, és elvégeztetett, aminek meg kellett lennie.
Csakhogy nagypénteken nem az ember, hanem Jézus mondja ki: Elvégeztetett!
Isten elvette a nagypénteki indulatokban élő Embertől azt a jogot és lehetőséget, hogy
a maga módján zárja le a pört. Ha mi mondhatnánk ki, akkor talán valóban mindennek
vége lenne – mivel azonban csak Jézusnak volt Istentől adott joga kimondani a végső
szót a kereszten, ez a mondat kirobbanó reménnyé változott mindörökre. Mert ami ott
és akkor elvégeztetett, nem az ember halálos ítélkezése, hanem az Isten éltető szava
lett. Nem lezárt múlt, hanem örökké élő ige: miattunk, helyettünk és értünk. Jézus
Igéje, amely mindenkit elkísérhet életben és halálban.
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VÁLASZD KRISZTUST! VÁLASZD AZ ÉLETET!

01.csü
02.pé
03.szo
04.va
07.sze
08.csü
09.pé
10.szo
11.va
12.hé
14.sze
15.csü
16.pé
17.szo
18.va
21.sze
22.csü
23.pé
24.szo
25.va
26.hé
28.sze
29.csü
30.pé
04.01.
04.02.

15.00 - Bibliaóra - Sztehlo Gimnáziumban
19.00 - imakör
10.00 - Konfirmációi óra
Böjt 3. vasárnapja
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
16.30 - Tere-tori - 18.00 Énekkar
18.00 - BÖJTI EST-1 (PESTERZSÉBET)
19.00 - imakör
10.00 - Konfirmációi óra
Böjt 4. vasárnapja
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
- Születésnaposok - Bábjáték
18.00 - Női kör
16.30 - Tere-tori - 18.00 Énekkar
18.00 - BÖJTI EST-2 (KISPEST)
19.00 - imakör
10.00 - Konfirmációi óra
Böjt 5. vasárnapja
10.00 - istentisztelet - Közgyűlés
16.30 - Tere-tori - 18.00 Énekkar
18.00 - BÖJTI EST-3 (LUTHER KÁPOLNA)
19.00 - imakör
10.00 - Konfirmandus tábor (Piliscsaba)
Virágvasárnap (Nagyhét kezdete)
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
18.00 - Női kör
18.00 Énekkar
Nagycsütörtök
18.00 - „Élet Kenyere” úrvacsorai istentisztelet
Az új presbitérium beiktatása
Nagypéntek
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
18.00 - Park-passió + ref.-ev. közös úrvacsora
HÚSVÉT VASÁRNAP
5.00 - Hajnali virrasztás 9.30 - Grádics-éneklés
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
HÚSVÉT HÉTFŐ
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
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03. szo 15-19 óráig Társasjáték Klub
04. va

Böjt 3. vasárnapja
10:30 Istentisztelet + úrvacsora
07. sze 14 óra – Bibliaóra
16 óra - IFI
9. pé
18óra Taizé imaóra
11. va

Böjt 4. vasárnapja
10:30 Istentisztelet + úrvacsora
Gyermek istentisztelet, születésnaposok
köszöntése
14. sze 14 óra – Bibliaóra
I. 03.08. - PESTERZSÉBET
PESTERZS
Bp XX. Ady u. 89.
II. 03.15. - KISPEST Bp
B XIX. Templom tér 1.
III. 03.22. - LUTHER KÁPOLNA Bp XVIII. Nemes u. 62.

18. va

Böjt 5. vasárnapja
10:30 Istentisztelet + úrvacsora
15-19 óráig VÉDŐHÁLÓ
21. sze 14 óra Bibliaóra
16 óra IFI
22. csü 18 óra – Böjti est - Igehirdető: Blatniczky
János Dániel
24. szo Kirándulás 10 órától
25. va

Böjt 6. vasárnapja
10:30 Istentisztelet + úrvacsora

29. csü Nagycsütörtök
18 óra – istentisztelet + úrv.
Presbiteriktatás LŐRINCEN!

A böjti időszakban, a Luther Kápolnában részesei lehetünk egy
interaktív kiállításnak, mely Krisztus keresztútját mutatja be
tizenkét stáción keresztül. A templom bizonyos napokon nyitva lesz,
de egyéni időpont is egyeztethető (06/20 499-72-12)
499
akár iskolás,
gyülekezeti csoportok számára is!
Készüljünk ezáltal is az ünnepre!

30. pé

Nagypéntek
10:30 Istentisztelet
Passió olvasás

01.va

Húsvét ünnepe
5:00 – Húsvét hajnali interaktív istentisztelet
10:30 – istentisztelet + úrvacsora
Húsvét 2. napja
10:30 – istentisztelet + úrvacsora

02.hé
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