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Máté 16,2426: „Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki én
utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és
kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az
életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem,
megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész
világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit
adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?”
Sokan azt gondolják, hogy a keresztjük hordozása azt
jelenti: el kell viselni valamit vagy valakit, ami vagy
aki sok gondot okoz (pl.: zsémbes feleség, iszákos férj,
súlyos betegség, nehéz munkakörülmények stb.).
Ez nem teljesen az, amiről Jézus beszélt. Mit jelentett
az Jézus idejében, ha valaki fölveszi a maga keresztjét
és viszi? Azt, hogy nemsokára meghal. Jézus szavaiból
is egyértelműen látszik, hogy a saját halálunkról
beszél, de nem a testünk, hanem az önző énünk
haláláról. Meg kell halnunk a bűnnek – „Krisztussal
együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus él bennem” (Galácia 2,20a) –, meg kell halnunk a világnak,
hogy többé ne lehessenek ránk rossz hatással!
A. L. A.
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Minden csütörtökön este 17.30kor bibliaóra.
Minden vasárnap délelőtt 10.00kor istentisztelet.
Az istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyerekekkel.

Lukács 19,2944
Nem kívánok most ezekről a jelzett Igékről mindről írni, csupán
azért idézem ezeket a verseket, mivel összefüggésben van a
következő versekkel, Igékkel, gondolatokkal.
Lukács 19,4144: Jézus sír Jeruzsálem
felett. A Szentírásban ezen kívül egy
helyen találom megírva, hogy Jézus sír:
János 11,3335. Megrendítette az
esemény, az ott együttérzés volt nála.
Szerette Lázárt. Ő tudta, mit akar
tenni. Ő tanít így: „Örüljetek az
örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” Tudta,
hogy Lázár feltámad.
Az előbb említett részben Jézus Jeruzsálem felett sír. Tudja, látja,
mi következik be majd Jeruzsálemen. A lehetőség adva volt, de
Jeruzsálem nem ismerte fel. Ezt mondta: „Vajha megismerted
volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te
békességedre valók!” Vajon mi okozta ezt? Az ismeret hiánya. Pál
írja az 1Korintus 15,34ben: „Serkenjetek fel igazán és ne
vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent”. Jézus így
folytatja: „de most elrejtettek a te szemeid elől.” Isten időben szól,
jó előre ma is. Elmondja Jézus azt, mi következik Jeruzsálemre
és a világra. Azt is mondja: „Mindazáltal az embernek Fia mikor
eljő, avagy találé hitet e földön?” (Lukács 18,8).
Ünnepeink szorosan egymást követik. Jézus
bevonul
Jeruzsálembe.
A
tanítványok
örvendeznek, de hamar vége az örömnek: jön
Nagypéntek! Húsvét hamar követi. Jézus
elmegy oda, ahonnan jött, és megígéri, hogy
elküldi a Vigasztalót: Szentlelket. Megígérte Ő,
hogy visszajön! Elmondja, hogy mi előzi meg az
Ő visszajövetelét. A lehetőség adva van nekünk
is. Felismerjük?
Nagy a sötétség, olaj kell a lámpásba! Nagy a zűrzavar, és ha
nincs elegendő olaj, az végzetes katasztrófa.
Hajnal László

Füle Lajos: Tamás és a feltámadás
Húsvét, csoda, feltámadás!
– De merre van szegény Tamás?
Fáj neki a kereszt, a Holt,
egyedül van, elkóborolt.
Együtt vannak a többiek.
Tamás sehol. Mikor ijedt
ábrázattal előkerül,
hallgat csupán, hitetlenül.
Majd szól: e hír csak úgy elég,
ha látja a szegek helyét
a Mesteren! Ímé, ez ő:
becsületes kételkedő.
Nem színlel és nem képmutat,
JÉZUS ezért talál utat
szívéhez: ím megjelenik,
felmutatja a sebeit,
és lát Tamás, szól könnyesen:
„ÉN URAM ÉS ÉN ISTENEM!”

Hiszem, ha látom...
Vajon miért nem veszik észre az
emberek ennek a gyakran elhangzó
kijelentésnek az ellentmondásos
gondolkodását?
A Zsidók 11,1-ben ezt olvassuk: „A
hit pedig a remélt dolgokban való
bizalom, és a nem látható dolgok
létéről való meggyőződés.”
Tehát a hit pontosan az ellentéte a
népszerű kijelentésnek. Amit látok,
azt már nem kell elhinnem, hiszen
láttam. Bár vannak, akik akkor sem
hisznek, ha látnak. Lásd a Máté
28,17-ben.
Jézus azt mondta Tamásnak (aki
nem volt hitetlenebb a többieknél,
hiszen ők sem hittek, amíg nem
látták a feltámadt Jézust): „Mivel
látsz engem, hiszel: boldogok, akik
nem látnak és hisznek.” Nekünk is
szól ez a kijelentés. Még nem látjuk
Őt szemtől-szembe, de boldogok
leszünk, ha hiszünk Őbenne, a
feltámadt Megváltóban.
A. L. A.

Testvéreink,
akikért folyamatosan
imádkozzunk:
Makovei Jánosné Flórikáért
(Kétegyháza-Békés)
Trippon Mihályné Marikáért
(Kétegyháza)
Nagyné Fábián Évikéért
(Nagy Miklós nyug. lelkipásztor
testvér feleségéért.)
Nyári István
lelkipásztor testvérünkért
és feleségéért Ilonkáért
(Kiszombor-Makó)
Ne feledkezzünk meg róluk!

Ézsaiás 53,2-5
„Mint
vesszőszál,
sarjadt
ki
előttünk, mint gyökér a szikkadt
földből. Nem volt neki szép alakja,
amiben gyönyörködhettünk volna,
sem
olyan
külseje,
amiért
kedvelhettük volna.
Megvetett volt, és emberektől
elhagyatott,
fájdalmak
férfia,
betegség
ismerője.
Eltakartuk
arcunkat előle, megvetett volt,
nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte,
a mi fájdalmainkat hordozta. Mi
meg azt gondoltuk, hogy Isten
csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott
sebeket, bűneink miatt törték
össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk
békességünk legyen, az ő sebei
árán gyógyultunk meg.”

Rendszeres imatémáink:
1.

Egyházunk helyzetéért, megújulásáért ebben a kialakult új helyzetben.

2.

Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Márk Tamás testvérért és
családjáért.

3.

Gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért.

4.

A gyülekezetünkhöz tartozó családokért, fiataljainkért és
gyermekeinkért.

5.

Kétegyháza lakóiért, hogy eljusson hozzájuk Isten Igéje.

6.

A Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthonban (Dunaharaszti) gondozottakért,
és az Otthonban dolgozókért.

7.

A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért, munkatársaiért, minden
támogatójáért és azokért a fogvatartottakért, akik részt vesznek az
alkalmakon.

8.

Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi
helyreállásáért.

