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Királyhelmeci
Szövétnek

Túrmezei Erzsébet:
Húsvét után

HÚSVÉT ELÕTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét elõtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét elõtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét elõtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét elõtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét elõtt… kihamvadott remények.
Húsvét elõtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erõ, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét elõtt élnek.

Egyszer s
              mindenkorra

Az Õ akarata szentelt meg
minket Jézus Krisztus testének
feláldozása által egyszer s mindenkorra.

                           /Zsid 10,10/

Húsvétra készülünk, Krisztus
halálból való feltámadásának az
ünnepére. Azonban ez örömünnepünket
megelõzi a nagypénteki szomorúság, s
mindezek elõtt ott van Istennek az az
akarata, amely akarat szentelt meg
minket Jézus Krisztus testének
feláldozása által egyszer s mindenkorra.
Krisztus testének feláldozása által
szenteltettünk meg mi, emberek. Jézus
Krisztus testének feláldozása által
lettünk Isten szemében elfogadhatókká,
befogadhatókká, megváltottakká.

Milyen nagy ez az áldozat. S éppen ezért milyen nagy ünnepünk is a nagypéntek és a
húsvét, mely ünnepeink mind Krisztus áldozatára, életérõl való lemondására, érettünk, bûnös
emberekért vállalt szenvedéseire, és mindezeket egybevéve Istennek akaratára, egyszülött
Fia felõli elgondolására mutatnak. Az Ószövetségben sok helyen találunk utalásokat az
áldozatbemutatásra. Komoly leírások vannak azzal kapcsolatban, hogy ki, mikor, hogyan
áldozhatott, miért mit kellett feláldozni, milyen áldozattal kellett bocsánatot kérni, s
milyennel kellett hálát vagy éppen köszönetet kifejezni. Sokféle ceremónia, megannyi
áldozati állat és vér, mely mind azt a célt szolgálta, hogy kibékítse az embert Istennel, vagy
hogy éppen hálát adjon az ember valamiért. Azonban mindez csupán ideig való volt, mert
az ember akkor is csak ember volt, és az egyik bûnt követte a másik, az egyik
áldozatbemutatás után jött a következõ. Így kellett ennek lenni egészen addig, amíg el nem
jött Jézus Krisztus. Az a Krisztus, aki már nem áldozatot bemutatni jött, de még csak nem
is ideig való megoldást kínálni, hanem aki a maga megáldoztatása, a saját bûn nélküli
testének a feláldozása által kibékítette az Istent az emberrel, így kínálva megoldást, új
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lehetõséget a gyarló ember számára, a bûnös élet körforgásából való kitörésre. Számunkra
felfoghatatlan, hogy hogyan lehetett ez a Mennyei Atya akarata, és felfoghatatlan, hogy
mit tett, mit vállalt Jézus Krisztus. Felfoghatatlan, mert Õ nem csupán az életérõl mondott
le, hanem mindeneket megelõzõen vállalta e földi létet, a mi emberi létformánkat, majd
halála elõtt vállalta a megaláztatást, vállalta a kivettetést, a megveretést, vállalt oly sok
mindent, aminek mi még a töredékét sem vállalnánk, még magunkért sem, nemhogy
másokért. Jézus Krisztus feláldozta az Õ testét a golgotai keresztfán, hogy minket ezáltal
megszenteltessen, igaznak nyilvánítson, kibékítsen a mindenható Istennel. És ez nem
ideigvaló, nem csupán egy kis idõre szól, amit meg kell idõnként ismételni, hanem egyszer
s mindenkorra megoldotta az ember-Isten kapcsolatát, a kárhozat veszedelmébõl való
kimenekedést, az örök élet reménységét. Nincs szükség állatáldozatokra, bûnért, vagy
vétekért való áldozatra, mert Krisztus már megáldozta magát az egész világért, minden
emberért és az ember minden vétkéért. Tette mindezt helyettünk.

Azonban ez a krisztusi áldozat, a Jézus testének megáldoztatása általi
megszenteltetés csak azoké lehet, akik Õt hittel elfogadják, áldozatának súlyát felfogják és
Jézus Krisztust Megváltójuknak vallják. És ez nem kritérium, hanem áldott lehetõség; ez
nem feltétel a bûnbocsánatra, hanem drága kegyelem. Istennek a kegyelme, hogy
belepillanthatunk akaratába, mely kegyelembõl fakadó akarata az, hogy a bûnös embernek,
aki csak a bûnt halmozni képes, Jézus Krisztus áldozatáért bûnei semmissé nyilváníttassanak.
Ragadjuk hát meg Istennek ezt a kegyelmét, mely kegyelembõl adódóan már a teremtés
hajnalán akarta, majd évezredekkel ezelõtt Szent Fia által akaratát beteljesítette, hogy Jézus
Krisztus testének feláldozása által megszenteltessünk. Tette az Úr mindezt egyszer, de tette
ezt mindenkorra. Ragadjuk, meg Urunk kegyelmét mostani ünneplésünkben, ragadjuk meg
Urunk minket megszentelõ akaratát egyszer, de kapaszkodjunk abba mindenkorra.

Molnár István

MeghívóMeghívóMeghívóMeghívóMeghívó
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Biblia éve

kapcsán rendezett

A Biblia világaA Biblia világaA Biblia világaA Biblia világaA Biblia világa
című kiállításra, ahol  Dr. Ötvös László bibliagyűjtő,

irodalmár bibliaritkaságai tekinthetők meg
a Királyhelmeci Református Egyházközség

gyülekezeti házában.
A kiállítás 2008. március 16. és április 5. között tekinthető meg.
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Újonnan szült minket élõ
reménységre…

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,
a ki az õ nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket
élõ reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való
feltámadása által.” /1Pt 1,3/

Péter apostol áldottnak mondja Istent és Jézus Krisztust, aki a halálból való
feltámadás által szül minket újjá. Ahogyan születés nélkül nincs élet, úgy újjászületés nélkül
nincs örök élet. Ezért fontos az újjászületés, ami egyrészt Jézus Krisztusnak a feltámadása
által lehet valósággá a hívõ ember életében.

Jézus elõször Nikodémusnak beszélt konkrétan az újjászületésrõl. Amikor Izráel
tanítója éjjel meglátogatta, mielõtt beszélgettek volna, Jézus már figyelmeztette az
újjászületésre. Nikodémus nem értette Jézus szavait. Az evangéliumból nyilvánvaló elõttünk,
hogy mit tett Jézus Nikodémussal. Egyszerûen fogalmazva, az újjászületéshez segítette.
Már e találkozás alkalmával jelzi Jézus, hogy neki fel kell emeltetni, tehát keresztre fogják
feszíteni, aminek következménye a halál, de fel fog támadni. Késõbb Péter a hûséges
tanítvány áldottnak mondja Istent, hogy Krisztus feltámadása által újjá szül minket. Ez
valójában Krisztus halálának gyümölcse.  Igaz, nem egyszerû eljutni az újjászületésre, a
kegyelem elfogadására.  De Isten kegyelmébõl hangzik az Ige szava. Néha kemény beszéd,
de aki meghallja és elfogadja, az eljut az újjászületésre. Urunk mondja: „Akiket én szeretek,
megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos és térj meg”. Egy másik helyen: „Íme az ajtó
elõtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek
ahhoz és vele vacsorálok, és õ énvelem.” Igen, Urunk az ajtó elõtt áll és zörget. Sõt
feltámadása után még a zárt ajtón keresztül is bement övéihez. Õ ma is betér, bár senkihez
nem akar tolakodni. Azt várja, hogy magunk nyissunk elõtte ajtót. Halljuk meg, hogy zörget
és nyissuk meg elõtte szívünket.  Õ reméli, hogy megnyitjuk az ajtót, bebocsátjuk Õt.
Szoktuk énekelni a 457. dicséretünket, amely így hangzik: „Ó Jézus árva csendben, az
ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk
vagy, te vagy a név a jel. Ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell.”

A feltámadott és élõ Jézus mondta: „Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja
az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok.” Õ velünk akar vacsorálni, úgy, ahogy azt
meghagyta, ahogy éltek vele a tanítványok, az elsõ keresztyének, aztán évszázadokon át,
és ahogy a reformáció kora óta élünk vele mi református keresztyének. Lelkipásztoraink
intik gyülekezeteinket, hogy ne tegyük hiábavalóvá Istennek velünk gyakorolt kegyelmét.
Ne legyünk egymásnak meg nem bocsátó, néha egyenesen perpatvart keresõ emberek.
Hanem az apostol szerint „változzatok el a ti elméteknek megújulása szerint.   Legyetek új
teremtésekké és akkor nem kárhozatot esztek és isztok magatoknak.

Fohász: Uram, hadd halljam beszéded a szívemben. Hadd szokjam hozzá hangod
zengéséhez, hogy dallama ismerõs legyen, mikor a föld zaja elhal és csak beszéded hangjának
dallama lesz az egyetlen hang. Ámen.

Bányácski Béla
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Barth Károly: NAGYPÉNTEK
“Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”

/Mk 15,34/

Milyen út volt az, amely Jézust ide vezette: ennek a pillanatnak a rettenetébe? Ez
Jézusnak, Istennek a hozzánk vezetõ útja volt: ide, erre a sötét helyre, ahová mindannyian
tartozunk, mert elhagytuk és újra meg újra elhagyjuk Istent. Atyjának küldötteként indult
el és jött el Jézus hozzánk, és egyben Isten haragjának és a Tõle való elvettetésnek a helyére.
Miért? Ez egyszerû és világos: hogy mindannyiunk helyett Õ legyen az, akit Isten haragja
sújt és akit Isten elhagy, hogy Õrajta kívül senkinek ne kelljen ilyen helyzetben lennie!
Eljutott az Istentõl való elhagyatottság állapotába, amelybe mi kerülnénk bele. Õ viseli el
ezt az állapotot, hogy a Neki adatott isteni hatalommal örökre megszüntesse. Felkiáltott és
ezt kérdezte: “Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” - hogy nekünk többé ne
kelljen ezt kérdez-nünk. Biztosan nem hiányoznak egyetlen életbõl sem azok a pillanatok,
nem is pillanatok, órák, napok, hetek, talán évek, amikor nem hagy bennünket nyugodni az
a gondolat, hogy talán Isten elhagyott bennünket, akik oly gyakran elhagytuk Õt. De
mindenestõl fogva tévedünk, ha így érzünk és gondolkodunk. Az Istentõl való elhagyatottság
a nagypéntek fényében már csak egy árnyék, már csak puszta emlék, már csak rossz álom
lehet. Igaz is lehetne, de nem igaz - sem számodra, sem számomra, sem senki számára -,
hogy Isten elhagyott minket.
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A  B I B L I A
A könyv, amely sokak elõtt ismert, de e sokakból is sokaknak ismeretlen. A könyv,

melyet a legtöbb nyelven és a legtöbb példányban adtak ki. A könyv, melyet minden korok
bestsellerének mondhatnánk, hiszen évszázadok óta mûvészeket, festõket, zeneszerzõket,
komoly gondolkodókat ihletett, s tette mûvüket maradandóvá. A Biblia, az a könyv, amely
embereket megoszt és összefog, mely mindenkit elgondolkodtat, és mindenkit döntés elé
állít, az elfogadás, vagy éppen az elutasítás döntése elé. A könyv, mely éppen ezért senkit
nem hagyhat közömbösen. A Biblia a könyvek könyve, az örök törvény, a forrás, a kezdet
és a vég. S hogy kinek mi a Biblia: kinek Szentírás, kinek csupán egy írás; van akinek
mindennapi kenyér, de van, kinek e könyv mit sem ér. Van, akinek bolondság, de van,
akinek Istennek ereje. /1Kor 1,18/ Így van ez évszázadok óta, s így lesz amíg világ a világ.
Mert az Isten a Biblia igéi által ismerhetõ meg. A Bibliából láthatjuk mit tett az Úr választott
népével, s mit tett Krisztusban érettünk, bûnös emberekért. A Bibliából olvashatjuk ki a
kezdetet, Jézus eljövetelének szükségességét, de e könyvbõl lehetünk biztosak az Õ
visszajövetelében, a végben és a mindeneket újjáteremtõ kezdetben. A Biblia az élet könyve.
Még akkor is, ha ma sokan elfeledik, semmibe veszik. Még akkor is, ha sokan félreteszik,
ha az õsök Bibliáit még a házból is kiteszik. Hiszen ez a könyv ad irányt a mindennapi
élethez, az élet helyesen élt mindennapjaihoz. Nem a formája, nagysága, színe, de még
csak nem is kiadási éve a mérvadó, hanem annak üzenete, mely kicsinek és nagynak, idõsnek
és fiatalnak, szegénynek és gazdagnak egyaránt azt hirdeti, hogy Isten szereti az embert,
hogy Krisztus érettünk is meghalt, hogy a Szentlélek mibennünk is munkálkodni akar –
csak engedni kell.

Kis Káténkban feltesszük a kérdést, hogy mire való a Biblia. S a válasz: Hogy
amint azt õseink, úgy azt én is naponként olvassam és Isten segítségével meg is tartsam.
Talán ez kell ahhoz, hogy a világ kultúrtörténelmének legfontosabb könyvébõl a mi
legfontosabb könyvünk legyen, ami nekünk is erõt ad, bennünk is reményt ébreszt, s a mi
hitünket erõsíti. Sokszor szoktuk szomorúan megállapítani, hogy régen más volt a világ,
nem volt annyi gonoszság, több volt a szeretet, nem volt olyan nagy a rohanás és a pénz
utáni vágy. Talán azért, mert a mi õseink inkább voltak bibliás emberek, mint mi vagyunk.
És talán azért változott a világ, mert sokan elhagyták az igét, az isteni beszédet, sokan
polcra tették a Szentírást. 2008-at a Biblia évének hirdették meg a magyarországi történelmi
egyházak és velük együtt mi is. A cél ezzel nem csupán az, hogy egy antik könyvre irányítsák
az emberek figyelmét, de még csak nem is az, hogy konferenciákat, gyönyörû kiállításokat
szervezzenek, hanem az, hogy az élet könyvére mutassanak, mint ami ma sem vesztette
idõszerûségét, mint ami ma is ugyanúgy beszél Istenünk szeretetérõl, mint évezredekkel
ezelõtt, mint amely könyv által ma is maga a mindenható Isten akar szólni hozzánk és akar
megszólítani bennünket. Legyen ez a 2008-as év a Biblia éve a mi életünkben is, amikor a
szó tényleges értelmében bibliás életet kezdünk élni, amikortól kutatjuk az írásokat,
fürkésszük Urunk akaratát, szándékát, életünkkel való elgondolását. Váljék ez évben a holt
szöveg élõ igévé az életünkben. Azonban ehhez nekünk is tennünk kell. Mégpedig idõt kell
szánni életünkbõl a Bibliára, Istennek igéjére. Nem csupán a templomban hallgatni az igét
(persze ott is), hanem odahaza olvasni. Naponként kézbe venni, és legalább egy-egy fejezetet
elolvasni, azon elgondolkodni, megértéséhez Istenünk Szentlelkének vezetését kérni. Legyen
a világ legfontosabb könyve, a mi legfontosabb könyvünkké, s amint õseink olvasták,
olvassuk mi is naponként, és Isten segítségével az Õ igéit meg is tartsuk.
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A legnagyobb Biblia
Egy Los Angeles-i asztalos két éven át minden nap késõ éjszakáig dolgozott, hogy

egy Bibliát készítsen teljesen fából. Minden lapja egy méter hosszú vékony falemez: ebbe
véste bele a betûket. A könyvnek 8048 oldala van, súlya 547 kg, vastagsága közel 3 méter.

A legkisebb Biblia
A legkisebb Biblia, amirõl tudunk, csak olyan hosszú, mint egy szál gyufa. 4,5 cm

hosszú, 3 cm széles és 2 cm vastag. A könyvecskét Angliában nyomtatták és 878 lapja van.
Sok bibliai jelenetet ábrázoló kép is van benne. Nagyítóval jól olvasható az egész. Ez a
Biblia összesen 20 grammot nyom.

Károlyi Gáspár Bibliája
A végleges nyomtatásban megjelent Károlyi Gáspár féle Biblia két kötetben 2412

oldalas volt , ami darabonként 6 kg-ot nyomott. Nyolcszáz példány készült elsõ nekifutásra,
amibõl 20 Károlyi Gáspár tulajdonát képezte. Ma 52 fennmaradt példányról van tudomásunk,
ebbõl csupán 20 maradt a mai Magyarország területén belül.

A megsütött Biblia
Husz Jánost nevezhetjük a morva reformátornak és prófétának, de éppúgy mártírnak

is. Lángoló bizonyságtétele ezrek és ezrek szemét nyitotta fel, hogy meglássák Krisztus
megváltó munkáját. De abban az országban nem sokáig tartott az evangélium nyilvános
hirdetése. Husz Jánost máglyán elégették, patakokban folyt a keresztyének vére, és mindenütt
vadásztak a Bibliára, hogy megsemmisítsék. Egy asszony, akinek legnagyobb kincse Bibliája
volt, éppen a kemence elõtt készült, hogy kenyeret süssön, mikor meghallotta, hogy az
inkvizíció emberei átkutatják a falut és mindenkit foglyul visznek magukkal, akinél Bibliát
találnak. Gyors elhatározással a Bibliát belecsavarta az egyik kenyértésztába, amelyet aztán
betett a kemencébe. Utána betette a többi kenyeret is. Nemsokára átkutatták a házát. Mindent
feltúrtak a padlástól a pincéig, de hiába. Mikor az inkvizítorok elhagyták a házat, a kenyér
már megsült és a Biblia is kikerült a forró kemencébõl.

És íme, a Biblia éppúgy nem szenvedett semmi kárt, mint egykor Sidrák, Misák és
Abednego, akiket Nabukodonozor az égõ tüzes kemencébe vettetett és akik onnét sértetlenül
kerültek elõ. Ennek az asszonynak az utódai is drága örökségként õrizték meg ezt a Bibliát.
Az utolsó örökös egy Schebold nevû morva volt, aki Ohio-ban lakott és ezt a családi
örökséget igen nagy becsben tartotta.

Az átlõtt Biblia
Ez már igazán alávalóság, ilyet nem tesz az ember, hogy egy Bibliát átlõjön. “Pedig

én éppen ezt találom szépnek”, mondta egy katona, mert ez mentette meg az életem. Majd
így folytatta: Fronton voltam, lövészároktól lövészárokig kúsztunk, mikor hirtelen heves
ütést éreztem a mellemen, utána szúró fájdalmat. Mi történt? Mint rendesen, velem volt
zsebbibliám és ha a golyónak nem kellett volna áthatolni elõször a Biblián, biztos, hogy

Biliakülönlegességek, történetek a Bibliáról
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elérte volna a szívemet. Így csak kisebb sérülésem lett, mely csakhamar meggyógyult.
Ebben Isten rendelését látom. Ez a Biblia kétszer mentette meg az életemet. Elõször, mikor
megmutatta az utat Megváltómhoz, másodszor, mikor felfogta a halálos golyót.

A széttépett Biblia
A Biblián keresztül emberek ezreinek, millióinak élete jóra fordult. Gyakran csak

egy lapja, sõt egy sora is olyan magvetés volt, amely százszoros gyümölcsöt hozott.
Egy német városkában árverés volt; többek között egy nagy, régi Bibliát is árvereztek, de
senki nem érdeklõdött iránta. Végül egy boltos vitte haza néhány fillérért. A gyakorlati
gondolkodású kereskedõ csomagolópapírnak akarta felhasználni és nem gondolt arra, hogy
ennek a könyvnek lapjai még szakadtan és szennyesen is milyen nagy értékûek. Hiszen
Isten megmondta: “Az én beszédem... nem tér vissza hozzám üresen”. /Ézs 55:11/

Lakott abban a városban egy ember, akit szüntelenül kínzott a bûntudat, hogy felelõs
egy ember haláláért. Nem volt nyugalma se éjjel, se nappal. Gyakran a “gyilkos” szót vélte
hallani, vagy ez jelent meg izzó betûkkel szeme elõtt. Egy nap fiát küldte a boltba vásárolni
és az a kívánt holmit a régi Biblia lapjába csomagolva hozta haza. Emberünk szeme egyszerre
csak megakadt a Zsid. 9. fejezetének ezen a során: “vérnek kiontása nélkül nincs
bûnbocsánat.”

Elõször nem értette. De mert õ is bûnbocsánatot keresett, többet akart róla tudni.
Fiát még egyszer elküldte a boltba, de ekkor a kereskedõ a kitépett lapoknál már az 1.
Jánosnál tartott. Mikor a bûntudat gyötörte ember ezt a lapot is elolvasta, egyszerre
megszabadult terhétõl: Van bûnbocsánat, meg lehet tisztulni minden bûntõl, hiszen ezt
olvasta: “Jézusnak, az õ fiának vére megtisztít minket minden bûntõl”, és “ha megvalljuk
bûneinket, hû és igaz Õ, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minden
gonoszságtól.” /1Ján 1:7-9/

Fényszóróként világított bele az Ige sötét lelkébe. Megtapasztalta, hogy az Úr Jézus
Krisztus vére, melyet a kereszten ontott, minden bûnt lemoshat azokról, akik bûneiket
megvallják Istennek. És szíve teljes békességet talált. Még egy kiszakított Biblia lap is meg
tudja mutatni az igazi boldogsághoz vezetõ utat.

Az eldobott Biblia
“Dobd ki azt a vacakot az ablakon.” A katonák nagyon jól szoktak mulatni, ha

egymással durva tréfát ûzhetnek. különösen vonaton.
A kupé egyik sarkában fiatal újonc ült és zseb-Bibliáját olvasta. “Csináljunk egy kis tréfát
ezzel a jámbor fiúval. Dobjuk ki Bibliáját az ablakon.”

Pillanat mûve volt s máris szétrongyolódva hevert a Biblia a síneken. Dühöngött a
fiatal katona? Nem, mert az õ Mestere arra tanította, hogy legyen, miként Õ volt “alázatos
és szelíd.” Szomorú volt, de hallgatott. Néhány nap múlva fiatal barátunknak hozott a posta
egy kis csomagot. benne Bibliájával és egy érdekes levéllel. Egy pályamunkás, aki azon a
szakaszon dolgozott, megtalálta a Bibliát és Isten szava szólt hozzá belõle.
Mindaddig nagyon félt bûnei következményeitõl; de mikor elolvasta a Szentírást, valóság
lett számára a Megváltó. Már értette a katona, hogy miért kellett néhány napig nélkülöznie
Bibliáját és, hogy az ördög ismét vereséget szenvedett.

/in: Leveled jött/
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Királyhelmeci Szövétnek
A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.

E szám a Koinonia n. f. támogatásával jelent meg.
A lelkészi hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec

Tel.: 056/ 63 219 72
E-mail: info@refkoinonia.sk
http://www.refkoinonia.sk

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

Március 16. - Virágvasárnap
  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
14:30 - Királyhelmec,

           Bibliakiállítás megnyitója
Március 17. - Bûnbánati istentisztelet I.

18:00 - Királyhelmec
Március 18. - Bûnbánati istentisztelet II.

18:00 - Királyhelmec
Március 19. - Bûnbánati istentisztelet III.

18:00 - Királyhelmec
Március 20. - Bûnbánati istentisztelet IV.

18:00 - Királyhelmec
Március 21. - Nagypéntek

  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Szolnocska, házi istentisztelet

                           úrvacsoraosztással
18:00 - Királyhelmec

Március 22. - Bûnbánati istentisztelet V.
18:00 - Királyhelmec

Március 23. - Húsvét I. napja
  9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
14:00 - Pólyán /legátus szolgál/
15:00 - Királyhelmec /legátus szolgál/

Március 24. - Húsvét II. napja
10:30 - Királyhelmec /legátus szolgál/
11:30 - Pólyán / legátus szolgál/
13:45 - Szolnocska /legátus szolgál/
15:00 - Királyhelmec /legátus szolgál/

A betegek és idõsek részére háznál is kiszolgáljuk
az úrvacsorát /nagypénteken 11:30-tól/.
Az úrvacsorával élni kívánók igényüket

jelezzék a Lelkészi Hivatalban.

Ünnepi legátusként Böszörményi Tamás, elsõéves
komáromi teológus szolgál gyülekezeteinkben.

Istentiszteleti alkalmak
a húsvéti ünnepkörben

Gárdonyi Géza:
Írás a Bibliába

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.

Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:

Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,

Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,

Tévelygõnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.

Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,

Haldoklónak angyalsúgás:
„Ne félj: fogd a kezemet”

Gyermeknek is: „Mily szép rege”,
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”

Fal, – s túl rajta élõ hangok,
Köd, s benn zengõ hárfák, lantok.

Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.

Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.

Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsõségek füstbe szállnak.

Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élõ lelke!…

Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.


