Hirdetések

2018. március 11.

v Nagyböjtben minden pénteken
17,30-kor a templomban keresztúti
ájtatosságot végzünk.

v Nagyböjt idején templomunkban
Brzózka Marek és felesége, Szántó
CeCília Mária képzőművészek alkotásai lesznek kiállítva, melyeket a
szentmisékhez kapcsolódva (hétköznapokon 18, vasárnap 10 és 18 óra)
illetve hétköznapokon iroda időben
(9-12 és 15-18 óra között) lehet megnézni.

„Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában,
úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki
hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

XVI. évfolyam v 10. (664.) szám

v Közeleg az adóbevallások időszaka. Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy adójuk kétszer 1%-át május
22-ig ajánlhatják fel egyházunk és a
közösségi házat fenntartó tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány
(tÉKA) javára. a felajánlást papír
alapon, az adóbevallástól elkülönülten lehet beadni a 17eGYSza
jelű nyomtatványon, postai úton
vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatán. Fontos, hogy a lezárt
borítékon a leragasztás helyén rajta
legyen az ügyfél aláírása! A felajánlást ügyfélkapuval rendelkezők
elektronikusan is megtehetik. A
nyomtatványok az újságos asztalról
elvihetők.

„ az emberek jobban szerették
a sötétséget ”

Csak amikor a kegyelem világossága
beragyogja szívünket, akkor történik
meg szívünkben az indulatok és érzések átrendezése. Azonban ez kellemetlenséggel jár. Be kell vallanunk,
hogy vannak sötét gondolataink, legalább magunknak és az Istennek. Ám
jobban szeretnénk sötét gondolatok
birtokában is világító emberekké
maszkírozni magunkat. Pedig ez a
bűnvallomás az újjászületés kezdete, s
mint minden szülés, fájdalommal jár.
A régi embernek meg kell halni bennünk, és Isten képmására meg kell teremtődni az újnak. Erről igen sokat
lehet prédikálni, de aki magán próbálkozik ezzel az újjászületéssel, rá kell
jönnie, még bennünket, hívőket is sok
minden köt a sötétség tetteihez, és
csak kínlódások árán válunk új teremtményekké.
DR. BENYIk GYÖRGY
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2 krón 36,14-16. 19-23

Cidkijának, Juda utolsó királyának
napjaiban nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát.
Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté
Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene,
követei által még jókor és ismételten
elküldte hozzájuk figyelmeztetéseit.
kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja
visszavonhatatlanul népére zúdult.
Ellenségeik a templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták,
valamennyi palotáját és minden drágaságát elhamvasztották, és teljesen
elpusztították. Aki a kardtól megmenekült, az fogságba került Babilonba.
Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa
királyság. Így teljesedett be az Úrnak
Jeremiás próféta által mondott szava:
Pusztaság lesz az ország és nyugodni
fog hetven esztendeig, míg e nyugalom által elégtételt nem szolgáltat a
megszentségtelenített szombatokért.
Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás
próféta által mondott szavát. Azért
kürosznak, a perzsák királyának első
évében fölébresztette kürosznak, a
perzsák királyának lelkét. Ő a következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is: „Így szól
kürosz, a perzsa király: Az Úr, az ég

Istene nekem adta a föld minden
országát. Ő megparancsolta, hogy
templomot építsek neki a Judában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő
népéhez tartozik, legyen azzal az ő
Istene, és térjen haza.”
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Ragadjon ínyemhez a nyelvem,
ha nem emlékezem meg rólad.

Szentlecke

Ef 2,4-10

Testvéreim!
A végtelenül irgalmas Isten azzal
mutatta meg nagy szeretetét irántunk,
hogy krisztussal életre keltett minket
is, bűneink miatt halottakat. Így kegyelméből kaptátok az üdvösséget. Feltámasztott minket, és krisztus Jézusban a
mennyeiek közé helyezett, hogy az
eljövendő korokban Jézus krisztusban
kinyilvánítsa kegyelmének túláradó
bőségét, irántunk való jóságából.
kegyelemből részesültetek az üdvösségben, a hit által. Ez tehát nem a
magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek,
hogy senki se dicsekedhessék. Az ő
alkotása vagyunk: krisztus Jézusban
jótettekre teremtett minket; ezeket Isten
előre elrendelte, hogy bennük éljünk.
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Isten úgy szerette a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte,
hogy örökké éljen minden
őbenne hívő.
(Jn 3,16)

Evangélium

Jn 3,14-21

Abban az időben Jézus ezt mondta
Nikodémusnak:
„Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a
pusztában, úgy fogják fölemelni az
Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne
vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. Isten
nem azért küldte Fiát a világba, hogy
elítélje a világot, hanem hogy általa
üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az
nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az
már ítéletet vont magára, mert nem hitt
Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba
jött, de az emberek jobban szerették a
sötétséget, mint a világosságot, mert
tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki,
aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot,
és nem megy a világosságra, nehogy
napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei,
hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

