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57Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa 

volt Jézusnak. 58Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki 

neki. 59József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, 60és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába 

vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott.61Ott volt pedig a magdalai Mária és a 

másik Mária, akik a sírral szemben ültek. (Mt 27,57-61) 

 

Kedves Testvéreim!  
 
Idén húsvéthoz közeledve egy ritkán idézett igeszakaszt választottam. A szöveg Jézus temetéséről szól. Ha azt 
nézzük Jézust mennyi ember vett körül sok esetben, finoman szólva is az mondható, kicsit szegényes. Csak négy 
ember van jelen József, Nikodémus (Jn 19,39) és a két Mária. Arimátiai József az Úr Jézus egyik tanítványa, a 
nagytanács köztiszteletben álló tagja volt, aki maga is várta Isten országát. Ő nem értett egyet a nagytanács 
ítéletével. Amíg Jézus élt, nem merte megvallani iránta való rokonszenvét. Ám itt nyíltan színre lépett, mert 
Jézusnak tisztességes temetést akart. Mivel félt a zsidóktól, titokban ment Pilátushoz, hogy levehesse Jézus 
tetemét a keresztről. Ha mindezt nem teszi, biztos, hogy neve nem marad fenn a történelemben. De miért 
fontos, hogy fennmaradt? Mert jelzi, hogy ez az esemény valóban megtörtént, hogy Jézus valóban meghalt és 
eltemették. Nem élt idős koráig, nem házasodott meg, nem születtek gyerekei stb. A második század elején már 
voltak, akik azt mondták: Jézus a tanítványok képzeletének szüleménye volt. A történetben jelen levők egy 
valóságos élet felett fejezhették ki tiszteletüket és kereshették annak értelmét akár maguk számára is. Isten 
szeretetének hőfoka Jézus megjelenésével, cselekedeteivel forrónak volt érzékelhető az emberek számára, 
halálában úgy tűnt teljesen kihűlt. A négy ember szívében mégis parázslott valami, ami Jézus közelében tartotta 
őket, és indította az asszonyokat további virrasztásra, hogy átélhessék a feltámadást, a beteljesedés csodáját. 
Jézus valóságosan vállalta a szenvedést és halált, hogy nekünk megváltásunk lehessen, és megtörtént a húsvét 
csodája, hogy Isten szeretésének tüzét egészen forrónak érezhessük. Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

NE SÍRJ! 

 

Csukva a sírbolt, benne a Mester. 

Koporsó száját nehéz kő zárja. 

Bérelt vitézek őrizik a sírt, 

Éjjel és nappal vigyáznak rája. 

Elült már a zaj, csendes lett a táj, 

A Názáreti a sírban pihen.  

 

Bús tanítványok haza széledtek, 

Kétség s bánat dúlt mindegyik szívben, 

Fájt a lelküknek a nagy vesztesség, 

Hiába volt hát a hit s a remény? 

Koldussá lettek, elhagyatva, 

Mert Jézus nélkül éltük oly szegény.  

De ne sírj szívem, félre csüggedés! 

Harmadik napnak kora reggelén; 

Jézus feltámadt, kijött a sírból, 

Nem szégyenült meg sem hit, sem remény; 

A Máriáknak, kik sírhoz mentek, 

A nagy csodáról már Angyal regél; 

  

Aztán ők mentek, hogy elhirdessék: 

Jézus feltámadt! Jézus újra él! 

Félre fájdalom, félre csüggedés, 

Már szívemben is bíztat e remény: 

Én is ott leszek, ahol Jézusom! 

A feltámadás dicső reggelén! 

 

Vad Lajos 



 
Gyülekezeti Hírek! 

Novemberben Veresegyházán Hálaadás volt a külsőleg megszépült, felújított templomért. Az igehirdetés szolgálatát dr. Fabiny 

Tamás püspök végezte, a liturgiában Albert Gábor, az egyházközség lelkésze működött közre. 

Advent istentiszteletein teljesen megtelt a gödöllői templomunk. Szenteste gyermekeink szolgálata, műsora adott 

mindnyájunknak melegséget, meghittséget az ünnepre. 

Sok címet sikerült megújítanunk az Advent idején elhelyezett cím/email cím gyűjtőlapokon. Aki elmulasztotta, kérjük „Erős vár a 

mi Istenünk” felirattal küldjön emailt dr. Szabó Tibor másodfelügyelő részére: szabtibi@hotmail.com 

Karácsony után januárban az ökomenikus imahéten „…Krisztus szeretete sürget minket…” (2Kor 5,14-20) ige jegyében január 

16-án kezdődött városunkban, amely eseményt lelkészünk nyitotta meg a Szentháromság-templomban. 21-én szombaton 

templomunkban Stella Leontin tartott istentiszteletet. A közös imádságon résztvevőket gyülekezetünk vendégül hívta a 

templom előtti téren pogácsával, forral borral, teával. Nagyon meghitt volt a hangulat, a hideg sem tántorított el senkit és 

sokáig, sokan maradtunk, beszélgettünk. Köszönet a szervezőknek! 

Gyülekezetünk egyik tagjának segítségével és adományával a tél előtt megújított templomi fűtésünk az idei nagy hidegben 

kiállta a próbát. A hidegből érkezve kellemes meleg fogadta az istentiszteletre betérőket templomunkban.  

Presbitériumunk március 11-én ülésezett.   

Összeállításra került az idei 500 éves reformációs év gyülekezetünkben történő eseménysorozat tervezete. Két 

kirándulást is tervezünk idén - szokás szerint közösen a leánygyülekezettel - egyet a Nemzeti Múzeum reformációs 

időszakos kiállítására, az őszi szokásos kirándulást pedig Sárvárra. A Reformátusokkal tervezünk közös napokat, 

Augusztusra készülünk vendégül látni Finnországi Forrsai testvérgyülekezetünk képviselőit. Nyári táborunk is az évforduló 

jegyében zajlik majd. Tervezünk egy reformációs játékot is az év során értékes nyereményekkel, és reményeink szerint a 

már elindult reformáció 500 vándorkamion is megáll majd városunkban.   

 

Presbitériumunk döntött arról, hogy gyűjtést indít templomunk tetőjének (86 éves) pala-fedés cseréjére. Folyamatosan 

csúsznak le a palák, kúp elemek, így a nagyobb baj elkerülése érdekében, templomunk védelmében cserére szorul. Kérjük 

a gyülekezet tagjait, hogy járuljanak hozzá „Adomány: Tető felújítás” megjelöléssel a tervezett beruházáshoz. A pontos 

költségek számolása, tervezése elindult. (számlaszámunk: 11742049-20126302) 

Az idei év perselypénzei némiképp növekedtek, így reményt ad arra, hogy gyülekezetünk fedezni tudja a felmerülő költségeit. 

Kérjük a híveket, hogy gyülekezetünk másik bevételi forrását, az egyházfenntartói járulékot lehetőség szerint állandó havi 

átutalással fizessék, mert ezzel tervezhetővé válik a költségvetésünk (min 2000Ft/hó/család ; 1000 Ft/hó/nyugdíjas).   

 

Minden segítőnek, adományozónak, szolgálatot teljesítőnek köszönjük áldozatvállalását és egyházszeretetét! 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi Istenünk!  

Papp Zoltán sk.     Albert Gábor sk. 

      felügyelő           lelkész 

Április 9 10:00 Istentisztelet Április 16 Húsvét – Úrvacsora 
8:30 Veresegyház  

10:00 Gödöllő 
11:45 Isaszeg 

 16:00 Szeretetvendégség a parókián.  
 
Vendég: Nagy Anikó filmrendező 

Április 12 19:00 Lamentációs Istentisztelet a premontrei 
testvérekkel – Gödöllő 

Április 17 Húsvét – Úrvacsora 
8:30 Veresegyház  

10:00 Gödöllő 
11:45 Isaszeg 

Április 13 18:00 Nagycsütörtök Istentisztelet 
Gödöllő – Úrvacsora 

Április 14 Nagypéntek - Úrvacsora 
8:30 Veresegyház; 10:00 Gödöllő 

Április 18 Állami reformációi kiállítás 
megnyitója (Magyar Nemzeti 
Múzeum) 

mailto:szabtibi@hotmail.com

