
 

 
 

JÉZUS FİPAPI IMÁJÁNAK HÚSVÉTI ÜZENETE 
(János 17,1-26) 

 
 Jézus tanítványai jelenlétében felemelte szemeit az égre és teljesen kitárja szívét az Atya elıtt. 
Imádkozik önmagáért, tanítványaiért, és mindazokért, akiket neki adott az Atya. Az éjszaka csendjében arra kéri 
az Atyát, hogy az ı halálában és feltámadásában dicsıítse meg ıt, hogy általa az Atya is megdicsıíttessék. Mert 
hatalmat kapott arra, hogy halálával örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adott az Atya. Kéri, hogy dicsıítse 
meg ıt azzal a dicsıséggel, amelyet bírt a világ teremtése elıtt. (Jn 17,1-5) 
 Isten hatalmát és megváltó szeretetét Jézus elsısorban azoknak mutatta meg, akiket az Atya neki 
kiválasztott és elhívott tanítványaiul. Ezeket Jézus megırizte, hogy senki el ne vesszen közülük, kivéve Júdást, 
hogy az Írások beteljesedjenek. A Galileai tenger partján az ıt követı sokaságnak kijelenti: „Mert azért szállottam 
le a mennybıl, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, Aki elküldött engem: az pedig az 
Atya akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek,... és hogy mindaz, aki 
látja a Fiút és hisz ı benne, örök élete legyen; és feltámasszam azt az utolsó napon.” (Jn 6,38-40) 
 Fıpapi imájában Jézus így folytatja az Atyához intézett szavait: „Megjelentettem a te nevedet az 
embereknek, akiket e világból nékem adtál: a tiéd voltak, és nekem adtad azokat.” (Jn 17,6) Kik ezek, akik 
kezdettıl fogva az Atyáéi voltak, és İ ezeket Jézusnak ajándékozta? Isten Egyháza-Gyülekezete – a Krisztus 
teste ezek, akiket kiválasztott önmagának a világ teremtése elıtt, mint fiakat, hogy tulajdon népévé legyenek. 
(Eféz 1,4.5 és 1,14) Ezeket Isten, a minden népbıl, nemzetbıl kiválasztottakat, Krisztusnak adta, hogy általa 
váltságot nyerjenek. Ezért énekelnek új éneket a mennyben Jézusnak: „Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és 
megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, 
és nyelvbıl, és népbıl és nemzetbıl.” (Jel 5,9) Ezek nem veszhetnek el soha örökké. Amit Isten elkezdett velük, 
azt soha senki meg nem hiúsíthatja. „Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem 
ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezébıl.” (Jn 10,29)  
 Jézus halála, feltámadása és megdicsıülése bizonyossága és záloga a mi bőnbocsánatunknak, 
feltámadásunknak és megdicsıülésünknek. „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az 
Isten is elıhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által, ı vele együtt.” (1Thess 4,14)  
 Amiképpen Jézus kinyilatkoztatta az Atya akaratát, amikor testben eljött erre a világra, az akkor és ott  
egybegyőlteknek, azonképpen szól hozzánk is most: „Érted hagytam el a mennyei trónusomat. Érted hullott véres 
verejtékem a Gecsemáné kertjében. Érted feszítettek meg a kereszten. Érted szögezték át a kezemet. Érted nyílt 
meg gyızedelmesen a sír ajtaja. Érted mentem fel dicsıségesen a mennybe. Mert akarom, hogy ahol én vagyok, 
te is ott lehess, akit az Atya öröktıl fogva nekem adott.” (Eféz 1,4.5) Krisztus és a Gyülekezet – az ı 
menyasszonya -, elválasztathatatlanok egymástól. Ahogy együtt voltak a földön, együtt lesznek az 
örökkévalóságban is. 

Hálaadással énekeljük: „Ó érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár, ki tévelygın, vakon, bolyongtam 
utamon, egyszer csak  rámtalált.” 

Jézus érettünk való könyörgésébıl merítve bizalmunkat, kívánunk mindannyiatoknak boldog húsvéti 
ünnepeket! 

A CE Szövetség vezetısége nevében 
Nagy Sámuel 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! 
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♦ Még május 15-ig lehet jelentkezni a CE Világtalálkozóra, amit a magyarországi CE Bethánia Szövetség 
szervez közösen a  Romániai CE Szövetséggel 2006 július 13-17 között Gödöllın. A jelentkezéssel kapcsolatos 
információkat és a jelentkezési őrlapot mellékeljük. Ajánljuk, hogy az érdekeltek a helyi CE Szövetségeken 
keresztül csoportosan jelentkezzenek. Ebben az esetben megszervezzük a közös szállítást. 
A szervezık mindent megtettek, hogy a legkedvezıbb áron biztosítsák a részvételi lehetıséget az erdélyi és 
kárpát-medencei testvéreknek. Ne szalasszuk el ezt az egyedi alkalmat. 
♦ 2%: Az adótörvény lehetıvé teszi, hogy az aktív magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 2%-át egy 
egyesületnek vagy alapítványnak a támogatására fordítsák. Ha ezzel az összeggel, - bármilyen kevés legyen az - 
a Romániai CE Szövetséget szeretné támogatni, akkor a következıképpen járjon el: 
Töltse ki a mellékelt 230 őrlapot (Cerere privind destinaŃia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual) 

Az A pontot töltse ki személyi adataival (név, cím, CNP). 
A „Suma” mezıt töltse ki a támogatásra szánt összeggel. Ha nem ismeri ezt az összeget, hagyja üresen a 

mezıt. A többi mezıbe a következı adatokat kell beírni: 
• Denumire entitate nonprofit: AsociaŃia „Pro Christo et Ecclesia” 
• Cod de identificare fiscală: 18502964 
• Cont bancar (IBAN): RO77 RZBR 0000 0600 0774 9501 
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Mellékelni kell egy másolatot a munkahelyérıl vagy munkahelyeirıl kapott Fişa fiscală-ról. Ha még nem 
kapta meg, kérje a munkaadójától. Az őrlapon fel kell tüntetni a mellékelt nyilatkozatok számát is. 

Juttassa el személyesen vagy postán a nyilatkozatot a helyi pénzügyi hatósághoz május 15-ig.   
A mellékelt nyomtatványt lehet sokszorosítani és továbbadni azoknak akik támogatni szeretnének adójuk 2 %-val.   
Bármilyen további információért forduljon hozzánk levélben, elektronikus postán vagy telefonon. 
      Felajánlását elıre is köszönjük! 
♦  FÜGGİleges Országos Ifjúsági Konferenciát szervez a Genézius Társaság és a Székelyudvarhelyi 
Belvárosi Egyházközség Ifjúsága április 28-30 között Székelyudvarhelyen. Szeretettel várunk minden érdeklıdı 
fiatalt. Hordozzuk imáinkban az alkalmat.  
    Információ, bejelentkezés: www.fuggoleges.ro, fuggoleges2006@freemail.hu, 0266-210996 (Bálint Tibor, 18 
óra elıtt), 0748-671423 (Szombati Kati, 18-21 óra között) 
♦ Kis Tükör: Még mindig veszteséges a Kis Tükör. A folyóirat 2000 példányban jelenik meg. Az belföldi 
elıfizetık száma jelenleg 1164. Még 200 példányt a hollandok fizetnek elı szegény családoknak, hogy ezzel is 
támogassák a lapot. Magyarországra 300 lapszám megy, ebbıl kb. 200 elıfizetés, a többi protokollba megy 
különbözı szervezeteknek, személyeknek. Hogy a kiadás költségeit fedezni lehessen az eladásokból, a lapszám 
árának növelése nélkül, 3000 példányt kellene nyomtatni és eladni. Kívánatos volna, hogy minél több elıfizetı 
legyen mert akkor nem annyira rapszodikus az eladott példányok száma.  
Imádkozzunk a Kis Tükörért, a szerzıkért, szerkesztıkért, munkatársakért de tegyünk is valamit érte. 
Fizessünk elı a Kis Tükörre! Ajándékozzunk Kis Tükröt barátainknak, olyanoknak akiket érdekelhet, akik aztán 
elıfizethetnek a lapra. Ha más fizetett elı nekünk, mi is fizessünk elı másnak. Továbbadni a meg-
ajándékozottság és az ajándékozás örömét. Születésnapra, ballagásra ajándékozzunk Kis Tükör elıfizetést 
szeretteinknek, barátainknak! 
     Legyen fontos annyira számunkra a Kis Tükör, hogy összefogjunk és megmentsük. 
♦ Április 9-25 között ismét Romániában turnézik a Watermark amerikai keresztyén együttes. Április 9-18 között 
Kolozsváron és Zilahon, április 18-25 között Marosvásárhelyen szervezünk alkalmakat iskolákban, 
gyülekezetekben és más helyeken, ahol minél több fiatalt szeretnének elérni az evangélium üzenetével (modern, 
kevésbé konvencionális formákkal). Hordozzuk imáinkban ezeket az alkalmakat. 
♦ Még megrendelhetı az ıszi  kolozsvári konferencia hanganyaga a marosvásárhelyi CE szövetségnél:  

- 2 kazetta (csak az elıadások és igehirdetések) – 60.000 lej/ 6 RON, 
- 2 CD (csak az elıadások és igehirdetések) – 60.000 lej/ 6 RON,    
- 1 CD-n sőrítve MP3 formátumban + fényképek – 50.000 lej/ 5 RON. 

 
Nagyvárad 
♦ Kiss Ferenc és Visky Johanna esküvıje volt március 25-én. 
♦ Berea szeminárium volt április 8-án, a mai zsidó-kérdésrıl, antiszemitizmusról beszélgettünk, Gyıri József  
színvonlas, tájékozott, építı elıadása kapcsán. 
♦ Berea szemináriumok programja: 
 - május 6: Nem keresztyén vallások (mormon, újapostoli egyház, Jehova tanúi, hare krisna). Elıadó: 

Szalay András. Délután bizonyságtétel, Szalay András. 
 - június 3: Nık és férfiak. Elıadók: Szász Zoltán és Tünde. Délután diaporáma vetítés. 
♦ Idısek, magányosok evangélizációval egybekötött húsvéti ünnepélyét szervezzük húsvét másodnapjára 
(április 18.) a CE házban. 250 személyt várunk. Kérjük, imádkozzanak áldásért! 
♦ Tábornyitás Mahanaimban június végén. Önkénteseket nagyon szívesen fogadunk! Érdeklıdni, jelentkezni az 
irodán: 0259-479579.  
 
Marosvásárhely és környéke 
♦ Hosszas, türelemmel viselt betegség után elhunyt Veress Zoltán somosdi testvérünk, szövetségi tag. 
♦A CE Szövetség részérıl 9 személy vett részt a Keresztyén Táborok Szövetsége (CCI) által szervezett 

képzésen, március 29-31 között a hargitai baptista táborban. 
♦ Szeretnénk folytatni az építkezést a bucsini táborhelyen. Imádkozzunk, hogy támogatást kapjunk erre a 

munkára is. Építkezési szakemberek jelentkezését várjuk, akik önkéntes munkával segítenének 
(szállást és kosztot tudunk biztosítani) a vakolásban, festésben, csempézésben, gipszkartonozásban.  

♦ Három csoport holland és egy csoport angol fiatal jön a nyár folyamán a bucsini táborba dolgozni. 
♦ Az idén is két angol tábor lesz a Bucsinon, a skót angol tábor mellett újra lesz egy az ír CE Szövetséggel 

közösen. 
♦ A holland Református Párttal (SGP) közösen újra megszervezzük a keresztyén politikai tábort. Érdeklıdık 

jelentkezését várjuk.  
♦ A nyári tábori lehetıségeket megtalálják a Kis Tükörben. 
 
Imádkozzunk 
♦A missziós alkalmainkért, hogy ne váljanak unalmassá, formálissá, hanem a kegyelem Ura töltse meg 

tartalommal, személyes mennyei üzenettel mindnyájunk számára. 
♦Közösségeink lelki épüléséért, gyarapodásáért, a közösségek kapcsolattartásáért. 
♦Szeretetszolgálatainkért, a munkatársi közösségeinkért, hogy Krisztusra mutatva végezzük feladatainkat. 
♦Közösségünk tagjaiért, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem bekapcsolódjunk a szolgálatba. Az Úr 

elhívása és küldı parancsa nem csak a fizetett alkalmazottak felé érvényes. 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
AsociaŃia Pro Christo et Ecclesia (Országos CE Szövetség) 

 str. Hegyi Lajos nr. 9  Târgu-Mureş, 540181.  
Tel: 0265-232591.  

E-mail: cemaros@rdslink.ro 


