
Kedves testvérek!

A Húsvét üzenete így szólít meg minden
embert: Ne félj! Jézus él! Jézus feltáma-
dott! Figyeljünk most arra miért is hatá-
rozza meg ennyire Húsvét ünnepét a féle-
lem. Az ismert történet minden szereplõje
tele van félelemmel, aggodalommal.  A
gyászoló asszonyok félelemmel telve in-
dulnak el Jézus sírjához. Mi a félelmük
oka? Az elsõ, és döntõ ok: teljesen maguk-
ra maradtak. Félelmetesen egyedül van-
nak. A tanítványok sehol, félelmükben va-
lahol megbújva vannak. Sehol egy férfi,
mit ér két gyenge asszony a kemény õrség-
gel szemben. 

Aztán félnek azért is, mert a halál
most mindennél nagyobb fájdalmat oko-
zott. Egy fiatalembert ragadt el a halál,
ráadásul ez a halál nem természetes mó-

don érkezett, hanem erõszakosan, külö-
nös kegyetlenséggel – ahogy arról ma tu-
dósítanának minket – oltott ki egy fiatal
életet. 

Rémületük, félelmük harmadik okát
abban láthatjuk, hogy rosszul számoltak.
Õk akadályokra számítottak: õrség, nehéz
kõszikla, gúny, megvetés. Teljes a zava-
ruk, rémületük, mert másként számoltak, s
nem az elképzeléseik szerint alakultak az
események. Drága testvérek! Az ünnep
üzenete azokat szólítja meg elõször, akik
átélik: nagyon társtalan vagyok, nagyon
magamra maradtam a halállal szembeni
félelmetes küzdelemben. Ne féljetek! Szó-
lít meg minket a Feltámadott üzenete. Ho-
gyan lehetséges félelem nélkül szembefor-
dulni a halállal?

Úgy ahogy az asszonyok tették: keres-
ni kell a megfeszítetett. Az asszonyok
azért lettek a feltámadás tényének elsõ to-
vábbmondói, mert õk nem féltek annyira,
hogy meg ne keressék a megfeszítetett. Az
asszonyok kereszthordozó emberek, ezért
õk megbizonyosodhatnak a feltámadás
csodájáról. Kedves testvérek! A félelem
szûnik az engedelmességben, a szolgálat-
ban, mert annak jutalma a Feltámadottal
való találkozás. Hiszen õk sem szemtanúk,
mert a feltámadásnak nem lehetnek szem-
tanúi, csupán igehirdetést hallgatnak. Ar-
ról, hogy Jézus él, errõl õk is angyali ige-
hirdetésbõl értesültek,  nincs kézzel fogha-
tó bizonyíték a kezükben, mégsem félnek
már, mert az Ige, Isten szava hatalmat vesz
életük felett. 

Ne féljetek! – szólít meg minket Hús-
vét üzenete. A mi félelmeink is csak így
oldódnak meg: megkeressük a Megfeszí-
tetett, és hiszünk az igehirdetés szavának:
„nincsen itt, mert feltámadt, amint meg-
mondta”. 
Így legyen: Ámen! 
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„Nincsen itt, mert
feltámadott.”

Máté 28, 6.

Ti ne féljetek; 
mert tudom, hogy a megfeszített
Jézust keresitek

Húsvéti üzenet Máté evangéliuma 28. rész 1-10. versei alapján.

Nagy örömmel tájékoztathatjuk a gyüleke-
zetet, hogy 2015. február 27-i hatállyal is-
mét teljes joggal folytathatja szolgálatát
Kiss Péter megválasztott lelkipásztorként,
Kiss Katalin pedig beosztott lelkészként.
Az errõl szóló határozatot már Kiss Péter
lelkipásztor ismertette a gyülekezet elõtt a
bibliavasárnapi Úrvacsorás Istentiszteleten,

március 1-én. Megköszönte, hogy éppen
egy hónapon keresztül Hantos Jenõ nyugal-
mazott lelkipásztor nagy hûséggel és szere-
tettel végezte helyettes-lelkészi szolgálatát
a soroksári gyülekezetben. Szolgálatát a
gyülekezet nevében nagy szeretettel kö-
szönjük, életére, szeretteire, nyugdíjas éve-
ire Isten gazdag áldását kérjük.

Kiss Katalin március 6-án a presbiteri
gyûlés kezdetén szót kért, és bejelentette:
férjével együtt folytatni kívánja szolgálatát
mind a gyülekezetben, mind a házas-, vala-
mint családi életükben. 

Március 10-én Illés Dávid esperes és
Brandenburg Sándor egyházmegyei gond-
nok látogatta meg a gyülekezetet kanonika
vizitáció alkalmával. Az egyházmegye ve-
zetõsége hosszan beszélgetett a presbite-
rekkel a gyülekezet életérõl, akik kifejez-
ték örömüket, hogy a lelkész-házaspár
folytatja a szolgálatot, és bizalommal te-
kintenek a jövõbe, amelyet a megújulás út-
jának látnak.

Tájékoztató a gyülekezet felé a 
lelkipásztori szolgálat megerõsítéséröl


