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FELTÁMADÁS NAPJA 
 

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az 

nem hal meg soha.” János 11,25-26     Olvasmány: Márk 16,1-14 
 

Ezen a vasárnapon két sorozatunk találkozik. Az „Én vagyok” igék között a mainál visszatérünk az 

istentiszteleti hagyományainkat érintő sorozatra, hiszen a feltámadás óta – immár 2000 éve – ehhez a 

naphoz és ehhez az eseményhez köthető a mi istentiszteletünk, mind idejében, mind tartalmában. 

Az istentisztelet napja ószövetségi korból eredő újszövetségi örökségünk. A szombatnap, a 

nyugalomnap az isten tiszteletének megszentelt napja volt az Ószövetségben. Sőt, a zsidóság és 

néhány felekezet, akik tanításaikban visszatértek az ószövetségi rendhez, őrzik mind a mai napig. De 

az újszövetség gyülekezete már a ’hét első napján’ – és nem csak szombatnapon – gyűlt egybe 

istentiszteletre, ahogy olvassuk több helyen is. Egyébként néha mi magunk is gondban vagyunk, hogy 

első-e vagy utolsó, hiszen a bibliai kor embere számára a feltámadás napja a hét első napja volt, míg 

az európai gondolkodás – a teremtési rend logikáját követve – a hetedik napként tekint rá. 

Akár első, akár hetedik a héten, mindenképpen kiemelkedő üzenete számunkra a vasárnapnak, hogy 

ezen a napon történt a feltámadás. Jelenti ez Isten népének megnyugvását, az új teremtés kezdetét: 

Isten ilyenkor veszi kezébe az ő népét és formálja a mi új életünket, így ünneplünk ezen a napon. 

Ez a nap a csúcspont. Milyen jó a hét végén egy magaslatra érkezni, munkáink után feljutni a 

csúcsra, ahol más szemszögből látjuk a megtett utat. Milyen jó megpihenni, feltöltődni Isten 

jelenlétének emelkedettségében. S ugyanígy, milyen jó a magasról indulva, lendülettel haladni tovább 

a völgyek és emelkedők felé. Ez a nap csúcspont: amikor az ember a feltámadás üzenetében 

megerősödik: Istennél életet nyertem, örökkévalót, üdvösségeset. 

Nagy szomorúság látni, hogy a körülöttünk élők életében nincs jelen ez a csúcs. Szomorúság, amikor 

látjuk, hogy egyre több program kerül a feltámadás napja ünneplésének helyére, s az emberek egyre-

másra csak mélypontokat élnek át. Könyörögjünk, szóljunk és tegyünk annak érdekében, hogy egyre 

többen juthassanak el a feltámadás napjának meglátására. Ámen. 
 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Alkalmak 

Augusztus 20-án délelőtt 10 órakor Gyúrón, 11 órakor Tordason lesz megemlékezés, melyre 

hívogatunk mindenkit. A gyülekezet közösségében 23-án, vasárnapi istentisztelet keretében 

emlékezünk majd meg nemzeti ünnepünkről. 

Előre hirdetjük a konfirmandus találkozót, melyre idén is augusztus utolsó vasárnapján, újkenyér 

ünnepén (30-án) kerül sor. Szeretettel hívjuk az ***5-ben konfirmáltakat! 

2. Az idei gyülekezeti kirándulás október 17-18-a hétvégéjén lesz. Ott tartózkodásunk költségei – a 

szállás és az étkezés – mintegy 10.000 Ft-tal terhelnek majd bennünket. Szeptember 15-ig lehet 

jelentkezni 5.000 Ft előleg befizetésével. 

3. Megjelent a Csendes Percek legújabb száma, mely az iratterjesztésben átvehető. 

 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


