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KRISZTUS JÉZUSBAN - HÚSVÉT I. NAPI IGEHIRDETÉS

Alapige: Róma 8,1-2 Olvasmány: Márk 16,1-8 Igehirdető: Kádár Ferenc

„Nincs  már  tehát  most  már  semmiféle  kárhoztató  ítélet  azok  ellen,  akik  a  Krisztus  Jézusban
vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított  téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál
törvényétől.”

Jó  volna,  ha  mindez,  amit  az  ünnep  üzen  a  számunkra,  igazán  a  miénk  lehetne:  az  Élet,  a
Feltámadás, annak öröme és békessége, nem pedig állandóan csak a gondok, a halál, a nyugtalanság és
a rohanás. Egyetlen hely, ahol a miénk lehet az, amit Isten nekünk szán, ez Krisztus Jézus. Mint egy
óvóhely, ahová háború vagy katasztrófa idején menekül az ember. Ahol nincs más lehetőség: vagy
benne vagy és megmenekülsz, vagy kint maradsz és pusztulás a részed.

Krisztus Jézusban? Azt jelenti, egyek vagyunk vele, s mindaz, ami vele történik, ránk is érvényes. A
nagypénteki eseményekben Jézus megbűnhődik minden emberi bűnért, s annak büntetését elhordozza
az ő szenvedésében és halálában. Ha benne vagyok, ezt azt jelenti, hogy vele együtt én is átmentem a
büntetésen és a halálon. Isten így számítja be nekem az ő áldozatát. A feltámadással Jézus legyőzve a
halált, átlép az életbe. Számomra ez a lépés nem teljesíthető, de ha Vele vagyok, őbenne, ez azt jelenti,
hogy nekem is életem van, a halálnak többé nincs hatalma felettem. Mert Krisztus Jézusban vagyok,
akiben az élet Lelkének új törvénye uralkodik, így én is megszabadultam a régitől.

Krisztus  Jézusban?  Azt  jelenti,  hogy  életem minden  mozzanatában  ő  határoz  meg:  ami  velem
történik, abban kivétel nélkül jelen van ő. Olyan szorosan kapcsolódik életünk, történetünk, hogy az
már  szét  nem  választható.  Az  istentiszteletben,  amikor  Isten  előtt  leborulok,  igével,  énekkel,
imádsággal, vagy épp az Úr asztalánál megállva: Krisztussal együtt vagyok mindebben, az élő Úrral.
Családi életemben, privát szférámban is velem van: az öröm és hálaadás pillanataiban éppúgy mint
vitatkozásokban, küzdelmekben. Nem hagy el.

Krisztus Jézusban? Azt jelenti, rá bíztam magam teljesen, egészségemet, életem kézben tartását,
döntéseimet,  félelmeimet,  még  halálomat  is,  mert  tudom,  ha  Őbenne  vagyok,  nincs  semmi,  ami
ellenem szólna. Ha ő irányít, akkor a jó útra talál rá lábam, ezért hozzá menekülök, mert ő az egyedüli,
akinél teljes és biztos menedék vár. Ő a Feltámadott Úr, akivel olyannyira egyek vagyunk, hogy ez
már semmiképpen szét nem választható: ő visz el az élet teljességére, Ő adja meg életem igazi célját
és értelmét. Ő az én Szabadítóm. Ámen.

KÉTELKEDÉS ÉS ALÁZAT - HÚSVÉT II. NAPI IGEHIRDETÉS

Alapige: János 14,5-6 Olvasmány: János 20,19-28 Igehirdető: Gál Balázs

„Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat? Jézus
így válaszolt: Én vagyok az út az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

Most a 12 tanítvány tablójáról lesz szó, azon belül Tamás apostolnál időzünk el. Kicsoda Tamás? Mit
tudunk róla? A hitetlen Tamás jut róla sokszor eszünkbe. Azonban miért volt hitetlen? Mert ő ki mer-
te mondani, amit a társai csak gondoltak, vagy gondolatban kételkedtek. Ő járt pórul, amikor a többi-
ek látták az Urat, és azt mondta, hogy „Nem hiszem” (hogy feltámadt). Őszinte ember volt. Tamás volt
az, akiről János evangélista három epizódon keresztül ír, ellenben a többi evangélista csak a nevét em-
líti. Ő is személyesen találkozott Jézussal, szemtanúja volt Mestere csodáinak. Az ő példáján láthatjuk
meg: saját történetünk annyit ér, amennyire „érintkezik” a Feltámadott Jézus történetével.
Hogy érhetjük el azt, hogy helyreáll a mi kételkedő életünk? A Feltámadás utáni történetben Tamás
személyesen találkozik Jézussal, és itt minden helyreáll. Tamás érinti Jézus sebeit, Jézus az ő lelkét.
A mi kételkedő, hitetlen,  elgyengülő életünk egyszer csak találkozik a Feltámadott  Krisztussal,  és



érintkezik,  beleoltatik  a  mi  történetünk  az  Ő  történetébe,  és  így  kapcsolatba  léphetünk  mennyei
Atyánkkal.
Mit üzen Tamás története? Erős felnőtt hithez szükségesek a kérdések. Ezért szeretnék biztatni min-
denkit, hogy merjünk kérdéseket feltenni, életre szólókat is, hogy kielégítő válaszokat kapjunk az élet
bármely szituációjára.  Ennek van veszélyei is,  hogy fensőbbségességet,  dacot,  gőgöt nemz. Akkor
mégis hogyan kaphatunk válaszokat Istentől? Amikor Tamás találkozott a Feltámadott Krisztussal, Jé-
zus mondta neki, hogy „ne légy hitetlen, hanem hívő”, vagyis ne kételkedj, hanem higgy. Ekkor Tamás
megalázva magát kimondta, hogy „Én Uram, és én Istenem!” Érted-e ezt testvérem? A hithez alázat
kell. Isten csak akkor tud téged megérinteni, ha alázattal fordulsz hozzá. E nélkül csak gyalázat, nevet-
séges és szégyellnivaló az egész kételkedő életünk.

Testvérem, hol tart a te utad? Érintette már a te történeted Jézus történetét? Mersz kérdezni? Jól
kérdezel? Akkor vagy igazán jó úton, ha tudod Jézus az út! Csak akkor ismered meg az igazságot,
ha tudod, Jézus maga az igazság. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. A feltámadás szent ünnepén köszöntjük az egész gyülekezetet. Örömünk legyen teljes, hitünk növe-
kedjen a mi Urunkban, az általa nekünk adott örök élet bizonyosságában! Isten áldja meg ünnepünket
és életünket!

2. A keresztség sákramentumában részesült az ünnep első napján Farkas Imre és Bihari Erika kislánya,
Anna. Isten áldása kísérje az egész családot!

3. Ezeken az ünnepnapokon is megteríthettük az Úr szent asztalát! Hála legyen Istennek kimondhatat-
lan ajándékáért, s köszönetet mondunk a szent jegyek felajánlásáért is: a jó kedvű adakozót szereti az
Isten.

4. Legátus érkezett közénk az ünnepre, Gál Balázs I. éves teológiai hallgató. Isten áldása legyen az ő
életén!

5. Az ünnep után szerdán folytatódnak hétközi alkalmaink. 18 órakor a Bibliakör óráján a II. Helvét
hitvallás 10. fejezetét olvassuk (A kegyelmi kiválasztásról). 19 órakor énekkari próbát tartunk. Várjuk
az énekelni szerető tagjainkat.

Szombaton 14 órakor konfirmációs előkészítőt tartunk. Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünk
ismét keresztelés alkalma lesz. A lelkipásztor harmadik gyermeke, Márton részesül a keresztség sákra-
mentumában. Jövő hétfőn, április 24-én, 18 órai kezdettel egyházlátogatás lesz gyülekezetünkben. Ké-
szüljük erre is, időnket ide szánva. 

Várunk mindenkit szeretettel közelgő alkalmainkra!

6. Hirdetem az egyházmegyei családi napot, mely május 20-án, szombaton lesz Dinnyésen a Temp-
lomkert hagyományőrző központban. Már e héttől lehet regisztrálni az alkalomra. Ennek aktuális rész-
leteiről a gyülekezeti- és az egyházmegyei Facebook oldalon is tájékozódhatunk.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


