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MONDJÁTOK MEG TANÍTVÁNYAINAK – HÚSVÉT 1. NAPI IGEHIRDETÉS – KÁDÁR FERENC

Alapige: Máté ev. 28,7 Olvasmány: Máté ev. 28,1-10

Mai  világunkban  a  hírek  teljesen  elveszítették  értéküket.  Számolatlanul  özönlik  hozzánk  –  közösségi
oldalakon, rádió- és tévéadásokon keresztül – sokszor ugyanaz. Aminek pedig egyszer még lenne is hírértéke,
már a huszadik alkalommal hallva nem is olyan fontos. Csak nehogy a legnagyobb hír is erre a sorsra jusson
életünkben! Persze,  tudjuk mi a húsvéti  üzenet:  Krisztus feltámadt!  De most  vizsgáljuk meg azt  a reggelt,
amikor ez a hír megszületett, hogy nekünk is újra megmutassa értékét!

Milyen érdekes, ezt a hírt azok kapják meg, akiket érint és érdekel. A többiek nem tudnának mit kezdeni
vele. Két nőtanítvány találkozik először a feltámadással, akik éppen Jézus sírjához igyekeznek. Mélyen érinti
őket mindez. Az angyal és Jézus is arra kéri őket, hogy a tanítványoknak adják tovább a hírt. A feltámadás csak
azok számára igazi hír, akiket érdekel Jézus. A többiek számára legfeljebb mese, csalás vagy átverés. Célját az
Isten gyermekeiben találja meg, bár látjuk, ott is rögös útja van.

Isten olyanokra bízza ezt a hírt, akik tanúságtétele a világ szerint nem számít. Egy olyan korban történik a
feltámadás,  ahol  az  asszonyok  tanúságtételét  nem  vették  számításba.  Még  a  tanítványok  is  csak  üres
fecsegésnek tartják, amikor ezt a hírt meghallják. Ma sem tapasztalunk mást. Milyen sok férfi testvérünk az
Isten dolgait  asszonyoknak valónak tartja,  s távol  tartja magát  a lelki  alkalmaktól.  És a családban,  barátok
között ugyanígy tapasztalhatjuk: bizonyságtételünk nem hat. Talán nem véletlen. A mi feladatunk az üzenet
továbbadása, de nem a mi szavunkért fognak hinni, hanem a Jézussal való személyes találkozás után.

A hírt először meghallók is személyes bizonyságot nyernek. Látják-hallják az eseményeket, majd pedig már
az  engedelmesség  útját  járva  szembetalálkoznak  a  Feltámadott  Jézussal.  Mindez  egyben  adja  meg  azt  a
megbizonyosodást számukra, amit hitnek nevezünk. Benne van ebben, hogy igaznak tartom, amit Isten mond,
ezért engedek szavának, amit kér tőlem, amit tanácsol Igéjében, azt igyekszem megtartani. De benne van ebben
a  személyes  találkozás  megerősítő  bizonyossága  is:  hogy  tudom,  Ő jelen  van  életemben,  örömeimben  és
küzdelmeiben egyaránt. Bár halott volt, bűneim miatt törték össze, de feltámadt és szabadításával engem is
megerősít. Új életre vezet és örök életet ad.

Így válik a hír igazzá, az Isten Lelke munkája révén, amikor személyesen is találkozásod van vele, amikor
napról napra kísér utadon szabadításával. Ámen.

HÚSVÉTI LÁTÁS – HÚSVÉT 2. NAPI IGEHIRDETÉS – OLESIÁK HAJNALKA

Alapige: János ev. 20,8 Olvasmány: János ev. 20,1-10

Jó látni titeket. Jó látni az ismerős helyet, az ismerős arcokat újra. Hisz nem először járok itt. Mégis mi-
kor jöttem, útközben érdekes élmény volt észrevenni messziről a templom tornyát. Akkor még csak egy
pillantást vetettem rá. Közelebb érve, és belépve az ajtón, tüzetesen megvizsgáltam mindent, ami a temp-
lomban található. Húsvét hétfőn pedig itt állok a szószéken, és hirdetem nektek Isten üzenetét. Bár nem lá-
tom Jézust az ünneplő gyülekezetben, mégis hiszem, hogy Ő is itt van, és velünk ünnepel. Most nézzük
meg, hogyan reagáltak az első tanítványok Jézus feltámadására.

Mária: Csak bepillantott a sírba, csak egy pillanat erejéig észrevette, hogy eltűnt Krisztus teste. Nem gon-
dolkodott el a történteken. Futott a tanítványokkal elhamarkodott, felszínes megfigyelésével. Csak azt látta
meg a csodából, hogy eltűnt Jézus teste. A nem hívó emberek is ilyen felszínesen láthatják a keresztyénség
igazi örömüzenetét, amely Krisztus feltámadása. Viszont az is fontos, hogy mi se csak egy pillanatra áll -
junk meg ennél a csodánál.

Péter: Ő egyenesen berontott a sírba, és mindent tüzetesen felmért, mint egy bűnügyi nyomozó. Mindent
megvizsgált, mégsem látta meg Jézus feltámadásának csodáját. A teológusok is lehetnek sajnos ilyenek,
hogy a Biblia tanításait meg a hitvallásainkat részletesen szétszedik, megvizsgálják. Ugyanakkor az egy-
szerű keresztény ember is napi csendességében is megvizsgálhat tüzetesebben egy-egy igeszakaszt.  Ez
nem feltétlenül rossz, de van egy egyszerűbb módja Isten akaratának a megismerésére.

János: Az igazi szemtanú, aki látott és hitt. Péter után megy be a sírba, de már előzőleg is bepillant.
Nem tudni mi folyik le benne, amíg kint várakozik, viszont amikor belép, látja és hiszi, hogy Krisztus
feltámadt. Csak a jeleket látja, de visszaemlékszik arra, amit Krisztus ígért, hogy fel fog támadni. S Ő
feltámadt, valóban feltámadt. Így bízhatunk bármely ígéretébe, mert amilyen biztos ez az állítás, hogy Ő



ma is él, ugyanolyan biztos, hogy ma is szólni kíván hozzánk. S mai ígérete is ugyanúgy teljesülnek, mint
egykor feltámadása. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Istentől megáldott ünnepet kívánunk a gyülekezet minden tagjának. A feltámadott Úr jelenléte ad-
jon örömet, erősítse hitünket. Ő áldja meg családunkat, nemzetünket, adjon békességet!

2. Isten iránti hálaadással élhettünk az Úr asztalának áldásaival. Köszönjük a szent jegyek felajánlását
testvéreinknek!

3. Köszöntjük szeretettel a budapesti hittudományi kar ünnepi követét, Olesiák Hajnalka, IV. éves teo-
lógiai hallgatót. Isten hozta közöttünk újra, Isten áldását kívánjuk életére és szolgálatára!

3. Alkalmaink

Április 4-én, szerdán 18 órakor Bibliakört tartunk.
Április  7-én,  szombaton 14 órától  kezdve Tavaszi  Családi  Délutánt  tartunk a  gyülekezeti  házban,
melyre várunk kicsiket és nagyokat egyaránt.
Április 8-án, vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk.

4. Gyülekezeti tábort szervezünk június 28-július 1. napjaiban a Mályi-tó mellett. Kiemelten fontosnak
tartjuk, hogy a gyülekezet aktív tagsága magáénak érezze ezt a lehetőséget, amit ez a négy napos kö-
zös kirándulás magában tartogat. A tájékoztató- és jelentkezési lap kézbe vehető. Jelentkezési határidő
április 15. Várjuk a jelentkezéseket!

5. Vasárnap, április 8-a az Országgyűlési választások napja. Ahogy egyházunk elöljárói már korábban
nyilatkoztak, ezt megerősítve fontosnak tartjuk, hogy magyar állampolgárként ki-ki éljen a választás
lehetőségével, s lelkiismerete szerint a szerinte legalkalmasabbakra adja le szavazatát. Egyúttal imád-
kozzunk Istentől jövő bölcsességért, valamint békességért.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


