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HÚSVÉTI HITTEL ÜNNEP I. NAPI IGEHIRDETÉS
Alapige: Márk 16,1-8 Olvasmány: 1 Kor 15,1-28 vál.

Unokája kérdezi a nagymamáját: - Mik azok a kezeden? – Ráncok. – És miért vannak ott? – Mert
megöregedtem. – Mi lesz, ha valaki megöregszik? – Idővel majd meghalok, sírba tesznek… Az unoka
közbevág: - Így van, és Isten majd lejön és felemel téged a mennyországba.

Amit a nagymama tanított az unokájának, azt hallotta vissza tőle, de kevéssé hitt a saját mondani-
valójában. Az asszonyok, akik Jézus testét keresték a sírboltban, bár hallották a feltámadásról szóló
ígéretet, mégsem hittek benne: „Ki fogja elhengeríteni a követ?” Úgy sejtették, hogy mivel saját sze-
mükkel látták Jézus halálát és temetését, minden ígéret dacára – a józan ész logikáját követve - Jézus
testét is a sírban fogják találni. A fehér ruhás ifjú azonban emlékezteti őket arra, amit már tudtak, csak
nem hittek: „Feltámadt, nincsen itt”.

Talán manapság is,  mikor saját  életünkben tapasztalt  nehézségeinkkel küzdünk, mi is Isten elé
visszük aggodalmainkat. Ez jól is van így. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az élet-prob-
lémáink megoldása, azaz az üdvösségünk, nála már el van készítve. A lehető legnagyobb problémát,
amivel az ember szembesülhet, azaz a halált, Ő legyőzte. Amitől mi szorongunk, azt ő mind legyőzte.
A szorongás maga az, ami árthat – hitetlenségünk megnyilvánulása ez. A feltámadt Krisztus követői-
ként már úgy gondolhatunk az életünkre, hogy az a halállal nem ér véget. És ez a tény egészen új pers-
pektívába helyezi az életünket. Betegséggel, szenvedéssel, bűneinkkel szembesülünk? Az ÚR jön, és
kiemel kétségbeesésünkből. A kő el van hengerítve.

Láthatjuk, hogy Isten szeretete, ahogy belép a világba, mindent elsöpör. A fehér ruhába öltözött
ifjú azzal bízza meg az asszonyokat, hogy mondják el az örömhírt a tanítványoknak, különösképp
Péternek.  Annak  a  Péternek,  aki  Jézust  háromszor  is  megtagadta.  Ám  a  szerető  Isten  mindent
helyreállít és újjá teremt. Feltámasztja a Fiút, megbocsát Péternek, és megbékél velünk is. Ámen.

HOGY ÉLETETEK LEGYEN ÜNNEP II. NAPI IGEHIRDETÉS
Alapige: János ev. 20,31 Olvasmány: 1 Kor 15,54-57

Az, hogy a húsvét a feltámadás ünnepe, az magától értetődő minden keresztyén számára, hiszen a
Szentírásban előttünk lévő bizonysgtételek alapján Jézus halál feletti győzelmét, sírból való kiszállását
ünnepeljük. De ennélfogva kimondhatjuk azt is, amit eleink talán határozottabban éltek meg ezekben a
napokban, hogy ez az ünnep az Élet ünnepe. Ha végiggondoljuk a népi hagyományokat, mindazt, ami
ehhez  az  időszakhoz  kötődik,  az  élet  újulása,  a  természet  éledése,  a  növekedés  és  gyarapodás  –
egyetlen szóval az Élet ünnepe zajlik. A nagy kérdés az, hogy mi, akik életünk dolgaiban legtöbbször a
halál  szorításában  vagyunk,  sajátunkként  tudjuk-e  igazán  ünnepelni  ezt  a  napot?  Mi,  akik
betegségekkel, nyomorúságokkal küzdünk, akiknek a lelke sokszor csügged a gondok között, vajon
meglátjuk-e az életet? Megszületik-e igazán az öröm a szívünkben az élet ünnepén?

Azért  lényegre  törő  ez  a  kérdés,  mert  a  Szentírás  bizonyságtétele  arról  üzen,  hogy  akit  mi
Urunknak és Istenünknek vallunk, ő az Élet Ura. Ő az, aki a halál dolgai között – különösképpen e
szent ünnepen – az élettel szeretne bennünket megajándékozni: annak boldogságával, hogy  teljes a
diadal a halál fölött. Ahogy János a feltámadástörténetet ezzel a bizonyságtétellel zárja: azért írattak
meg mindezek, hogy higgyétek: Jézus Krisztus az Isten Fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében.

Tudjátok mi ez az élet? A tegnapi terrortámadások után egy túlélő a világhálón megosztott egy
képet, amelyen egy Krisztus-szobor látható, amelyet a húsvétkor mártírhalált halt hívek vére terít be…
és a kép alatt a bizonyságtétel: még ma velem leszel a Paradicsomban. Testvéreim, ez az Élet, amelyet
nem vehet el a világ fejedelme, sem bombák robbanása, sem terror, sem erőszak, mert az Isten Fiában
elnyert Élet hatalmasabb mindennél. Hisszük, hogy még a mi elkényelmesedett keresztyénségünknél
is nagyobb, a mi kishitűségünknél is, lustaságunknál, esetleges elkeseredésünknél. Ő nagyobb, mert
teljes diadalt aratott! Ő, az Élet Ura ajándékozzon meg bennünket is igazi Élettel. Ámen.



HIRDETÉSEK

1. Húsvét szent ünnepén legyen rajtunk Isten újjáteremtő áldása, hogy Jézus feltámadásának örömhíre
beragyoghassa egész életünket, áthatva bizonyságtételünket.

2. Isten iránti hálaadással élhettünk az ünnepen a terített asztal áldásával. Köszönjük a szent jegyek
felajánlását adakozó kedvű testvéreinknek!

3. Szeretettel köszöntjük a gyülekezet közösségében Hábel Márton, III. éves teológus hallgatót. Kö-
szönjük Isten szavának továbbadását és áldást kérünk további készülődésére és szolgálataira!

4. Születésnapján köszöntjük id. Sárossy Gyula atyánkfiát, aki a napokban töltötte 90. életévét. Az Úr
gazadagon árassza rá és családjra kegyelmét!

5. Alkalmaink
Szerdán 18 órakor Bibliaköri alkalmunk lesz (Jn 5,16-30), majd 19 órakor az énekkar tartja próbáját.
Szombaton 16 órakor Pusztaszabolcson egyházegyei ifjúsági délutánra készülünk konfirmandusaink-
kal és az érdeklődőkkel. Vasárnap 10 órakor istentiszteletet, azt követően presbiteri gyűlést tartunk.

6. Parókia
A lelkészlakás bontása az ünnep utáni hetekben kezdetét veszi. Erre nézve felajnló vasárnapokat, illet-
ve adakozást hirdettünk április  és május heteire.  Köszönjük az eddig erre a célra befizetett/átutalt
164.000 Ft adományt, valamint a már megtett munkafelajánlásokat is. A bontási munkák ütemezését,
szervezését hamarosan megkezdjük. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


