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185. dicséret: Krisztus feltámadott
https://www.youtube.com/watch?v=W4pNzBBuVcI

Olvasmány: Lukács 24,36-49

356. dicséret: Felvirradt áldott szép napunk
https://www.youtube.com/watch?v=QV_06pIk7ZA

HARMADNAPRA…
Alapige: Hóseás 6,1-3

:

Majdhogynem véletlenül találtam rá a hóseási igeszakaszra miközben azt keresgéltem – Lukács
írásából kiindulva – hogy hol lehet megírva az, hogy harmadnapra fel kell támadnia a Krisztusnak. És
íme, egy szakasz, mely beszél Isten büntetéséről és bocsánatáról, a halálról és a feltámadásról; buzdít
az Isten megismerésére, szól arról, hogy ő közel van hozzánk. Mondhatni, igazán építő gondolatok így
az ünnep napjaiban; több szempontból is aktuális az üzenettel, biztatással a halál ellen, a betegség
ellen:  az  Isten  irgalmáról  és  szeretetéről.  Hát  kell-e  ennél  több?  Az Ige  jobb  megértése  kapcsán
állíthatom: bizony, kell!

Nem véletlen, hogy erre az igeszakaszra kellett rátalálnom, mert miután jobban utána néztem, a
szakasz üzenete éppen az ellenkezőjére fordult át. Kiderült, hogy ez a néhány bíztató szó a próféta
ellenfeleinek szájából hangzik, vélhetően az ünnepen, amikor a népet megszokott vallásos sablonokkal
próbálják hitegetni: Isten ítélete nem is olyan súlyos; bár eddig távol voltunk tőle, de most Istenhez
térünk és akkor újra helyre állít minket. De e szavak mögött igaz tartalom, hit már nem volt. Ez az,
amit Isten szóvá is tesz a következő versekben, Ézsaiás szavaival élve: ez a nép csak szájával dicsőít
engem, de szíve távol van, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat (Ézs 29,13). 

Súlyos szavak ezek, súlyos üzenet, melyen talán jelen helyzetünkben, amikor Isten jelenlétét a
megszokott „betanult” módon nem élhetjük meg, még inkább el kell gondolkoznunk, saját hitünket,
kegyességünket is mérlegre téve. Mennyire megszokásból tartjuk ünnepeinket? Mennyire megszokás
az számunkra,  hogy Krisztus meghal  bűneinkért  és  harmadnap feltámad a mi megigazulásunkért?
Mennyire természetes az, hogy Isten megbocsát? Mennyire természetes az, hogy mi bűneinkben jól
elvagyunk, mert úgy hisszük, hogy ez így van jól?

Ne legyen  megszokás  az  ünnep,  ne  legyenek  megszokottá  Isten  tettei!  Legyen  mindig  csoda,
legyen mindig erő, amely hatással van ránk. Engedjük, hogy igazán szívünkig érjen az Ő Igéje, hogy
megújítson. Ma is erre van szükségünk, amikor a félelem, a nyomorúság itt kopogtat az ajtón. Itt nincs
helye a megszokottnak, nincs helye a bálványoknak, a saját  képünkre formált  hamis istennek. De
helye van az Élőnek, a Feltámadottnak, aki a halálból az életre visz bennünket is. Helye van az igaz
bűnbánatnak,  az Isten előtti  teljes  leburulásnak, és  helye van a  feloldozásnak,  melyet  a feltámadt
Krisztus  áldozatából  nyertünk el;  s  helye  van a  hálának,  életünk felajánlásának az  Ő tiszteletére.
Ámen.

724. dicséret: Uram, közel voltam hozzád
https://www.youtube.com/watch?v=WrSGGmHa2MI

https://www.youtube.com/watch?v=W4pNzBBuVcI
https://www.youtube.com/watch?v=WrSGGmHa2MI
https://www.youtube.com/watch?v=QV_06pIk7ZA


HIRDETÉSEK

1. A gyülekezet minden tagjának békés, reményteljes ünneplést
kívánunk a Feltámadott Úr Krisztus jelenlétében!

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive - 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

2. Hirdetem az adakozás lehetőségét – kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akinek lehetősége van rá, va-
lamilyen formában juttassa el ide szánt adományait ezekben a hetekben is! Külön köszönet azoknak,
akik az elmúlt napokban ezt már megtették: az elmúlt négy hét során 150.000 Ft adomány, valamint
90.000 Ft egyházfenntartói járulék érkezett a gyülekezethez. Köszönjük!

 „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Kor 9,7)

3. Köszöntjük szeretettel 75. születésnapja alkalmából Ráczné Berki Julianna asszonytestvérünket! Is-
ten áldását kívánjuk életére szerettei és a gyülekezet közösségében!

4. Az iratterjesztésben megtalálható a Csendes Percek, Reformátusok Lapja és a Presbiter újság leg-
újabb száma is más lelki olvasmányok mellett. A templomban átvehetőek kiadványaink, valamint ké-
résre szívesen eljuttatjuk a gyülekezet tagjaihoz.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!

Krisztus győztesekké tett minket
https://www.youtube.com/watch?v=JeUPR-8_rWQ

https://www.youtube.com/watch?v=JeUPR-8_rWQ

