Istentisztelet 2020. szeptember 13-án
A keresztről szóló beszéd Isten ereje
Fohász: „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten,
igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk,
és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a
népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek
igazságos ítéleteid. “ Ámen (Jel 15,3-4)
Kezdő ének: 488,1-3 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható
Isten...
Fennálló ének: 488,4 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható
Isten...
Fő ének: 466 - Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem, a Golgotán...
Fohász: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Fiától,
az Úr Jézus Krisztustól a Szentléleknek közösségében. Ámen
Igeolvasás: 1Kor 1,10-24
10 A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan
egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban
és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre! 11 Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim,
Khloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. 12 Úgy értem ezt, hogy mindenki
így beszél köztetek: Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. 13 Hát
részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszíttetett meg értetek, vagy Pál nevére
keresztelkedtetek meg? 14 Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek,
csak Kriszpuszt és Gájuszt, 15 nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre
keresztelkedtetek meg. 16 Igaz, megkereszteltem még Sztefanász háza népét is, rajtuk kívül
azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. 17 Mert nem azért küldött engem
Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő
beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. 18 Mert a keresztről szóló beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 19
Mert meg van írva: „Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét
semmivé teszem.” 20 Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e
bolondsággá Isten a világ bölcsességét? 21 Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem
ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága
által üdvözítse a hívőket. 22 És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig
bölcsességet keresnek, 23 mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan
megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24 de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és
görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége.
Imádság:
Szerető mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ma még lehetővé
tetted számunkra ebben a bizonytalan időben, hogy eljöjjünk ide a Te
házadba, találkozhassunk egymással és Veled. Gondolunk azokra a
testvéreinkre is, akik bármilyen oknál fogva nem lehetnek itt, kérünk,
adj számukra is lelki táplálékot, vezetést, azt, amire szükségük van.

Szent színed elé járulunk, és őszinte szívvel keresünk Téged.
Nem a jelek vagy az emberi bölcsesség útját, hanem Igéd hallgatását

választottuk, hogy benne találjuk meg azt, amire a lelkünknek
szüksége van. Köszönjük, hogy tekintetünket a golgotai keresztre
irányítod. A Megváltó Úr Jézus Krisztusra, lelkünk áldott orvosára,
hogy Általa kegyelmed ereje megragadjon és betöltsön minket. Hogy
legnagyobb harcaink és kísértéseink között is bizonyosságunk legyen
afelől, hogy az Ő egyszeri tökéletes áldozata minden bűnünkre
elégséges. Segíts erőt meríteni az Úr Jézus Krisztus áldozatából,
kegyelméből, hogy a mi életünk is hordozója lehessen ennek a mentő
szeretetnek. Így áldj meg minket igéd üzenetének értésével és
befogadásával. Ámen
Igehirdetés előtti ének: 342,1.5 - Jézus, világ Megváltója…

Igehirdetés - Textus: 1Kor 1,18
„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak,
akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.“
Kedves Testvéreim!
Vajon mit jelent, milyen üzenete van a keresztnek a mai ember
számára? Mi az első gondolatunk, amikor ezt a szót halljuk: kereszt?
Ha azt a tényt vesszük figyelembe, hogy mifelénk a temetések
alkalmával általánosan minden sírra kereszt kerül, még ha
hitetlen/ateista volt is az illető, akkor nyilvánvaló, hogy leginkább
a halált jelképezi...
Valakinek, ha ezt a szót hallja, akkor a saját „keresztje“ jelenik
meg - az a teher, amit cipel, ami alatt roskadozik, amit vinnie kell, akár
tehet róla, mert maga szerezte, akár nem, de az élet rakta rá... és ez
nehéz. Sajnos, a mi szenvedésünk olykor még Krisztus keresztjét is
elhomályosítja.
Kezdjük azzal, hogy a kereszt a keresztyének közös vallási
szimbóluma. Nekünk, reformátusoknak ezen belül van egy történelmi
eredetű idegenkedésünk is a kereszttel szemben, amit jó lenne oldani,
hiszen a kereszt mindannyiunk számára Krisztus megváltó halálára
mutat. A korpusz nélküli kereszt ellen pedig nem is lehet semmi
ellenvetésünk, hiszen azt hirdeti, hogy Jézus nincs a kereszten, Ő
feltámadott és él.
Azonban igénkben Pál apostol nem a keresztről, mint
szimbólumról, hanem a keresztről szóló beszédről, mint Isten
erejéről ír és vall. A keresztről szóló beszéd, a kereszt üzenete ugyanis
életet változtató erővel bír. Ezt maguk a korinthusiak is átélték,
megtapasztalták, amikor hívőkké lettek. Addigi életük a hírhedt
erkölcstelen városban a pogányság minden lelki sötétségét jelentette,
sajátos tartalmú volt a meghatározás: korinthusi módon élni. A köztük
levő zsidókból lett keresztyének meg a törvény fanatikus rajongói
voltak. A mostani életük a Krisztusban szabad a múlttól.

Azonban az, hogy Krisztuséi lettek, még nem jelent egyfajta
tökéletességet. Korinthusban is voltak gondok a hívők között. A levél,
amelyet most kezdtünk olvasni a Bibliaolvasó vezérfonal szerint,
ezeket is sorban feltárja, mi ma közülük egyről halottunk: „... ne
legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és
meggyőződésetekben jussatok egyetértésre! Mert azt a hírt kaptam
rólatok, testvéreim, Khloé embereitől, hogy viszálykodások vannak
közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek: Én Pálé
vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé.“
Az történt ugyanis, hogy idővel Korinthusban egyfajta
pártoskodás alakult ki, csoportokra szakadt a gyülekezet, a Krisztustest. Az apostol ezért élesen fordul elsősorban a rá hivatkozók pártja
felé: Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszíttetett meg
értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg?
A korinthusiak természetesen még nem ismerhették a Káté tömör
kérdés-válaszát: „Kié vagy te? - Én a Jézus Krisztus tulajdona
vagyok...“ Azonban, ez egyébként igaz volt róluk, de a pártoskodással
ez a Krisztushoz tartozás háttérbe szorult. Emberekhez kötődés lépett
a helyére, ebből pedig versengés lett, és kizárólagosságra törekvés.
Például Krisztus esetében, akik Krisztus-pártnak gondolták magukat,
úgy beszéltek, mintha Krisztus csak az övék lenne, kirekesztő módon
kisajátították maguknak Krisztust.
Azonban alapigénkhez visszatérve, a keresztről szóló beszéd
Isten ereje, amely nem szétválaszt, hanem összeköt. És nem
osztja meg a gyülekezetet, nem választja szét őket Pál sem, nem
hatódik meg a pártoskodástól, pedig hízelgő lehetne, hogy neki is van
egy csoportja... Ő maga is nagyon konkrét, mivel hogy orvosolni akarja
ezt a helyzetet: „azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Khloé
embereitől“ - vagyis nem bonyolítja a dolgot azzal, hogy pletykaszinten
kezelné
a problémát,
hanem
egészen
konkrétan
megnevezi
a hírforrást, akitől a dolog a tudomására jutott.
Ez egy fontos
momentum. Megszívlelendő Pál bölcsessége, tiszta munkája, hiszen
hányszor homály fedi a mi értesülésünket, az egésznek a hitelessége is
kérdéses, de zavart kelteni jól lehet azzal, hogy valaki ezt vagy azt
mondta.
Kedves Testvéreim, azonban nem a pártoskodásról, hanem
a keresztről szóló beszéd erejéről van ma szó. Arról, hogy ez nem
bolondság, nem üres beszéd. De csak azok számára, akik elfogadták,
akik életében hat, és akiket igazgat. Ez bizony nem is volt olyan
egyszerű, hiszen a kereszthalálhoz szégyen tapadt. Gonosztevőket,
gyilkosokat szoktak kereszten kivégezni. Mit akar hát az apostol olyan
világmegváltóval, akiről azt hirdeti, hogy a legszégyenteljesebb
halállal, vesztőhelyen fejezte be földi pályafutását?
Nem csoda, ha sokan megbotránkoztak a keresztről szóló
beszéden. Ugyan ki lenne képes odaadni az életét egy bűnösért? Meg

azon is, amit a kereszt hirdet: hogy Isten ugyanazt az árat fizette
értem is, mindenkiért, az általunk legmegvetettebb emberért is!
Bizony, ennyire nincs Isten szemében különbség ember és ember
között! Nem vagyok különb állapotban, mint a megtérő lator Jézus
oldalán a maga egész elrontott életével. Számomra is csak az alázat és
a bűnbánat útja az egyetlen járható út, ami az üdvösségre visz.
Igaza van Pálnak: „És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök
pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust
hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig
bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek
egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége“.
Kedves Testvéreim! Azért drága nekünk a kereszt, mert az
a szégyenletes kereszt értünk állt, mert rajta az Isten Fia értünk
szenvedett, mert az a kereszt Isten irántunk való mentő szeretetének
a legnagyobb bizonyítéka. Azért drága nekünk a kereszt és
a keresztről szóló beszéd, mert az IGE (logos). Ahogyan a karácsonyi
üzentet olvassuk János evangéliuma elején: Az Ige (Logos) testté lett.
Vagyis a keresztről szóló beszéd = a kereszt Igéje. Isten szava hozzánk
a kereszt. Semmilyen fából, aranyból készült kis vagy nagy keresztnek
nem lenne jelentősége számunkra, ha nem állt volna a kereszt a
Golgotán, ahol az Isten Fia ártatlan Bárányként szenvedett sok kínt és
meghalt értünk. Azért, hogy ott áldássá legyen az átok,
megbékéltessen a kereszt által minket az Atyával, és számunkra az
elvesztett boldogságot, az üdvösséget megszerezze.
A keresztről szóló beszéd Isten ereje, mert az Úr Jézus Krisztus
vére árán van bűnbocsánat. Ugyanis a bűn zsoldja a halál. Isten
igazsága elégtételt kívánt... ennek mi nem tudtunk eleget tenni. Ezért
jött Jézus, Ő eleget tett értünk azzal, hogy miattunk és helyettünk Őt
érte fájdalom, kín, szenvedés. Őt, aki szent és tökéletes volt, Isten
bűnné tette értünk, hogy a bűnünk miatti haragjának átkát a kereszten
magára vegye és elhordozza.
A keresztről szóló beszéd Isten ereje azokak, akik így már
Krisztusban vannak, akik hittel elfogadták a golgotai áldozat üzenetét:
a bűnbocsánatot, a szabadítást a kárhozatból, a szabad utat
a kegyelemhez, az üdvösség ígéretét.
A keresztről szóló beszéd Isten ereje, amellyel megerősít
és megtart harcok, próbák, kísértések között és ellenére - hiszen azt
üzeni, hogy ha/mivel Krisztus áldozatát elfogadtam, bűnbocsánatot
nyertem. Ha az Ő kezébe tettem hittel az életemet, ha Ő lett annak
Ura és Gazdája, akkor az Ő kezéből senki és semmi nem ragadhat ki.
Pál apostol másutt így ír: Isten azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére (1Tim 2,4). Az az
igazság pedig a keresztben rejlik. Pál apostol nem véletlenül
hangsúlyozza, hogy számára szolgálatában Krisztus keresztjénél
fontosabb üzenet nincs. Maga is megtapasztalta erejét...

Kedves Testvéreim! Azért hangzik a kereszt Igéje, a keresztről
szóló beszéd, hogy egyszer majd ott lehessünk az üdvözülők között
Krisztusért, mert számunkra a kereszt üzenete Isten ereje. Ma, amikor
sokan sok mindent megtartó erőnek gondolnak (pedig nem nemzet,
nyelv, kultúra vagy vallás tart meg az üdvösségre), erre az egyetlen
megtartó erőre van szüksége minden embernek ahhoz, hogy az
üdvösség ígéretében fussa meg földi pályáját. A kereszt megtartó
ereje által tudunk az igaz úton járni és megmaradni, küzdeni, akár
veszíteni is, felállni, újra kezdeni, reménykedni, terheket hordani,
nehézségeket elviselni, talpon maradni és megállni a hitben.
A keresztről szóló beszéd Isten erejeként hordozzon és tartson
meg az Ő kegyelmében minket. Ámen
Záróima:
Urunk, köszönjük, hogy bár a keresztről szóló beszéd bolondság
azoknak, akik elvesznek, de Isten ereje azoknak, akik üdvözülnek.
Mert ez nem emberi beszéd, hanem a Te Igéd, amelyet hozzánk
intéztél most is, hogy elérd vele szívünket és felismerjük, megvalljuk
és elfogadjuk, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is
adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által
üdvözülhetnénk (ApCsel 4,12).
Ezért is köszönjük a golgotai keresztet, annak ma is érvényes
üzenetét és erejét elmúlás és rom felett. Köszönjük, hogy áldássá lett
ott az átok, az Úr Jézus a mi bűneink átkát is magára vette, s az Ő
keresztje alatt ma is békességre lelhetünk.

Bocsásd meg, hogy mégis sokszor máshol keressük azt, amit csak
Te tudsz adni, amikor nehéz meghajolni és elfogadni, hogy ez az
egyetlen út. Eléd hozzuk, és kérjük, bocsásd meg mindazt, ami terhel,
akadályoz a megtérésben. Könyörülj rajtunk, hogy tudjuk életünket
belehelyezni szeretetedbe, erőt meríteni keresztedből, végbúcsút
venni bűneinktől.
Add, hogy a keresztről szóló beszéd a mi ajkunkon is evangélium
legyen mások számára, nyilvánvaló erőforrása legyen életünknek.
Különösen is kérjük ezt az erődet azok számára, akik harcaik,
kísértéseik között hívnak Téged segítségül. Így hozzuk eléd
a betegeket, olyan sokan vannak lelki próbák között, Te add nekik és
szeretteiknek a megtartatást, az élő reménységet. Az Úr Jézus Krisztus
érdeméért ajándékozz meg az üdvbizonyosság örömével.
Oltalmadra bízzuk szeretteinket, gyülekezetünket, itt élő
népedet. Kérünk, akik gyülekezetünk képviseletében útra kelnek, őrizd
őket, és tedd áldottá találkozásaikat a keresztről szól beszéd jegyében.
Ámen
Mi Atyánk…
Áldás: Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a
Szentléleknek megszentelő, megtartó közössége legyen és maradjon
mindnyájunkkal Ámen

Záró ének: 230 - Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett...

A kereszt

Két irdatlan fa összeróva,
nincs rajta semmi, semmi szép.
De kétezer esztendő óta
szór fényt egész világra szét.
Csodás erő árad belőle,
mint titkos hang, ha szólna
rajt.
Hiába próbálsz futni tőle,
szíven ragad és fogva tart.

Ó, szent titok, hogy mind
a kettő
ott a kereszten egyesült.
Miérettünk átokká lett Ő,
kiben az Írás teljesült.
Isten haragja sújt a bűnre,
s reá, ki bűnünk fölvevé.
A kereszten is hallgatva, tűrve
járult a sujtó kéz elé.

Honnét e fény, mely
szétsugárzik?
Honnét e titkos, szent erő?
hogy az, mi megvetettnek
látszik,
világmeggyőzőn lép elő?
A bosszuló Isten haragja
ítél-e itt a bűn felett,
vagy az, mi szívünk
megragadja,
a legcsodásabb szeretet?

De jaj, ha csak ítélne Isten
minket, kik gyilkosok valánk,
s a vér, mely hullott
a kereszten,
átokként hullna vissza ránk!
De nincs úgy! Isten azt az átkot
áldásra változtatta át,
mert úgy szerette a világot,
hogy érte adta szent Fiát.

A vér, a Jézus drága vére
gyógyító balzsam, szent erő.
Bűnünket Ő elmossa véle,
kegyelmivel elénkbe jő.
Szeretve szívünk´ megragadja,
szent fénye ég felé mutat;
szól a keresztről hívó hangja,
ó jöjj, s add neki át magad!
Vargha Gyuláné

