Ha majd megtörténik
Előfohász: „Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint
Istenre: ítéljétek meg magatok; mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit
láttunk és hallottunk (ApCsel 4,19-20).“ Ámen.
Gyülekező ének: 19:1.5-7: „Az egek beszélik…”
Fennálló ének: 158: „Ha te meg nem tartasz…”
Fő ének: 340:1-8: „Te drága Jézus, mi történt te véled…”
Köszöntés: „Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani
az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha
nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem
hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál (Dán 3, 17-18).” Ámen.
Lekció: János evangéliuma 14,25-31
„Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek,
akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az
én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én
megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem,
örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most
mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.
Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs
hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy
cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel, menjünk el innen.”
Előima
Drága Megváltónk és Szabadítónk!
Eljöttél, hogy eloszlasd az emberi bizalmatlanságot és nyugtalanságot. Köszönjük,
hogy mindenre figyelmeztettél bennünket és azt akarod, hogy helyes hasogassuk
a Te Igédet. Bocsásd meg nekünk, hogy mi olyan feledékenyek vagyunk. Bocsásd
meg, hogy velünk mindent olyan szájbarágósan kell kommunikálni. Te minden
teremtményedet be akarod tölteni világosságoddal. Add, hogy életünk
vándorútján szüntelenül lássuk, Te vagy a Mesterünk. Számunkra a legkedvesebb
név a Tiéd, Urunk. Te Előtted térdet hajtunk. Te Melletted valódi békességet
érzünk. Te tanítasz szavaid és tetteid által böjtölni és engedelmeskedni az
Atyának. Kérünk, taníts meg bennünket szavaid súlyát felfogni és elfogadni.
Könyörgünk, értesd meg velünk ma azokat az igéket, amelyek Rólad szólnak:

„elmegyek az Atyához, és visszajövök hozzátok.” Fohászkodunk, értesd meg
velünk hittel elfogadni, hogy ami Veled történt, az merőben nagy titok. Mindaz,
ami Veled történt, hadd változtasson meg bennünket. A Te szenvedésed a mi
örömünk. A Te halálod a mi életünk. Kérünk, szólj hozzánk teljesen személyesen,
és pártfogolj bennünket Szentlelked által, hogy lássuk, amit az Atya kézbe vett, az
a mi jövendőnk záloga. Cselekedj, hogy igaz és hitben járó gyermekeid legyünk.
Ámen.
Igehirdetés előtti ének: 168:4: „Kérünk, Úr Isten, Krisztus – Jézusért…”
Textus: János evangéliuma 14,29
„Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik,
higgyetek.“
Hálaadással jövő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!
A Mester mélyrehatóan magyaráz és búcsúzik, amíg tanítványaival van.
Velük alkot egy közösséget és mindenre fel akarja őket készíteni. Mint a jó
pedagógus, jó gyakorlatot választ, a rögzítés és elmélyítés fázisába helyezi
személyét és általa szolgálatát. Ahogyan Kálvin János írja magyarázatában:
„Minden emberi képességet meghaladó titok ez.” Az Atya felfoghatatlan
szeretetével szembesülni nehéz a korlátok között élő embernek. Az Atya
kifürkészhetetlen cselekedetét szemlélni hatalmas csoda annak, aki rövid távon
gondolkodik. Mire készül az Úr és mire készíti a saját tanítványait a Mester, Aki
nemrég még szolgaként láttatta önmagát? Először is szögezzük le az
igemagyarázat elején, hogy Jézus tudja, mi fog történni. Az Úr Jézus Krisztus
tisztában van vele, hogy mire vállalkozik. A cél a tanítványok szilárd hite. A cél a
tanítványok teljes bizalmának a megnyerése. A cél a tanítványok erős lelkének a
kiformálása. Jézus cselekedni fog. Az Úr készül és előkészíti az övéit is. Drága
Testvérem az Úr Jézus Krisztusban! A böjti időszak egy nagy előkészület a
számodra is. Jézus búcsúbeszédeit olvasva Te is szilárdan higgyél abban, hogy a
legjobb döntést már kimondták feletted. Az Atya végérvényesen döntött. Döntése

pedig lehajló kegyelme. Döntése irgalmas tette a Fiúban. Jézus pedig rálép az
Atya útjára, és minden tanítványnak éppen a kereszt alatt szembe kell néznie a
világ fejedelmével és azzal a Győztessel, aki betegségeinket viselte és hordozta.
Épp ezért Jézus első sorban békejobbot nyújt a tanítványoknak. Az előkészület
első fázisa a békesség, pedig nincs békesség. Még a Jézusi tanítványi körben is
elpattantak a húrok. Feszült helyzetek alakultak ki. Kemény szavak hangzottak el.
A tanítványok ugyanis nem értik Jézus beszédét. Kemény beszéd ez számukra,
kicsoda hallgathatja ezeket, pedig éppen értük hangzanak. A békejobbot kínáló
Békesség Fejedelme áll velük szemben. Nem a világ fejedelme, nem a mindent
elorozó és szétdobáló Sátán, hanem a meghallgatás Mestere, a kiigazítás Fia, a
helyreállítás Gyermeke. Békétlenség helyett békességet hagy, mert tudja, hogy a
szerteszét futó tanítványok félelemmel teli szívvel és lélekkel lesznek szemtanúi
mindannak, ami Őt csak látszólag elveszíti! A Békesség Fejedelme azt akarja,
hogy a Tőle származó békesség, nyugalom kiegyensúlyozott áldásként járja át a
tanítványok bensőjét, mielőtt minden megtörténik. Drága Testvérem az Úr Jézus
Krisztusban! Milyen jó lenne nyugtalanság helyett nyugalomban, az Úr békéjében
részesülni! Milyen jó lenne minden terhet, amit magunkra vettünk, Jézus békéje
által levetni! Milyen jó lenne, ha egyedül Jézus megálljt parancsolna a mi
csüggedésünknek: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!” Jézus tudja, az Atya
döntött. Jézus számára nyilvánvaló az Atya parancsolata. Egyszeri hely a
Szentírásban, ahol az Úr Jézus kijelenti, hogy szereti az Atyát, és Ő is döntött
mellette. Jézus a szeretet mellett tette le a voksát. Ezért mennie kell. Addig a
tanítványoknak pedig Vele együtt kell haladniuk az úton, hogy higgyenek.
Drága testvérem az Úr Jézus Krisztusban! Aki nem megy Jézussal a keresztig,
nem tudja meg, hogy mi történik Mesterével igazán. Mielőtt minden megtörténik
– beteljesedik, addig előkészület zajlik. A tanítványok Mesterükkel beszélgetnek.
Miután pedig megtörténik, a Lélek mindent az eszükbe juttat. Vajon halljuk-e ma
Jézusnak ezeket a biztató szavait vagy csak elengedjük a fülünk mellett? Milyen

az életünk Jézus keresztje előtt és az Úr kereszthordozása után? Milyenek a
mindennapjaink nagycsütörtök előtt és nagycsütörtök után? Milyenek az
érzéseink nagypéntek előtt és nagypéntek után? Milyen a véleményünk Jézusról
és szolgai formájáról nagyszombat előtt és nagyszombat után? Milyen a
viszonyunk a megdicsőült Úrhoz húsvét előtt és húsvét után? Jézus ugyanis szól:
megtörténik, és senki sem maradhat a régi. Jézus nyíltan kijelenti: megtörténik, és
senki sem maradhat ugyanaz és ugyanabban az állapotban. Drága Testvérem!
Megtörténik! 2021-ben is lesz virágvasárnap, nagypéntek és húsvét, de vajon
számodra mi fog történni ezeken az ünnepeken? A bezártság, a karantén fog
jellemezni? Elhatárolódsz Jézustól vagy megtörténik a csoda? Megtörténik a nagy
változás? Megtörténik mindaz, amiért Krisztus elérkezett ebbe a világba? Lesz
békességed? Erőre kap gyenge hited? Megszilárdul reménységed? Vajon mi
történik a kereszten Jézussal és a kereszt alatt az ő tanítványaival? Vajon mi
történik az üres sírban Jézussal és az üres sírba tekintgető tanítványokkal? Vajon
mi történik? Emeld fel a fejed, drága testvérem, mert közeledik megváltásod.
Jézus arra készít, ami megtörténik. Jézus arról beszél, ami történni fog. Mindez
pedig a mi Jézusba vetett hitünk miatt történik. Jézus keresztje a hitünket kell,
hogy erősítse. Jézus üres sírja a hitünket kell, hogy megújítsa. Jézus szolgálata
bennünket kell, hogy formáljon, előbbre vigyen, erősen megtartson a nyomorúság
idején, meglepjen mindent átfogó szeretetével és megbátorítson az örök életre.
Már nincs mire várni! Egyszer vége van az előkészületnek. „Keljetek fel: menjünk el
innen! – hangzik Jézus ajkáról!” Drága pozsonyi tanítványok! Indulás a kereszt alá.
Indulás az üres sír felé. Még ha félénken is. Még ha fájdalommal telve is. Még ha
csüggedten is. Még ha békétlenül is. Indulás! Még értetlenül is. Indulás! Keljetek
fel. Nincs mire várni. Jézus készen áll. Jézus szereti az Atyát. Jézus eltökélten áll
ott, ahol neked és nekem kellene. Jézus elkészült.
Te készen állsz, drága tanítvány? Te készen állsz tanítványként látni és
fogadni a töviskoronás Krisztust? Te készen állsz tanítványként szemlélni, hogy

mi is történik valóságosan Jézussal? Ami minden tanítványra vár ajándékként e
nehéz és fájdalmas pillanatban, Jézus ajkáról elhangzik: „higgyetek!” Aki vállalja
a keresztet, hitet ébreszt. Aki vállalja a szenvedést, hinni tanít és kérni tanít. Új
szívet ad. Új lelket formál. Ő tud világosságot gyújtani a szívünkben.
Világosságot nem tudunk átadni. Hitet nem tudunk ajándékozni. Jézus azonban
igen. Ő képes kimondatni a kereszt alatt, szenvedése közben is hitet ébreszteni.
Sokan megtapasztalták ezt a csodát. Századok teltek úgy él, hogy sokan Őbenne
találták meg szívük Urát. Jézus szolgálata elvégeztetett. Megtörtént a megváltó
munka. De vajon mi történt velünk Jézus szolgálata nyomán? Szívünk Ura
Krisztus? Lelkünk Békessége Jézus? Hová jutottunk hitünk által a kereszt alatt?
Megvallottunk, láttuk homokba írva, a tenger mélyére vetve mindazt, amit
elkövettünk? Nézzünk fel Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégezőjére, mert igaza
van Füle Lajosnak: „Az nem természetes, hogy egy kisgyermek épen érkezik.
CSODA! Az nem természetes, hogy egy kisgyermek felnő és ép marad, CSODA!
Az nem természetes, hogy mindnyájunkért áll a Golgota, hogy kicsi és nagy
eljuthat oda… CSODA! CSODA!” (Füle Lajos: Nem természetes) A csoda
megtörtént, „áll a Krisztus szent keresztje.” (RÉ 230. dicséret 1. verse) A csoda
megtörtént, „Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott.” (RÉ 349. dicséret 1.
verse) A csoda megtörtént, Jézus él, az Atya jobbján ül és esedezik értünk. Adj
hálát Jézus szolgálatáért és értsd meg, hogy mindez a Tiéd is, mert Jézus
tanítványa lettél. Ha majd megtörténik, de vajon valóban megtörtént? Átformált
Jézus? Megváltoztatott Krisztus? Megkegyelmezett Neked az Atya a Fiúban? Ha
majd megtörténik szívedben, minden megváltozik benned. „Üdvösséggé lesz
reményed, Égi látássá lesz hited.” (RÉ 426. dicséret 4. verse) Ámen.
Utóima:
„Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz: Uram, neked nem nehéz segíteni az
erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád
támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen! Uram, te vagy a
mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit (IIKrón 14,10)!”

„Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje
lakozzék bennem (IIKor 12,9b).”
„…ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom (Mik 7,8).”
„Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az
éjszakáé, sem a sötétségé (IThessz 5,5).”
„Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem
(Zsolt 22,11).”
„Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk (Róm 14,8).”
„Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés (Péld 16,33).”
„Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk
cselekedni (Jak 4,15).” Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás: Jézus mondja: „De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten
beszédét, és megtartják (Lk 11,28).“
Áldás: „Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából
(Zsolt 25, 15).” Ámen.
Záró ének: 440:12-14 „Ha meghaltunk az Úr Jézussal…”
“Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret,
Bűnöd bár nagy tenger: Jézus szeret.
Jöjj csak hozzá hittel,
Töredelmes szívvel,
Nem vet Ő el, hidd el: Jézus szeret!
Légy hát szívem bátor: Jézus szeret.
Megvéd a hű pásztor: Jézus szeret.
Szent igéje mondja,
Hogy van reám gondja,
Hitem is suttogja: Jézus szeret!
Ez a boldogságom: Jézus szeret!
Nincs más orvosságom: Jézus szeret
Bár a kereszt rajtam, e világi zajban
Egyre zengi ajkam: Jézus szeret!

Nem félek haláltól: Jézus szeret.
Felvisz Ő magához: Jézus szeret.
Mennyben élek újra angyali kar zúgja:
Béke, halleluja, Jézus szeret.
Zengjük hát testvérim: Jézus szeret.
Lássák minden népek: Jézus szeret.
Hozzá hívek legyünk, tőle el ne
térjünk, Zengjük, amíg élünk: Jézus
szeret!”
Hallgassuk meg:
https://www.youtube.com/watch?v=8Y9mnnWZP4&feature=share&fbclid=I
wAR362CyyXVdSsd3YEK4r07bi5WOi
ZtYk60Sa3LduvCXywWZnBc8IJJkuQk

