2022.04.15.
Köszöntés: „Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus
Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz
világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint.” (Gal1,3)
Ének:341:1-3: „Ó Krisztusfő, te zúzott…”
334:1: „Ó Isten, ki a törődött szívet…”
334:2-6: „Mint sír a kertben magában…”
Előfohász: „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek,
az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” (1Pt2,24) Ámen
Lekció: Máté evangéliuma 27, 45-56
Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom felétek Istenünk Szent Igéjét…
„45Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön.

46

Három óra tájban

Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem?
48

47

Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja.

Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni

adott neki. 49De a többiek ezt mondták: Hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt.
50

Jézus

51

És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák
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lelkét.

meghasadtak. 52A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. 53Ezek kijöttek
a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.
54

Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket,

nagyon
55

megrémültek,

és

így

szóltak:

Bizony,

Isten

Fia

volt

ez!

Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust,

hogy szolgáljanak neki.

56

Közöttük volt a magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja,

valamint Zebedeus fiainak anyja.”
Előima: Kegyelmes Urunk!
Nincs szó a részünkről, ami kifejezhetné hálánkat mindazért, amit értünk tettél. Köszönjük
Neked Úr Jézus, hogy Te kész voltál mindvégig engedelmes maradni értünk bűnösökért, hogy
elkészítetted a szabadulás útját.

Köszönjük, hogy ott a kereszten, amikor kilehelted lelked, akkor egyben legyőzted a mi
legnagyobb ellenségünket is, s nem hagytál bennünket a gonosz markában, hanem drága
véredet adtad értünk.
Megvalljuk Előtted, hogy nem tudjuk mit láttál bennünk emberekben, akik azóta is olyan
sokszor figyelmen kívül hagyjuk a Te figyelmeztetésed és elengedjük fülünk mellett a
hívásod. Nem tudjuk mit láttál bennünk akkor, amikor egykor nevünkön szólítottál és
elindítottad az életünket egy olyan úton, amelyen elkészítetted a megbocsátást.
Kérünk, bocsásd meg, amikor olyat tettünk vagy mondtunk, amivel másokat vagy Téged
megbántottunk. Bocsásd meg, amikor kapcsolataink, családjaink és közösségünk nem
tükrözik azt, hogy kegyelemből élünk. Bocsásd meg, ha elfelejtjük, hogy ki ennek a világnak
az alkotója, igazgatója és fenntartója.
Kérünk, vésd ma szívünkbe Szent Igédet. Ajándékozz meg bennünket a Szentlélek
ajándékával, erősítsd a mi hitünket, hogy ma, amikor hallgatjuk Igéd ne keményítsük meg
Előtted bensőnket, hanem engedjük, hogy formálj, döntéseinkben vezess, szívünket tisztítsd
és kegyelmed által növeld a mi hitünket.
Így könyörgünk mindazokért, akiket ma idehoztál. Köszönjük, hogy két év kihagyás után ma
a nagypénteket a gyülekezet közösségében itt a Te házadban ünnepelhetjük. Köszönjük, hogy
Nálad békére találhat a szív és a lélek.
Add hát békességed, hogy minden felesleges gondolat háttérbe kerüljön, s egyedül Rád
figyeljünk, aki hisszük, hogy nem ok nélkül vezetted úgy a lépteinket, hogy ma itt legyünk.
Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Ámen.
Igehirdetés előtti ének:341:5: „Ó légy érette áldott, Jézus, Egyetlenem…”
Textus: Máté evangéliuma 27,54
„54Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket,
nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten Fia volt ez!”

Nagypénteket ünneplő keresztyén gyülekezet,
szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A Jézus halálakor jelenlevő személyek, elhangzott mondatok és események közül egy
hitvallásként elhangzott mondat lehet mindannyiunk számára az, ami Urunkra mutat ma és
mindarra, amit értünk tett ott a golgotai kereszten.

„Bizony, Isten Fia volt ez!” Isten

egyszülött Fia, aki azért halt meg, hogy nekünk örök életünk legyen.
Az Ószövetségben mielőtt Isten kihozta népét az egyiptomi fogságból a szabadulást 10 csapás
előzte meg. Ebből a 9. a három napig tartó sötétség volt.
Az Újszövetségben a Jézus halálát megelőző sötétség is a mi szabadulásunk reménysugara. S
míg az ember hajlamos csak a felhőket, a sötétet, a szenvedést, a földrengést és a hangos
kiáltást meghallani, addig az Atya itt is „az egész földért” cselekszik. S míg egykor szeretete
vezette abban, hogy egyszülött Fiát elküldte erre a földre, addig most is a szeretete dolgozik a
mindvégig engedelmes Fia életén, szenvedésén és halálán keresztül a mi életünkben.
Láthatjuk, hogy gyászolt az egész föld. Az egész teremtett világ sötétségbe borult.
Beteljesedett, amit Ámosz prófétánál olvastunk: „Azon a napon – így szól az én URam, az
ÚR – naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal.”(Ám8,9)
Kedves Testvéreim! Nagy közönsége volt Jézus szenvedésének és halálának. Vannak, akik az
utolsó percekig tovább gúnyolódnak. Van, aki inni ad neki, s vannak, akik az ószövetség nagy
személyének Illésnek a megmentő erejét várják.
Jézusnak itt és most egyedül kell küzdenie, mint ember értünk szenvedett, nem voltak kisebb
fájdalmai, azért mert Ő Isten Fia volt. Isteni volta engedelmességében is megmutatkozik,
miközben bűntelenként meghalt értünk bűnösökért.
S közben Jézus ismét hangosan felkiált, és kilehelte lelkét. Itt és most minden áldozati
istentisztelet befejeződött. Jézusban már minden beteljesedett. Az áldozat maga az Úr Jézus
Krisztus tökéletes és egyszeri, megismételhetetlen tette által van bűnbocsánat. A Szentek
Szentjét lezáró kárpit végighasad. Már nemcsak a főpap mehet be a templom belső részébe,
hanem Ő elkészített egy olyan utat, ami által a bűn mély szakadéka át lett hidalva, s a célban
az Atyánál minden elkészíttetett, elvégeztetett azért, hogy a benne hívőnek örök élete legyen.
Oda lehet menni, oda szabad menni az Atya elé és Ő Jézus érdeméért úgy tekint ránk ma is,

mint gyermekeire, akiket nem akar e bűnös világ tengerébe otthagyni, hogy belefúljunk
mindabba, amit az emberi gonoszság képes ellenünk, bennünk és általunk elvégezni. Ő azt
akarja, hogy tiszta szívvel álljunk meg előtte, mint akik vágynak az Úr közelére nemcsak
szájjal hangsúlyozva, hanem szívvel ott lenni mellette miközben újraéleszt bennünket a
kereszt evangéliuma által, ami lehet, hogy már egyszer nagyon régen szíven ütött és
beleremegett minden részed a felfoghatatlan szeretet tapasztalásába, de nem élhetsz csupán
egy emlékből. Minden nap, minden ünnep, minden nagypéntek hirdeti felénk, hogy Jézus által
van bűnbocsánat, Jézus engedelmességének köszönhetően van örök élet, s ez nem csak
általánosságban az egész világra érvényes drága testvérem, hanem Rád is! Érted? Érted! Érted
cselekedett! Érted, akinek ismeri a bűneit, akinek tud minden titkáról, fájdalmáról,
betegségéről, keményfejűségéről, gyengeségéről, tagadásairól, árulásairól, bukásáról és
veszteségéről. Olyan dolgokról, amiket sokszor még mi magunk sem tudunk saját magunknak
megbocsátani, s felfoghatatlan számunkra, hogy erre, hogyan mondhatja az Atya, hogy
Jézusért tiszta. Ő magára vette mindnyájunk szennyes ruháját. Ezáltal megbékítette Istent
Atyánkat.
A kín és szenvedés, amely Őt érte, az lehetne esetleg az érdemünk, de Ő mindezt felvitte a
Golgotára. S miközben megszakadt a szíve értünk eltörölte minden vétkünket. Erre a tettre az
ember „csak” hitvalló életével és hálával válaszolhat.
Úgy, mint az a tanú, aki felismerte benne Isten Fiát.
A kereszten Jézus kétszer nevezi Istenének az Atyját. Egy pogány százados pedig mindezt
hallotta. Erre és a történésekre reagálva mondta ki, hogy „Bizony, Isten Fia volt ez”.
A római századosnak nem az első esete volt, hogy végig kellett néznie valaki halálát. Úgy
gondolta, hogy ő tudja mit jelent meghalni, de itt sokkal többről volt szó.
Igazolta azt, amit Jézus önmagáról mondott. Nem volt istenkáromló, ahogyan azt az
ellenségei állították róla. Isten jeleiként fogta fel a földrengést és mindent, ami Jézus keresztre
feszítésekor és halálakor történt.
Így vált hívővé egy pogány társaival, aki a Golgotán az első tanúk között tett bizonyságot a
pogány világból. Ő meghajlik Krisztus keresztjének hatalma előtt. Míg a zsidók részéről jelen
volt az istenkáromló megbélyegzés, sőt az utolsó pillatokig a gúnyolódás. Addig egy pogány
mondja ki, hogy Bizony, Isten Fia volt ez!

Kedves Testvéreim! Mi már felismertük a lelkét kilehelt Jézusban az Isten Fiát? A keresztre
tekintve, a nagypénteki eseményeket hallva képesek vagyunk megnyitni fülünket és szívünket
azelőtt a Jézus előtt, aki értünk elhordozta az átkot és bűnt. Amíg nem ismerjük fel Jézus
Krisztusban életünk egyetlen Szabadítóját és Megváltóját, addig életünk a sötétségben lesz.
Csak akkor nyílhat meg a szemünk, ha a világ világosságát készek vagyunk beengedni az
életünkbe. Elménkben Ő az, aki képes helyre rakni mindent, hogy ne csak a sötét oldalát
lássuk mindannak, amiben éppen élünk és amivel harcolunk. Nem szabad csak erre a világra
koncentrálva lemerülnünk, mert Jézus azért tette mindezt értünk, hogy elvágja a sötétség útját,
hogy lássuk meg azokat a reménysugarakat, amik utat törnek egy olyan világba, ahol teljesen
más törvények uralkodnak, mint ebben a halálra ítélt ember által már szépen lassan tönkretett
világban.
Számunkra nem létezik más megoldás, a helyzet amiben vagyunk már tényleg az az állapot,
amin csak egyedül Isten segíthet.
Ma még kiálthatunk. Ma még megszólalhat a bűnbánat és a bűnvallás hangja. Ma a kereszthez
lélekben odamehetünk s lerakhatjuk mindazt, ami elszakít Isten szeretetétől. De erre nem
Neki van szüksége, hanem a mi életünk lehet teljesebb, ha a cipelt hátizsákunkat kiürítjük
előtte és a kezünkben szorongatott bálványainkat elé tesszük.
A földrengés ezt az egész világot megrázta. S amikor Isten Igéjét halljuk, akkor ma bennünket
is meg akar rázni, döntésre akar hívni, a hozzátérésben akar vezetni, hogy ki tudjuk mondani
egy közösségként, hogy „Bizony, Isten Fia volt ez!” Ámen
Utóima: Mindenható Urunk!
Kérünk, adj számunkra olyan látást, amiben a pogány századost részesítetted. Hadd tudjuk
őszinte szívvel és hittel megvallani, hogy bizony, Ő a Te Fiad volt. A Te Fiad, akit életében
nem ismertek fel. S még mindig halála és feltámadása után is annyi sok teremtményedben ott
van a gúny, az elutasítás és a tagadás. Azokért könyörgünk Istenünk, akik távol vannak Tőled.
Kérünk, ajándékozd meg hittel mindazokat, akik a sötétségben élnek, akik nem látnak túl
mindennapi problémáikon, s mindenbe kapaszkodnak, egyedül Téged hagynak ki életükből, s
nem számolnak a Te kegyelmeddel.
Kérünk, erősíts bennünket lélekben, hogy bizalmunk irántad szilárd maradjon. Köszönjük,
hogy mindennapi forrásként jelen vagy az életünkben, Te, akihez menekülhetünk, akitől

várhatjuk sebeink gyógyulását, Te, aki mellett vigasztalásra, békességre és reménységre
találhatunk.
Köszönjük Neked, hogy a halálod megnyitotta a sírokat. Köszönjük, hogy győzelmed a halál
felett táplálja ma is reménységünket előrement szeretteinkkel kapcsolatban, de saját életünk
végkimenetelére nézve is.
Könyörgünk Urunk mindazokért a megváltott bűnösökért, akik ma országhatáron belül és
kívül Rád tekintenek, mint Isten bárányára, aki elvette a világ bűnét. Adj szüntelen és kitartó
imádságokat, hitvalló életeket és élő hitet azokba a közösségekbe, amelyek Isten Fiának
nevezik azt a Jézus, aki értünk meghalt és feltámadt.
Könyörgünk betegeinkért, a kezelések alatt álló testvérekért, a családok békességéért és
asztalközösségeiért, a gyászolók vigasztalásáért, az idős testvéreink testi-lelki épségéért,
valamint a legkisebbekért. Kérünk, maradj gyülekezetünk őriző pásztora. Jézusért, hallgass
meg minket. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás:
Áldás: „Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy
üdvözüljön a világ általa.”(Jn3,17) Ámen
Záró ének: 341:6-7: „Mellőlem el ne távozz…”

