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Köszöntés: „…amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új
életben járjunk.” (Róm6,4b) Ámen
Énekek:
348:1-3: „Örvendezzetek, egek, Ti is, földi seregek!”
187: „E húsvét ünnepében…”
347:1-4: „Jézus, ki a sírban valál…”
Előfohász: „7Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az ÚR! 8Megmentettél engem a
haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, 9az ÚR színe előtt járhatok az
élők földjén.”(Zsolt116,7-9) Ámen
Lekció: Máté evangéliuma 28,1-10
Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom felétek Istenünk Szent Igéjét, amely
megírva található…
„1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik
Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a
mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. 3Tekintete olyan volt, mint a
villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte
holtra váltak. 5Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom,
hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek,
nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a
tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok
őt.
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Íme,

megmondtam

nektek.

Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy

megvigyék a hírt tanítványainak. 9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek
üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte.
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Ekkor

Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy
menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.”
Előima:

Mindenható Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Áldunk, hogy elhoztad ebben az esztendőben is
a húsvét ünnepét. Áldunk, hogy elfogadtad a mi Urunk Jézus Krisztus áldozatát, és kihoztad
Őt a halálból. Köszönjük Neked ezt az örök reménységet, hogy a élet győz a halál felett, s
ezért úgy tekinthetünk magunk és szeretteink életére, valamint előre ment hozzátartozóink
halálára, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem Krisztus feltámadása ígéret számunkra, hogy
van örök életünk, s kész van a bűnös ember útja feléd, aki egyetlen közbenjárót adtál
mindnyájunk számára.
Eléd hozzuk ma hitünk gyengeségét, elhivatottságunk hiányosságait, hozzuk testi és lelki
fáradságunkat, kérünk Téged Te erősíts meg bennünket. Emelj ki bennünket a
mélységeinkből, és helyezd kősziklára a lábunkat, hogy mindenkor tudjuk, hogy hol van a
helyünk. Állíts bennünket a szolgálatodba, s küld el Szentlelked erejét, hogy az elindítson
mindnyájunkat az igaz bűnvallásnak az útján, hogy bűneinkből mi magunk is feltámadjunk, és
örüljünk és vigadjunk, hogy Jézus él, s ezáltal mi is élünk, és senkitől és semmitől nem
félünk.
Istenünk Te ismered életünk halott részeit és kapcsolatait, kérünk hát téged, hadd tudjunk ma
szakítani mindennel, ami visszatart a helyes úton való járástól. Szabadíts meg bennünket a
gonosztól, hogy ne lophassa el Igéd tisztaságát és gondolatainkat, hanem hadd tudjunk ma rád
figyelni, önmagunkat Igéd ereje által meglátni és megvizsgálni.
Könyörgünk ennek a világnak minden közösségéért és istentiszteletéért, ahol ma elhangzik a
húsvéti örömüzenet, hogy hadd hívjon az életre egyre több embert, s hadd vigasztaljon,
bátorítson és szentelje meg mindazokat, akik ma hozzád menekülnek. Az Úr Jézus Krisztusért
hallgass meg minket. Ámen
Igehirdetés előtti ének: 348:5: „Cselekedd Szentlelkeddel…”
Textus: Máté evangéliuma 28,5-7 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok
a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található…
„5Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a
megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek,
nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a
tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok
őt. Íme, megmondtam nektek.”

Húsvétot ünneplő keresztyén gyülekezet,
szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Míg nagypéntekben a legnagyobb mélységet éltük meg, addig húsvétban a legnagyobb
magasságot.
Boldogok voltak nagypénteken azok az Istenben hívők, akik sírtak és gyászoltak, mert ma
mind megvigasztaltatnak. Hangzik széles e világon a legnagyobb örömhír, hogy Jézus
feltámadt! Istennek hála, hogy fellélegezhetünk és reménykedhetünk, hiszen a húsvéti
örömüzenet teljesen más fénybe helyezi az életünket.
Itt az Úr házában az Ige túlmutat a mindennapi aggodalmainkon, félelmeinken és
gondolatainkat lefoglaló eseményeken. Jézus feltámadásának valósága megtanít bennünket
arra, hogy ne az elmúlásunkra várjunk remélve az örökkévalóságot, hanem az
örökkévalóságot higgyük, miközben átértékelődik a testben töltött időnk.
Jézus temetése után hajnalban vannak, akik keresnek. Az asszonyok a megfeszített
Jézust keresik, miközben egy angyal szólítja meg őket, hogy ne féljenek, mert akit keresnek
nincsen itt. Csak a kereső ember kap választ kérdéseire. Csak a kereső ember részesül
félelmet eloszlató biztatásokban. Csak a kereső ember találhat rá a számára elkészített
legnagyobb ajándékra. S az angyal tudja, hogy kit keresnek. Isten küldöttje tudja, ismeri az
ember szándékát. Úgy, ahogy ma is tudja az Úr, hogy mi az, ami idehozott. Mi az, amiért
fontos számodra, hogy közösségben adj hálát az Úrnak a feltámadott Krisztus győzelméért. Ő
tudja mit jártál meg a mögötted lévő úton, hogyan indultál el ma is otthonról, s tudja, hogy
mit akar elvégezni személyes hitéletedben, amikor kész vagy ma keresni Őt.
A főpapoknak és a farizeusoknak eszükbe jutott korábban, s el is mondták Pilátusnak, hogy:
„… ez a csaló még életében ezt mondta: Három nap múlva feltámadok!”(Mt27,63b) Az
ellenségei jobban figyeltek minden kikezdhető szavára, mint maguk a tanítványok. S az
asszonyok egy korábban elmulasztott cselekmény miatt keresik, de nem számítanak arra,
hogy ezt fogják látni és hallani. S hány és hány esetben ott van a saját életünkben is, hogy
megvan a saját tervünk, elhatározzuk, hogy mit fogunk tenni, és azzal szembesülünk, hogy az
Atya sokkal hamarabb cselekszik még mielőtt észbe kapnánk.
Az asszonyok megnézhették a helyet, ahol Jézus feküdt, de ezzel nem ér véget a történet.
Feladatot kaptak, hogy menjenek el gyorsan, mondják el a tanítványainak, hogy feltámadt a

halottak közül. Aki hallja a feltámadott Krisztusról szóló örömüzenetet, az nem maradhat egy
helyben. Az megállás nélkül megy, folyton úton van miközben hirdeti-továbbadja, hogy Jézus
feltámadt a halottak közül. S azzal az ígérettel teszi mindezt, amelyet egykor az asszonyoknak
is tovább kellett adni a tanítványok felé. Ez az ígéret pedig, hogy „előttetek megy Galileába.”
Galileába arra a területre, ami munkavégzésük helye volt. Előttük megy, s az ő feladatuk
lábnyomaiban járni.
S a ma élő tanítványok sem kapnak a keresésükben más biztatást: Ő előttetek megy.
Jézust nem a múltban megtörtént eseményekben kell keresnünk miközben ünnepeink
alkalmával újra és újra felelevenítjük a nagypénteki és a húsvéti történéseket. Nem visszafelé
kell mennünk. Az, hogy Jézus él, ma is egy valósággal bíró hír, s ma is Ő az, aki előttünk jár.
Ő az, aki velünk van minden napon a világ végezetéig.
Éltető erőt sugárzó ereje van minden Igének, ami feltámadásával kapcsolatban keresi a
szívünket.
Nekünk egy olyan Urunk van, aki ma is látja keresésünket, hallja a kéréseinket és
könyörgéseinket. Ő az, aki képes megvigasztalni és bátorítani, amikor fájdalommal gondolsz
előrement szeretteidre, s tehetetlenül állsz sírjuk mellett. Ő az, aki veled van a
kereszthordozásodban, ott van a magányodban, hordozza emberileg gyógyíthatatlan
betegséged miközben gyógyítja és erősíti lelked, s felkészít a vele való találkozásra. Ő az, aki
körülményeinken keresztül képes átölelni mindnyájunkat. Ő az, aki ma is neveden szólít és
rákérdezz állapotodra. S míg a haláltól való félelem képes egész életünkben rabokká tenni
bennünket, Ő ettől a félelemtől szabadít meg a feltámadás örömhírével.
S míg a feltámadás csodája az emberi ész számára felfoghatatlan, addig a Feltámadott
Krisztus jelenléte az életünkben, az előttünk kijárt út megléte igenis valós.
Ő megmutatja Igéje által, hogy hogyan járhatunk az Ő lábnyomában, azért, hogy ne érjen
bennünket erőnkön felőli kísértés. A mi hűséges Istenünk Őáltala akar bennünket
megmenteni, s olyan életet ajándékozni, amelyben az ellenség által telepített lelki aknáink
nem robbannak lépéseink után, hanem azt az Urat követik, aki maga az út, az igazság és az
élet. Békesség, szeretet és hűség veszi körül mindazokat, akik Őutána mennek.
Közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. A bűntől tisztán és szabadon átléphetjük vele a
menny kapuját, s ott lehetünk, ahol Ő a mai napig könyörög azokért, akik hisznek benne.

Drága Testvéreim! Bárcsak húsvéti szemmel látnánk mindent, hogy képesek legyünk
észrevenni a halál mélyén az életet, a bűn mélyén a megbocsátást, a megosztottság mélyén az
egységet, a seb mélyén a dicsőséget, az üres sír mélyén pedig a feltámadt Krisztust.
Ebben adjon elegendő erőt az előttünk járó feltámadott Úr, aki nélkül nincs krisztusi élet, mert
egyedül Ő adja minőségét ünnepeinknek és hétköznapjainknak egyaránt. Ámen
Utóima: Mindenható Urunk! Élet és halál Ura!
Köszönjük, hogy Te nem mondtál le rólunk, hanem ma is szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy
szívünkbe akarod vésni a feltámadás evangéliumát, hogy úgy éljük már itt mint, akik tudják,
hogy elkészített helyük van nálad.
Istenünk megvalljuk Előtted, hogy nem vagyunk méltóak erre a felfoghatatlan tettedre, s
közben öröm és hála tölti el szívünket, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük Neked, hogy
olyan Istenünk vagy, aki örök élettel ajándékozza meg gyermekeit. Köszönjük, hogy
lábnyomaidban járhatunk miközben feladattal bízol meg, hogy hirdessük feltámadásod azon a
területen, azok között, akiket ránk bíztál.
Formálj bennünket Urunk mai tanítványiddá, olyanokká, akik nem szégyellik megvallani
beléd vetett hitüket, hanem készek ma is odaállni a kegyelem asztalához, ami hirdeti felénk,
hogy kereshetünk téged, hogy nálad kész a bűnbocsánat és az örök élet.
Könyörgünk ma mindazokért, akik súlyos terhekkel, fájdalmakkal és félelmekkel vannak
Előtted. Imádkozunk a gyászban járó testvéreinkért. Te adj békességet és megnyugvást
szívükbe. Könyörgünk azokért, akik ma nem ünnepelhetnek velünk, mert súlyos betegség
keseríti meg mindennapjaikat. Kérünk, Te áld meg úrvacsorai közösségünket. Az Úr Jézus
Krisztusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás:
Áldás: Az Atyának kegyelme, a feltámadott Krisztusnak szeretete és a Szentlélek hitet erősítő
ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen
Ének: 347:5: „Jézus, segíts engem ebben…”

