
Mit tett Krisztus? 

Köszöntés: „Az Úr ezt mondta: Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és 

amelyet nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. 

Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost… […] mert igen irgalmas és 

könyörületes az Úr (Jón 4,10-11a. Jak 5, 11b).” Ámen. 

 

Gyülekező ének: 89:1.3-4: Az Úrnak irgalmát örökké éneklem… 

 

Fennálló ének: 184: Krisztus, ártatlan Bárány,… 

 

Fő ének: 342: 1-6: Jézus, világ Megváltója,… 

 

Előfohász: „Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen 

szüntelen! (Zsolt 40, 12).” Ámen. 

 

Lekció: Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott levél 2, 8-15 

„Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres 

megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem 

Krisztushoz igazodik.  Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és 

benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden 

fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem 

kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a 

halandó test levetése által. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és 

vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta 

őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek 

körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden 

vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket 

vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a 

fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és 

Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.” 

 

Előima 

Úr Jézus Krisztus, a Te nevedért történik velünk annyi csoda és a Te nevedért 

gyaláznak bennünket. Elfogadjuk mindazt Tőled, ami az élethez kell, hogy aztán 

továbbadjuk másoknak. Az életünk elfogadás és odaadás: a Te kezedben van. 

Bocsásd meg, hogy ennek ellenére loholunk, pedig csak kullogunk utánad és 

embertársaink után. Ismeretlenbe visz utunk. Nem tudunk dicsőíteni és 

magasztalni szerető mennyei Édesatyánk nagyságodért, pedig egyedül a mi 

Urunk Jézus Krisztus élete, váltsághalála, ígéretes feltámadása és dicsőséges 

mennybemenetele segít meggyógyítani az összetört szívet, megújítani a lelket, és 

helyreállítani a bensőséges kapcsolatot Veled és egymással. Te vagy a szeretet, mi 



a szeretetlenség. Te vagy béke, mi a békétlenség. Te vagy a hűség, mi a hűtlenség. 

Kérünk, hadd lássuk ma meg Krisztusban üdvösségünket és ízleljük a Te 

jóságodat. Krisztusunk, hű Pásztorunk, mond el nekünk az örömhírt, ami neked 

halált hozott, nekünk pedig életet. Köszönjük, hogy testvérünkké lettél és 

befogadtál, hogy ne ázunk és fázzunk ezen a földön.  Értelmünk, szívünk, lelkünk 

megújulásával cselekedd, hogy szeressük elrendelt utunkat és minden 

parancsodat. Fogadd el bűnös népedet, amelynek vétke ma is vádlón beszél 

Rólad és Ellened. Jöjj és újíts meg, megelevenítő Lélek, Krisztusért fogadd el 

fohászunkat. Ámen.  

 

Igehirdetés előtti ének: 289: 3: „Ó, Jézus, élő kút…” 

 

Textus: Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott levél 2, 14-15 

„Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és 

eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a 

fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és 

Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.”  

 

Jézust Ünneplő, élő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus 

Krisztusban! 

 

Mai alapigénkkel kapcsolatban ne abból induljunk ki, hogy a mi Istenünk 

szemet hunyt a mi vétkeink felett. Épp ellenkezőleg. Végtelen szeretetével, 

felfoghatatlan irgalmával és cselekvő kegyelmével mindig az emberért, de 

mindenkor a bűn ellen végezte és végzi szolgálatát. Minden csak azáltal 

lehetséges, mert Jézus meghalt értünk a kereszten.  

Mi történt valójában a Golgotai kereszten? Ezt kell megérteni a Kolosséban élő 

gyülekezetnek. Először is az, hogy van adóslevelünk. Az adóslevél pedig 

ellenünk szól. Ez a levél bennünket vádol, úttorlaszok keletkeznek általa a mi 

életünkben. Adóslevél minket terhelő bizonyítékokat tartalmaz. A mi bűneinket. 

Adóság ügyében terhelő bizonyítékok vannak a jó Isten kezében. Adóság, amely 

kötelez minket arra, hogy a világ elemeinek szolgáljunk. Jézus azonban testében 

odaszegezve a keresztfára bűnné lett értünk. A törvény megsemmisült. Nincs 

hatalma felettünk. Bűneink adósságát Jézus rótta le. Aki Krisztus keresztje alatt 



áll, a saját bírósági tárgyalását látja végbemenni, amelynek vége a halál. Igaza van 

Pilátusnak: „Íme az ember!” (Jn 19,5) Vétkes tartozás ez az ember részéről.   

Kedves testvérek! Ma is aktuális és helytálló Gádonyi Géza kérdése: „Az emberek 

megmossák az arcukat, kezüket, de vajon hányan vannak azok, akik minden nap 

megmossák a lelküket is?” (Gárdonyi Géza) Jézus sebei, a mi sebeink. Jézus vére, 

a mi vérünk. Jézus kereszthalála arra tanít bennünket, hogy a bűnök bocsánata 

Isten igazságának a beteljesülése. Bírói adóslevelünket egyszülött Fiával együtt 

felszegezte a fára. Jézus kereszthalála: Érvénytelenített vád az Ő szeretete által. 

Nem érvényes az adóslevél. Nem vádol bennünket, nem akadály már a sok 

felgyülemlett adóság, mert szabad az út Jézuson keresztül az Atyához. A 

Jézusban kínálat bűnbocsánat a zárba illő kulcs, hogy végre Jézus ne rekedjen a 

házunkon és szívünkön kívül. Krisztusnak benn a helye, mert Ő az, Aki a 

legtöbbet adta. A világ így már számunkra Istentől kapott otthon, szolgálatunk 

színhelye Krisztus áldott uralma alatt, nem pedig a világ elemeinek harca. Nem a 

természet, az anyag uralma alatt állunk, hanem Krisztusban élünk. Krisztus 

keresztjén van a hangsúly. Krisztus keresztjének az igaz és valós súlyán van a 

hangsúly. Drága testvéreim! Sok vád éri az embert. Sok mindennel megvádolják 

az emberiséget és minden alól kibúvót keres. Jézus keresztje alatt nincs szükség 

kibúvóra, nem kell a kaini álláspontot képviselni, elég eljutni a legcsodálatosabb 

felismerésre: „Ő bennem él, mert Általa meghaltam a bűnnek.” Életről és halálról 

van szó. Ne légy csak kívülálló, szemlélő, hanem válj hitvalló keresztyénné, 

akinek elég a Jézusban megjelent irgalom. Bőségesen kiárad ránk Isten szeretete, 

elég csak Jézusra tekinteni és tiszta szívből énekszóban így fohászkodni: „Mily 

nagy az Isten szerelme, nem mérhető mértékkel, hisz egyszülött Fiát küldte, hogy 

minket így megmentsen. Mily égető nagy fájdalom, hogy Atyja rá nem nézhetett, 

Fiának vére így hozott sokaknak üdvösséget. Íme, az Úr a kereszten, Ki bűnömet 

hordozza, és én ott lent a tömegben, ki szent nevét gyalázza. A vétkeim tartották 

ott, míg elvégezte tervét, halála életet adott, levette lelkem terhét. Nem kérkedem 



már semmivel, Nem is dicsekszem mással, csak Jézusom keresztjével, és 

feltámadásával. Miért kapok jutalmából? Én nem tudom, nem értem, csak azt 

tudja a szívem jól, hogy vére folyt énértem.” (Matthew Redmann) 

Másik eltolódott hangsúly a Kolossé gyülekezetben a hatalmasságok ereje volt. A 

földi hatalmasságok szerepe e piciny és jelentéktelen Frígiai városban erősen 

megnyilvánult. Mindenki birtokolni akarta az életeket és a lelkeket. A birtoklási 

vágy, a kisemberek feletti uralom mindennapos volt. Rájuk telepedett és rajtuk 

erőszakoskodó emberektől függött az életük, munkájuk és gyermekeik jóléte. Az 

igazi lehengerlő fegyverzet tartalma a szeretet. A földi hatalmasságok vereséget 

szenvednek ott, ahová Jézus Krisztus beköltözött. A földnek nincs hatalma a 

menny felett.  Győzött a megöletett Bárány. Győzött Júda oroszlánya. Győzött és 

ezt senki nem vitathatja. Az önálló hatalmasságok fellázadva Jézus által 

elpusztulnak. Az önálló hatalmasságok bosszúja tapasztalható, valóságos, de 

képtelenséget tükröz, mert egyedül „neki adatott minden hatalom mennyen és 

földön.” (Mt 28,18) Az önálló földi hatalmasságok ereje nem mérhető Krisztus 

erejéhez. Felettünk ott állnak, igen, de Krisztus felett nem. A világ azt gondolja, 

hogy hatalmasabb, mint a Jézus által megnyitott út. Minden pozsonyi testvér, aki 

hisz Jézus Krisztusban vallja meg: „Krisztusban a kereszt győzelmének az 

erejével szolgálok.” Pál félreérthetetlenül a keresztre mutat. Minden ártó csel, 

gáncs és zsákmány a világ részéről hab a tortán, de a torta a tövises 

diadalmenetben már a miénk. Krisztus kivívta a győzelmet, méghozzá testében és 

lelkében egyaránt.  

Krisztus uralma akkor kezdődik el minden emberi szívben, amikor meghal. Ez a 

szeretet és a hűség harca és igazi arca. A látszólagos vereség győzelemmé vált. 

Isten hosszútűrő irgalma a miénk. Krisztus uralmának a titka a szenvedő és 

engedelmes szolga munkája. Ő bűnbocsánatot szerez. Krisztus minden ártó 

fegyver ellen győzött. Lefegyverezte őket. Mi, akik eddig csak felemelt kézzel 

járhattunk ebben a világban és minden oldalról azt hallgattuk: „Állj, vagy 



lövök!”, most kezünket összetéve kulcsoljuk össze Jézus keresztje alatt és adjunk 

hálát szolgálatáért. „Nézzünk fel Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégezőjére.” 

(Zsid 12,2) Jézus keresztje nem vereség, hanem győzelem. Önfeláldozó irgalom 

jele és pecsétje. E jelben te is győzni fogsz. Egyedül ebben. A megostorozott 

Istenember a kereszten lefegyverzett mindenkit, nyilvánosan megszégyenített 

mindenkit, mert a szent városon kívül állt a kereszt, és Aki egyszülött Fiát az ég 

és a föld közé emelte, megmutatta, hogy miben áll a hatalom: a bűnök 

bocsánatában. Drága testvérem! Aki jobban szeret, az a hatalmasabb. Akinek 

sokat bocsátottak meg, az jobban ragaszkodik. Őbenne és Őáltala a dicsőség fénye 

ragyog ránk.  Krisztus megérti fájdalmadat és úgy érzi át azt, ahogyan senki más: 

TESTÉBEN A KERESZTJÉN.  

A bűn minden embert megnyomorító átok. Kedves testvérem! Mindenki 

azon dolgozik, hogy a te életedben rámutasson a hibáidra. Mindenki 

hatalmaskodni akar feletted. Még a keresztyének is a másik hibáiban szeretik 

fürdetni lelküket, mint az a farizeus, aki az Úr előtt a vámszedőhöz hasonlítja 

önmagát és tetszeleg a vallásos szerepben. (Lk 18, 9-14) De te tud, a te bűneid 

Jézusnál vannak. Valld meg úgy, mint egykor egy hitbeli rozsnyói nőtestvér tette 

könnyek között: „Tudom, Uram, hogy van ellenség, és vannak nehéz napok, de 

azt is tudom, hogy Általad győztes vagyok.” Ámen.  

 

Utóima: 

„Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk (Zsid 

10,24).” 

 

„Visszahozom őket észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. Lesz közöttük 

vak és sánta, terhes és szülő asszony egyaránt: nagy gyülekezetként térnek ide 

vissza (Jer 31,8).” 

 

„Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok 

vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a 

meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van (Lk 14,16-17)!” 

 



„Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. 

Az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája pedig bolondságon rágódik 

(Péld 15,13-14).” 

 

„Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült 

általad, testvérem (Filem 7).” 

 

„Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged (Zsolt 

145,10).” 

 

„Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit 

mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap 

lett örökké (Zsid 6,19-20).” 

 

Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

 

Adakozás: „Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen (Zsolt 

145,16).” 

 

Áldás: „De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való 

hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus 

Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én 

vagyok.” (ITim 1, 14-15).” Ámen. 

 

Záró ének: 289: 7-10: „Uram, hadd érezzem hű szerelmednek bőségét, …” 

 
 

FÜLE LAJOS 

 

LEHETETLENEK KAPUJÁBAN 

Lehetetlenek kapujában, 

közel lévén a csüggedéshez, 

lelkünk felé egy Ige szárnyal: 

"Istennél minden lehetséges". 

 

TÉGY AZ ÚRÉRT 

Tégy az Úrért, szolgálj, fáradj, 

emeld, ki a harcban megdől! 

Elege van a világnak 

a vallásos közhelyekből. 

 

JAJ NEKÜNK, HA... 

Jaj nekünk, ha ellenségként 

élünk itt e világba', 

ha nem árad szét a békénk, 

s létezünk, de - hiába. 

 

ELJÖN AZ IDŐ 

Eljön az idő, 

amikor a magunk tettei 

eltörpülnek, semmivé válnak, 

és nem marad semmi más kincsünk, 

csupán Isten nagy tettei 

múltunkra nézve is, 

jövőnkre nézve is.



 


