
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 185 („Krisztus feltámadott”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
 

  Igehirdetés előtti ének: KÉ67  
(„Szabadításod öröme”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 
 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Csutoros Orsolya, Kovács Lajosné, 

Nagy Sándorné, Rákóczi Emese, Alföldi Attila,  
Verebes János ifj. 

 

  Záróének: KÉ62 („Örvendjetek…”) 
 

  Áldás  
 

 

  HIMNUSZ 

 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  

hétfő 800: Húsvéti online elmélkedés (YouTube) 

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 

péntek: 1630 KonfIFI (Google Meet)  

 1800: Ancora Ifi (discord) 

vasárnap 1000: ISTENTISZTELET (YouTube) és 

Gyermek-istentiszteletek minden vasárnap: 

- 10 órától az általános iskola 3-6. osztályába járók 

számára a Google Meet-en (bővebb információk a 

közös Skype csoportban, illetve Suga-Szurdi 

Nóránál is: 06307271724) 

- 11 órától YouTube csatornánkon 

ezeken kívül: Házi Biblia Körök; Hittanórák, 

TüKörKépeink sorozat (honlapon, írás)…  

 Adó 1%: Alapítványunknak is felajánlhatjuk (l. 

lábléc) – az alapítvány közhasznúsági jelentése 

elérhető a honlapon. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Urnatemetőnk a kormányzati szigorító 

intézkedésekkel összhangban, ZÁRVA tartjuk! 

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak tel. 

és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap 

délelőtt is. Más időszakban hangposta üzenet 

hagyható v. mail küldhető.  

 Márciustól-július végéig Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

szombatféléven lesz. Ezalatt: a gyülekezet lelki 

élete, szervezése Jani Lívia lp. és Dr. Hajdú Csaba 

gondnokunk kezében lesz, hozzá forduljunk 

bizalommal. Az adminisztratív vezető lelkész ezalatt 

Bíró Botond mátyásföldi lelkész lesz. További 

lelkészi segítséget jelent Dr. Pecsuk Ottó, Sebőkné 

Babos Boglárka és Hajdú Bálint Kadosa lelkészek 

(március-május), illetve Peterdiné Molnár Judit 

egyházmegyei lelkész (június-július) közöttünk 

végzett szolgálata.  
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  M K  1 6 , 1 - 1 6  
1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, 

valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és 

megkenjék Jézus holttestét. 2A hét első napján, korán reggel, napkeltekor 

elmentek a sírbolthoz, 3és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el 

nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? 4Amint felnéztek, látták, hogy a kő el 

van hengerítve, pedig igen nagy volt. 5És amikor bementek a sírboltba, 

látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. 
6De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit 

megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. 
7De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy 

előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. 
8Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket; 

és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. 9Miután a hét első 

napjának reggelén feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, 

akiből hét ördögöt űzött ki. 10Ő elment, és megvitte a hírt azoknak, akik 

ővele voltak, akik gyászoltak és sírtak. 11Amikor ezek meghallották, hogy 

ő él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. 12Azután más alakban jelent 

meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. 13Ezek is 

elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. 14Végül 

pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és 

szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek 

azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. 15Ezután így szólt hozzájuk: 

Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtménynek! 16Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem 

hisz, elkárhozik.  

  A L A P I G E :  J N  1 1 , 2 5 - 2 6  
25Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 

énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg 

soha. Hiszed-e ezt? 
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Nem az az igazi kérdés, van-e élet a halál után, hanem az, 

hogy éltél-e halálod előtt? De hát mit jelent élni? … van-e 

különbség a létezés és az élet között? … amikor felborul az 

élet megszokott rendje, akkor kulcskérdéssé válik, meg 

tudjuk-e válaszolni, mi is az igazi élet? Keressük meg, 

csodálkozzunk rá az igazi életre! Mert húsvét az élet ünnepe. 

Jézus feltámadása az életre mondott nagy isteni igen! Milyen 

az igazi élet? Ennek megfejtésében segít alapigénk.  

 

Az első dolog, amit leleplez számunkra az, hogy: az életre fel 

kell támadnunk. Jézus azt mondja magáról: én vagyok a 

feltámadás és az élet. Feltámadás és élet. Fontos a sorrend! 

Az igazi élethez a feltámadáson keresztül vezet el az út, e 

nélkül nincsen valóságos élet. Különbséget kell tehát tennünk 

élet és a nagybetűs ÉLET között! A biológia szempontjából 

vizsgálható életünk mulandó, mi mégis folyamatosan 

keressük azt, ami nem múlik el, ami örökkévaló benne. 

Valódi, igazi, nagybetűs élet alatt ezt értem. Így lehet, hogy a 

biológiailag élő, még nem biztos, hogy valódi élettel bír. 

Ennyiben igaza van a falfirka szerzőjének: kérdés, hogy van-e 

életünk a halálunk előtt! Van-e örökkévaló az életünkben? 

Mindannyian keressük ezt! … Legyek olyan, mint… legyünk 

olyanok, mint, akkor majd igazán élek. … 

Ezt a többet kereste a tékozló fiú, amikor kikérte az örökségét 

az apjától, hogy aztán kiélje a vágyait: haverok, nők, végtelen 

és féktelen szórakozás (szex, drog, rock’n’roll, ismerős?). De 

ezt a többet keresi az is, aki a munkát hajszolja, vagy aki a 

hatalmát növeli szüntelen. Mind az keressük, mi adhatná meg 

számunkra a biztos tartást az élethez: vonz a több és az újabb, 

hátha egyszer megnyugszik a lelkünk, már igazán élünk. 

Mennyi hamis illúzió! Az elmúlt egy évben szétesett a 

normalitás kerete. Mint amikor árad a folyó és medréből 

kilépve mindent visz maga körül. Vagy amikor olyan nagy a 

szárazság, hogy száz métert is úgy sétálunk a Balatonban, 

hogy közben épphogy térdig ér a víz. A túl sok és túl kevés is 

felülírja a megszokottat. Vannak, akik elvesztették a 

munkájukat, másokat az nyom agyon, hogy nincs egy percnyi 

pihenő benne. Vannak, akiktől a karantén elvette a megélhető 

kapcsolataikat, mások attól szenvednek, hogy 0-24-ben össze 

vannak zárva. Mennyiségileg gondolkozunk az elég jó életről! 

Pedig az élet és a nagybetűs élet közt nem mennyiségi, hanem 

minőségi különbség van! De ehhez a minőségi változáshoz 

nem elég az emberi próbálkozás: belülről kell megváltoznunk, 

újjá kell születnünk, fel kell támadnunk erre az új életre! 

Húsvét ünnepe pontosan erről beszél számunkra: mindez 

lehetséges! 

 

Jézus azt mondja: én vagyok a feltámadás és az élet. Jézus én 

vagyok mondásai arról tesznek bizonyságot számunkra, hogy 

általa Isten mutatkozik be, Benne az önmagát kijelentő Úr van 

jelen. De egyúttal azt is megmutatják, hogy hogyan van jelen 

Isten az ember számára, hogyan munkálkodik, mivel 

ajándékozza meg az embert. Én vagyok a feltámadás és az 

élet: Jézus az embert a halál állapotából életre keltő hatalom. 

Ő nyitja meg a lehetőséget a halálból való életre a feltámadás 

által – így ajándékozza nekünk azt a minőségi változást, 

amire annyira vágyunk. 

Amikor az igazi életet keressük, amikor rámondjuk a 

mindennapi életre, hogy ez nem élet! Amikor a bennünk lévő 

ürességet próbáljuk betölteni, a szüleinktől örökölt életen túl 

az igazi, teljes, nagybetűs életben, a Jézustól kapható életben 

szeretnénk részesülni. Mert ebből szakadtunk ki, akkor 

amikor Ádám és Éva engedetlenné vált Istennel szemben és 

így megjent a bűn és ezzel együtt az elmúlás, a romlás, a halál 

a világban. Ez a kettő nagyon szorosan, elválaszthatatlanul 

összefügg: bűn és halál. A bűn zsoldja, következménye, ára a 

halál. A halál fullánkja a bűn. Ettől nem tudunk magunktól 

megszabadulni.  

Tehetünk úgy, mintha nem lenne: kereshetjük az élvezeteket, 

amik feledtetik velünk azt, amiben vagyunk (nemcsak a káros 

szenvedélyek ilyenek, lehet bármi pótcselekvéssé!). Tehetünk 

úgy, mintha szigorú fegyelemmel le tudnánk győzni: diéta, 

egészséges életmód, kíméletlen önreflexió. Vagy 

elfogadhatjuk, hogy egyedül nem megy. Hogy szükségünk 

van segítségre, hogy képtelen vagyunk elhordozni a bűn 

súlyát, a teljes élet, az örök élet hiányát. Aki maga akarja 

megmenteni az életét, az elveszti azt. Kudarcot fog vallani. 

Aki viszont lemond a saját megoldásairól, és Jézusnál keresi a 

feloldást, a véget érő, mulandó életből, arra a minőségileg 

más, valódi örök életre támad fel! Ezt tette lehetővé Jézus 

Krisztus, amikor nagypénteken miattunk, helyettünk és értünk 

meghalt, majd ott az első húsvéton feltámadt a halálból! 

Kinek a kezébe tesszük az életünket? 

 

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 

énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az 

nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Amikor elhangzik ez a 

mondat és ez a kérdés, emberileg szólva reménytelen 

helyzetben van Márta, akihez Jézus szól. Halottas háznál 

vannak. Márta testvére, Lázár, halott. És Márta így vallja 

meg, hisz a feltámadásban, majd az utolsó ítéletnél. Majd a 

távoli, beláthatatlan időben. És már ez is nagy dolog! Sokan 

ebben sem tudtak és most sem tudnak hinni. De Jézus sokkal 

többet mond ennél! Mert a messzeségből a jelenbe hozza a 

feltámadást. Nem egyszer majdról, hanem a mostról beszél!  

A feltámadás nem a vég, hanem a kezdet! Nem akkor lesz a 

miénk, amikor megszűnünk levegőt venni, amikor leállnak a 

biológiai folyamatok a testünkben, nem is csak az utolsó 

ítéletkor, hanem akkor, amikor ELHISSZÜK, hogy mindaz, 

amit Krisztus tett, személyesen a mi életünkről szól! El 

tudjuk-e fogadni, hogy önmagunkban csak a halál csíráját 

hordozzuk, a biológiai életünk eleve halálra ítél bennünket? 

És ha beleborzongtunk ebbe, akkor el tudjuk-e fogadni, hogy 

a feltámadás, amit Krisztus ajándékoz nekünk, életünk nagy 

lehetősége? Az, aki így hisz Krisztusban, szorosan 

hozzákapcsolódik: oldhatatlan kötéssel. Az már most részesül 

abban az örök életben, ami majd az utolsó ítéletkor 

kiteljesedik. Ez a keresztyén reménységünk: akkor kezdődik 

el az életünk, akkor megyünk át a halálból az életre, amikor 

Jézus Krisztusnak adjuk oda az életünket. És igen! A 

biológiai életünk így is véget fog érni, de ez sem választhat el 

bennünket Krisztustól. Sőt! Azt az örök élet, amit már itt a 

földön elkezdhetünk megélni, azt fogjuk teljes egészében 

megélni. Annyi valódi élet van a mindennapjainkban, 

amennyire Krisztushoz kapcsolódik az. Ezért mondhatja Pál 

apostol: Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. 

(Fil 1,21) A biológiai halállal csak azt veszik el, ami sohasem 

volt az övé. 

 

Mit jelent 2021-ben a feltámadás örömhíre számunkra? Mit 

jelent az örök élet, már a mostani életünkben? Azt, hogy nem 

kell, hogy csak a láthatók határozzák meg az életünket, 

hanem élhetünk olyan életet, ami túlmutat a bűn és a halál 

uralmán. Élhetünk olyan életet, ami túlmutat a mennyiségi 

szemléleten: mert már nem a bennünk tátongó, mindent 

elnyelő üresség vezérel. Azt jelenti a feltámadás örömhíre, 

hogy átengedhetjük az életünket Krisztusnak: lehet Ő az élet 

forrása, aki be tud tölteni szeretetével, amikor belőlünk elfogy 

a szeretet. Aki meg tud ajándékozni a megbocsátással, hogy 

tudjunk mi is irgalmasak lenni. Hogy nem kell mindig nekünk 

az elsőknek lenni, mert Krisztussal már győztesek vagyunk. 

Hogy Krisztussal együtt mi is szabaddá válunk tenni/nem 

tenni, hallgatni/beszélni, engedelmeskedni/ ellenállni, szeretni 

a mellettünk levőt. A feltámadás azt jelenti, hogy szabaddá 

válunk élni a hétköznapi életünket vagy arra is késszé válunk, 

hogy elbúcsúzzunk ettől, mert Krisztussal együtt van tovább: 

aki hisz őbenne, ha meghal is, él. Hiszed-e ezt?  

Ébredj fel hát, aki alszol, támadj fel a halálból, élj a 

Krisztustól kapott új életeddel és felragyog neked a Krisztus! 

Ámen      jani lívis 


