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Igehirdetés 

1Péter 2,18-25 

Ti, szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és 

méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző 

lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha 

kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és 

tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel 

Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő 

nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; 

amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. 

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak 

éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de 

most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. 

 

Kedves Testvérek! 

Alig van a keresztyénségnek gyakrabban használt kifejezése, mint az Isten kegyelme, az Úr 

irgalma. Az óegyház idejétől kezdve a fenti zsoltárt idézik ezen a vasárnapon. A húsvét utáni 

vasárnapokon, Krisztus feltámadásának fényében ezt még inkább dicsérjük  és ennek 

örvendezünk, hiszen Krisztus feltámadása mindennél világosabban ránk ragyogtatja és 

bizonyossá tesz, hogy irgalmas irántunk az Úr.  De értjük-e igazán? Most nem a teológiai 

tudásunk a kérdés és nem ismeretterjesztés a cél, hanem az a célunk, hogy igazán tudjunk 

örülni és ez a páratlan ajándék igazán a javunkra legyen. Igénkben az apostol úgy beszél 

Krisztus irgalmáról, mint az életet átformáló erőről. 

1. Krisztus irgalma olyan példa, amely formálja az életet. 

Igénk abban foglalja össze Krisztus értünk viselt szenvedésének értelmét és célját, hogy 

példát hagyjon ránk. A célja, hogy mi is Krisztus nyomdokait kövessük. Az eredeti szöveg 

fényében olyan követés ez, mint amikor az iskolában tanultuk a tábláról vagy a könyvből 

másolva a betűket írni. Ehhez óriási hitre és bizalomra van szükség: másolni és nem felülírni 

vagy áthúzni. Nem többsávos autópályát ad elénk Isten, amelyen gyorsan lehet haladni, 

hanem keskeny utat, melyen lépésről lépésre Jézus lába nyomában járhatunk, bízva abban, 

hogy szívünk és környezetünk sokféle ellenkezése ellenére is a jó és helyes úton járunk.  

A példa, amelyet Krisztus adott: páratlan. Soha nem tudjuk felülmúlni, de még csak 

megközelíteni sem. Mégis minden feltétel és engedmény nélkül állítja a kíméletlen uraknak 

alávetett rabszolgáknak, velük együtt pedig a férfiaknak és az asszonyoknak, kiterjesztve az 

Ige mondanivalóját mindannyiunkra. Milyen példát adott Krisztus? Nem viszonozta a 

gyalázást, nem fenyegetőzött, hanem a dolgok elrendezését rábízta Arra, Aki igazságosan ítél. 

Az apostol egyértelműen Krisztus nagypénteki szenvedésére utal, amikor még az Őt 

felszegező katonákért is imádkozott. Egyúttal pedig a mi világunk valóságára utal, ahol sem 

kicsiben, sem nagyban nem az Ő példája szerint folynak a dolgok. Ahol a házastársak között, 

gyermekekben, családokban, de egyes nemzeteken belül és népek között a sok éves, évtizedes 

vagy évszázados sérelmek határozzák meg a mindennapokat. Krisztus példát ad arra, hogy 

ezt az ördögi kört meg lehet törni. Nagy szükségünk van arra, hogy ki tudjunk lépni a 

viszonzásnak, a gyűlölködésnek, az önzésnek, a másik ember feletti győzelem hajszolásának 

és a vele való nem törődésnek az örvényéből. Krisztus egyházában különbözhet a 

véleményünk a világ megjobbításáról, a fontos és kevésbé fontos dolgokról, élhetünk eltérően 

a nekünk adott lehetőségekkel és a jogainkkal, de legyünk egyek abban, hogy Krisztus 

példáját követjük, hiszen ettől leszünk az Ő tanítványai. Nem véletlenül emeli ki Ő maga az 

irgalmasság fontosságát számos példázatban (pl. Mt 18,21-35 stb.).  

2. Krisztus irgalma átformál azzal, hogy elveszi a bűnt és meggyógyít. 

Miközben Krisztus példája felvázolja előttünk, mire kell törekednünk, egyúttal fájdalmasan 

szembesít azzal, hogy milyen távol van az életünk az Ő példájától. Az irgalma több egy 

elérendő, de soha el nem érhető célnál. Krisztus nemcsak egy modell, hanem maga a 

Megváltó. Az evangélium lényege az, hogy Isten Krisztus életével, halálával és feltámadásával 

elveszi a bűnt. Ő maga ad lehetőséget arra, hogy vége szakadjon annak az örvénynek, amelyet 
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az ember az Istentől való eltávolodásával, Isten elleni lázadásával, ellenségeskedésével és 

Isten haragjával tudunk összefoglalni. Az Úr irgalma nemcsak maga a lehetőség , hanem a 

kezdeményezés is, amivel élhetünk. A bűntől való megszabadulás következményét aligha 

lehet mélyrehatóbban leírni, mint igénk kifejezéseivel: meghalni a bűnnek, az igazságnak élni 

és meggyógyulni. Meghalni a bűnnek: az egész életünk irányának felülvizsgálata. Bűnös 

mivoltunk megöldöklése és eltemettetése. Az igazságnak élni: az új ember felöltözése, az Isten 

rendje és akarata szerinti élet, Krisztus követése, benne az irgalmasság gyakorlása. Ez a 

törekvés világot átformáló változás akkor is, ha tökélyre ebben az életben nem visszük.  

Sebei által meggyógyulni: ebben a nehéz időszakban sokkal többet gondolunk a sebeinkre, a 

nehézségekre, a veszteségre. Bármilyen helyzetben legyünk, bármilyen betegség vagy 

probléma vegyen körül is bennünket, Krisztus szenvedése és sebei felől kellene néznünk 

magunkat és az életünket. Bár a végső beteljesedés, az Ő visszajövetele várat magára, az 

életünkben elindul a gyógyulás. A különböző bibliafordításokban felváltva olvashatjuk Isten 

irgalmát Isten szereteteként, mert ez a kettő szorosan összekapcsolódik: az Ő irántunk való 

szeretete irgalommal és kegyelemmel van tele. Jézus számos gyógyítása során irgalmasságot 

gyakorol (pl. Mk 2,1-12). Ezt a gyógyulási folyamatot Luther Márton Kis Kátéja így írja le: „… 

hogy egészen az Övé legyek, az Ő országában Ő alatta éljek s Őt szolgáljam örök igazságban 

és boldogságban.” 

3. Krisztus irgalma életet formál azzal, hogy megújítja az ember viszonyát Önmagával. 

Az Úr irgalmának életet formáló következményét sokféleképpen írják le és mondják el. Jó, ha 

ezt mindannyian megtesszük. Nem könnyű megtenni, mert a teljességet nem könnyű 

megragadni. Ezt a teljességet ragadja meg igénk is, amikor Krisztus példájára utal, amit 

követnünk kell és a bűnből való szabadulásra utal, amit az új életnek nevez. Ehhez még az 

Úrral való új viszonyt teszi hozzá, ami a megtérés – szó szerint a pásztorhoz való oda-

/visszafordulás. Nem menekülés a vélt szabadságba, sem elrejtőzés a problémák elől, hanem 

hazatalálás: a kivetettség vége és az otthon biztonsága. Ahol az egyes ember a másikban nem 

ellenséget lát, hanem rátalál a másikra, ahol egymás segítőtársai vagyunk.  

 Az Úr irgalmassága nem egy elcsépelt frázisa a vallásos embereknek. Nem a 

hittudósok agyonkutatott szólama, hanem az élő Isten programja értünk és velünk minden 

ember javára. Ámen. 

Hirdetések 
Váncsod 

1. Emlékharang szólt 2021.04.13-án, kedden 13 órakor id. Lakatos János halálának 5. 

évfordulója alkalmából. Emlékezett: szerető családja. 

Az Igéből tudjuk: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. 

Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik 

őket. (Jel 14,13) 

2. Örömmel jelentjük, hogy Magyarország Kormánya által az Egyházi Épített 

Örökség pályázat keretén belül 11 000 000 forintot nyert gyülekezetünk, melyet a templom 

belső felújítására fogunk költeni. Emellett az Egyházi Közösségi Programok megvalósítása c. 

pályázatban 400 000 forint összeget nyertünk, melyet gyülekezeti kirándulásra és 

gyermektáborra szeretnénk fordítani.  

3. A jövő hét folyamán beszerelésre kerül az új elektromos orgona a templom 

orgonakarzatán. 

Ártánd 

Örömmel jelentjük, hogy Magyarország Kormánya által az Egyházi Épített Örökség pályázat 

keretén belül 15 000 000 forintot nyert gyülekezetünk, melyet a templom tető és kupola, 

valamint a csatornázás és nyílászárók felújítására szeretnénk fordítani. Emellett az Egyházi 

Közösségi Programok megvalósítása c. pályázatban 400 000 forint összeget nyertünk, 

melyet gyermektáborra, családi napra és gyülekezeti kirándulásra szeretnénk fordítani.  

Közös hirdetés 

1. Az istentiszteleteinken szokásos perselyadományokra a jelen helyzetben 

nincs lehetőség, de számos lehetőségünk van anyagilag is támogatni a gyülekezeteinket. Erre 

a támogatásra szükségünk van, hiszen a perselypénzek, adományok elmaradása mellett is 

biztosítanunk kell a rezsiköltségek és fizetések, valamint az újság nyomtatásának fedezetét. 

Adományaikat átutalhatják gyülekezeteink bankszámlájára. A Megjegyzés rovatban 

kérjük feltüntetni: „Isten dicsőségére”.  Emellett az egyházfenntartói járulék befizetésére is 

lehetőség van, ezesetben a közleményben az „EFJ” kód után a fizetett évet, valamit a fizetők 

nevét kérjük feltüntetni (4000 ft/fő/év). Pl.: EFJ-2020-Minta Márton és felesége. 

Bankszámlaszámunk: 

Váncsodi Református Egyházközség: 60600259-10001174. Takarékbank Zrt. 

Ártándi Református Egyházközség: 11738101-20003153. OTP Bank Zrt. 

A gyülekezet anyagi terheinek hordozását ezúton is köszönjük. 

2. Továbbra is várjuk az önkéntesek jelentkezését a www.szeretethid.hu 

oldalon a 2021.05.13-14.-én tartandó Szeretethíd önkéntes napra! 

Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 
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