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IGEHIRDETÉS 

Textus: Lukács ev. 24,1-35 
 

Kedves Testvéreim, a távolban is ünneplő gyülekezet! 
Bármennyire is furán hangzik, de a jelen helyzeteben, saját házainkban, a 

bezártságban töltött húsvéti ünneplésünk nagyon is hasonlít az evangélium által 
leírt, első húsvéthoz. Ugyanis Jézus Krisztus feltámadása meglehetősen 
csendben ment végbe. Nem voltak jelen a tömegek, nem szólt ének, sem imádság, 
nem a jeruzsálemi Templom papjainak buzgósága csalogatta ki Jézust a sírból. Az 
első húsvét hajnalán mindössze néhány asszony megy Jézus sírjához. A maguk 
csendességében, lelkükben összezárva a gyásszal, a félelemmel, a 
csalódottsággal. Oly sokat várakoztak, készültek a tanítványokkal együtt arra, 
hogy Jézus lesz a várva várt Szabadító, aki helyreállítja Dávid királyságát. De Őt 
csak sikerült elnémítani, megölni és sírba tenni. Vele együtt pedig Igénk 
valamennyi emberi szereplőjének is sírba szállt a reménysége.  

A jelen helyzetben mindannyian átérezzük, milyen is, amikor a terveinket, 
a várakozásainkat, a készülődésünket egyszer csak áthúzza valami: a betegség, a 
korlátozások, szeretteink halála, a sok-sok szomorú hír a médiából… Most a 

templomi hangulat sem jelent kapaszkodót, nem találkozhatunk, talán sokan 
érezzük, hogy egyedül vagyunk. Hová mehettek volna az asszonyok és a 
tanítványok? A templomba, ahol a Mestert kínozták és ütötték? Az emberek közzé, 
csalódottan, haragosan „Feszítsd meg”-et kiáltoztak? Nincs kihez, nincs hova 
menni Nagypéntek után, amikor a halál és a sír győzedelmeskedni látszik. Ahol 
elfogyott az ember embersége, az erőseknek az ereje. Mind az asszonyok, mind az 
emmausi tanítványok úgy vannak mozgásban, úgy mennek a sír felé vagy éppen 
hazafelé, hogy valójában nem mozdulnak sehova sem. A szívüket nyomják a 
„miért”-ek, a kilátástalanság és a céltalanság érzése. Miért? Mert mindannyian azt 
gondolják, hogy a valóságot, az igazságot látják. Azt látták, ami a szemük előtt 
történt és ez határozza meg őket. Csak mennek, mert menni kell, teszik, amit 
tehetnek az egyetlen apró reménységgel: hátha egyszer jobb lesz… Mindezek 
mellett pedig fel sem tűnik semmi különös, sem az elhengerített kő, sem az új 
útitárs. 

Húsvét reggelén azonban mindegyikőjük mellé csendesen odalép Valaki. 
Melléjük szegődik. Nincs semmi fennköltség, ünnepi, hanem mintha ez Jézusnak 
oly természetes lenne. Mintha nem történt volna semmi különös. Csak 
odaszegődnek az angyalok az asszonyok mellé, Jézus a tanítványok mellé és az 
Isten szóba elegyedik az emberrel. „Miért keresitek a holtak között az élőt?” 
„Milyen rest a szívetek arra, hogy elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!” 
Eközben pedig az emberekben megmozdul valami: eszükbe jut a Mester szava, 
eszükbe jutnak a próféciák. Ismerőssé válik ismét Jézus számukra, míg belátják, 
hogy csak úgy történt minden, ahogyan Ő megmondta. Hiába mutatott mást a 
szemük, hiába gondolták azt, hogy ők tudják, hogy mi történik.  

Hányszor történik meg az életünkben, hogy várakozunk, készülünk valami 
szépre, valami fontosra és egyszer csak azt vesszük észre, hogy már el is múlt, 
már túl is vagyunk rajta. Hát persze! Ennek így kellett történnie, ez így volt jó! 
Egyszer csak felismerik a feltámadt Jézust és az életük új irányt vesz. A 
megtörtént eseményeket elkezdik egyészen más oldalról szemlélni. Az életüket 
immár nem a múlt, hanem a jövő határozza meg. Szó szerint irányt váltanak és 
visszamennek a többiekhez, hogy hírül adják, hogy minden úgy történt, ahogyan 
az Úr megmondta! Hogy ezután is lesznek nehézségek az életben? Persze, hogy 
lesznek! Hogy ezután is lesznek kísértéseink, betegségeink? Olykor erőtlenek 
leszünk? Igen, de mégsem ezek felől tekintünk az életre.  

Az asszonyok és az emmausi tanítványok reménységgel a szívükben tértek 
vissza az övéikhez. Egyszer pedig elmúlik a járvány és visszatérünk a megszokott 
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kerékvágásba. De ha eljön ez az idő, el tudjuk-e majd mondani, hogy mellénk lépett 
a feltámadott Jézus? Ott lesz-e a szívünkben a reménység, amellyel feltöltődtünk 
az otthonainkban? Mert bizony, Jézus a tanítványokhoz a zárt ajtón keresztül is 
bement és húsvétkor jön, hogy mellénk is szegődjön, hogy Vele együtt 
gyógyuljunk, erősödjünk és fejlődjünk most és az ünnep után, helytől és időtől 
függetlenül életünk minden napján. Ámen.  
 

IMÁDSÁG 

Mindenható Isten, kegyelmes Atyánk! Az egész keresztyénséggel és híveid 
mennyei seregével örvendezünk Előtted, hogy szent Fiadat feltámasztottad a 
halálból. Add atyai irgalmadat, hogy Megváltónk halálon aratott győzelme 
üdvösségünkre váljék.  
Úr Jézus K  risztus, Élet Fejedelme, aki önmagadat áldoztad fel bűneinkért, és 
feltámadtál megigazulásunkra: add, hogy meghaljunk a bűnnek, és feltámadásod 
erejével éljünk igazságban. Ha kereszt terhe nyom, ha bűnök kísértenek, ha 
sötétség vesz körül, jelenj meg nekünk mennyei világosságoddal, erősíts minket 
jelenléteddel. légy velünk életünk minden napján, és éreztesd velünk halálunk 
órájában is, hogy Te feltámadtál, és élsz, és Nálad vannak a halálnak és a pokolnak 
kulcsai. eljöveteled nagy napján pedig elevenítsd meg testünket, és tedd a te 
megdicsőült testedhez hasonlóvá. Akkor add meg nekünk az örök húsvéti örömöt, 
hogy gyülekezeteddel és az üdvözültekkel együtt énekeljük színed előtt a győzelmi 
éneket: dicsőség legyen Istennek, aki győzelmet adott a halál felett az Úr Jézus 
Krisztus által. Ámen.  

 
HIRDETÉSEK 

Váncsod 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2020. 04. 09-én napján, 11 órakor, Mezőpeterden 
kísértük utolsó földi útjára Tamás János Zoltán, e földön 46 évet élt testvérünket. 
Ravatalánál Isten Igéje a Mt 19,16-17-ből szólt hozzánk: „Odament hozzá valaki, és 
ezt kérdezte: Mester mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki: 
Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az 
életre, tartsd meg a parancsolatokat!” 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2020. 04. 11. napján, 13 órakor kísértük utolsó földi 
útjára Karakas Zsigmond, e földön 71 évet élt váncsodi testvérünket. Ravatalánál 
Isten Igéje a JerSir 5,15-16-19 és Préd 3,1-2.4-ből szólt hozzánk: „Oda van a mi 

szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtáncunk. Elesett a mi fejünknek koronája, jaj 
most nékünk, mert vétkeztünk! Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked 
nemzedékről nemzedékre!” „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje 
minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a 
meghalásnak… Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. 
Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.” 
 
Emlékharang szólt Szilágyi Sándor halálának 13. évfordulója alkalmából, valamint 
Szilágyi Sándorné halálának 16. évfordulója alkalmából 2020. 04. 07-én, 13 órától. 
Kegyelettel emlékezett rájuk: családjuk. 

Tudjuk az  Igéből, hogy „az igaznak emlékezete áldott” Péld 10,7 

Közös hirdetés 

1. Az istentiszteleteinken szokásos perselyadományokra a jelen helyzetben 
nincs lehetőség, de számos lehetőségünk van anyagilag is támogatni mind a 
gyülekezeteinket, mind pedig a rászorulókat.  
Adományaikat átutalhatják gyülekezeteink bankszámlájára. A Megjegyzés 
rovatban kérjük feltüntetni: „Isten dicsőségére”.  
Bankszámlaszámunk: 
Váncsodi Református Egyházközség: 60600259-10001174. Takarékbank Zrt. 
Ártándi Református Egyházközség: 11738101-20003153. OTP Bank Zrt. 
 
2. Gyülekezeteinkbe megérkezett a Határmenti Krónika legújabb száma. A 
korlátozott példányszámra való tekintettel azt kérjük a Testvérektől, hogy 
amennyiben igényt tartanak rá, azt jelezzék a harangozóink számára. 

 
Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 


