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2016 03 27. Húsvét vp.  9 Bf, 11,15Ad, 14 Bakali. 

Ima: Úr Jézus! - Köszönjük, hogy vállaltad értünk a 

kereszthalált, feltámadásoddal legyőzted a halált, 

megbékéltettél minket Veled és egymással, és meg akarsz 

ajándékozni bennünket örömteli új élettel, és az örök élet 

reménységével.  

- Kérünk téged, hogy Szentlelked által munkáld bennünk a 

megtérést és az új életet, ébressz fel minket a lelki halálból, 

ajándékozz meg minket lelki látással, testi - lelki 

gyógyulással.  

- Láttasd meg ma ismét velünk, hogy akkor lesz igazi 

húsvétunk, itt a földön boldog életünk, egykor pedig örök 

életünk, ha engedjük, hogy Te légy életünk Urává. Ámen.  

 

Tex.: Ézs 26, 14 - 19: Isten népének hálaéneke 

14A halottak nem élnek, az árnyak nem támadnak föl, ezért 

büntetted meg és irtottad ki őket, még az emlékezetüket is 

eltörölted.  

15Megszaporítottad e népet, URam, megszaporítottad e népet, 

megdicsőítetted magad, mindenfelé kiterjesztetted az ország 

határait. 16URam, a nyomorúságban téged kerestek, és halkan 

fohászkodtak, amikor fenyítetted őket. 17Olyanok voltunk 

előtted, URam, mint a terhes asszony, amikor szülni kezd: míg 

vajúdik, kiált fájdalmában. 18Terhesek voltunk, vajúdtunk, de 

csak szelet szültünk: nem szereztünk szabadulást az 

országnak, és nem jöttek emberek a világra. 19Életre kelnek 

hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és 

ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság 

harmata, és a föld visszaadja az árnyakat.  
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Ol.e.: 1 Kor 5,6-8: A gyülekezet nem adhat helyet 

paráznaságnak. (A tisztaság és igazság kovásztalanságával 

ünnepeljünk.) 

        Mk 16,1-8: Jézus feltámadása 

 

Énekek:  

- Bevonulás, 

Kezdő ének: 220 Jézusunk feltámadt, … (J. boldogságom, …) 

Lelkész: bevezető Zsoltár 

 

      Utána: 5. liturgia 1. verse elmarad, helyette az énekkar 

énekli a „HÚSVÉTVAN, …. „  kezdetű éneket.  

Lelkész: ….  Ima. 

 

     Utána: 5. liturgia 2. - bűnbánati ének elmarad, helyette az 

énekkar énekli a „HÚSVÉT SZENT ÜNNEPÉN, …”   éneket. 

Lelkész: Isten dicsőítése, …  

 

     Utána: 5. liturgia 3. énekverse elmarad, helyette az énekkar 

énekli a „FELTÁMADT KRISZTUS VÍGADJUNK, 

HALLELUJA! …” …. 

- LEKCIÓ 

Hiszekegy:  

Főének: 223 Jézus él, én is vele, … (J. én bizodalmam, ..) 

- Igehirdetés, ima.  

 

Énekkar: "GŐZELMET VETTÉL, …” kezdetű éneket énekli. 

Hirdetés. 

Úrvacsora: 306 Készülj lelkem Jézusodhoz …  
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Keresztény Gyülekezet! 

 

Egy csodálatos örömteli felszólítással kezdődött a mai húsvéti 

istentiszteletünk, hiszen a gyülekezeti énekkarunk  örvendező 

éneklésre, hálaadásra bíztatott az első énekben. Így hallottuk: 

"Húsvét szent ünnepén, kegyes keresztyének, zengjen, 

zengedezzen örvendező ének : Krisztus feltámadt halleluja!" 

- Örvendezzetek kegyes keresztyének! - De hogy jobban értsük 

a kegyes szót mondhatjuk így: örvendezzetek kegyelmet nyert 

keresztyének! 

 

        Mai igénk teljes örömre és ujjongásra szólítja fel még a 

"föld porában alvókat is." - Azonban az öröm, amiről itt szó 

van nem valamely csalóka, múló világi öröm, hanem az Úrban 

való öröm. Mert a mulandó földi ember számára valóság lesz a 

feltámadás.  

- Az elkeseredett hangulatot óriási bizalom váltja fel Isten 

csodálatos tettei iránt. … Az Istent magasztaló ember már 

látja a csapások és nyomorúságok végét, hiszen az ÚR  

HATALMASAN MUNKÁLKODIK, MÉG A halottak is 

feltámadnak.  - Isten és az Ő világosságának harmatában, a 

világ világosságában, Jézusban mutatja meg, hogy teljes a 

diadal a halál felett. - Jézus mondja: "ÉN VAGYOK A 

VILÁG VILÁGOSSÁGA, …"  - aki Őt követi, azé lesz az élet 

világossága.  

 - - Testvérek! - A diadalmas húsvéti örömhír Nagypéntek 

szomorúságának a hátterén hangzik.  

            - Ahogyan erről egy szép ének szól.  "Ó Jézus, Jézus, ó 

édes Jézus, - Istennek vérző Fia. Tűrés példája, szentség 

formája, ó lelkünk drága díja.! 

- … Ó lelkek üdvössége! 

- … Ártatlan tűrtél, s minket megnyertél, ó szívünk édessége! 
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… Szenvedek Véled méltán, kínodat szánom, vétkemet      

bánom, kereszted mellett sírván." 

            Bizony, - annak van igazán húsvétja, aki 

Nagypénteken eljutott erre az igaz bűnbánatra, aki az értünk 

porig lehajolt Krisztus keresztje elé lélekben oda tudott 

térdelni. Annak örömteli gyógyírként hangzik a mai Ige: 

"Ébredjetek és ujjongjatok kik a porban laktok! Mert 

harmatod, a világosság harmata és a Föld visszaadja az 

árnyakat." Ézs. 16,29.  

- A Bibliában a harmat az Úr áldásának ősi szimbóluma,   

a megelevenítő isteni erő jelképe.  

    Az Isten harmata a világosság harmata, a Lélek harmata, 

amely meg tudja eleveníteni az elszáradt és a holt csontokat is, 

- aki a halálból életre támaszt, kihoz a lelki halálból és ma is új 

életre kelti Krisztus holt hitű tanítványait. - A jelenlegi európai 

kereszténységet úgy jellemezte egy  

teológus - Jürgen Moltmann -, hogy az : "kialudt remények 

kiégett krátervidékéhez hasonlítható."  

- - De vajon nem áll-e mégis ez a megállapítás a mi magyar 

kereszténységünkre, evangélikusságunkra, gyülekezeteinkre 

is?  

…. Ezt a kialudt és már csak foltokban pislákoló hitű 

kereszténységet már csak az Úr Lelke tudja lángra lobbantani. 

"Hogy lobogjon újra és a sok-sok fagyos szívet ismét lángra 

gyújtsa." 

      - - - - Az Úrnak legyen hála a sok hívő és hiteles 

életpéldáért, az előttünk hitben járt és járó elődeinkért, hívő 

testvérek Krisztusnak oda szánt életéért.   

- Isten az Ő újjáteremtő hatalmát oly sokszor megmutatta ott, 

ahol hitet talált. - Ahol pedig hitetlenséggel találkozott például 

Pál apostol akkor éppen arra hivatkozott, hogy az (az ÓT), az  

ÚR NÉPÉNEK, pont az - az egzisztenciája - létének alapja, 

hogy Isten az élettelenből hozza elő az élőt. - Ezért Pál apostol 
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még Ábrahám hitét is a feltámadás hitnek tekintette, hiszen azt 

írja: ÁBRAHÁM HITTE, HOGY ISTEN MEGELEVENÍTI A 

HOLTAKAT, ÉS LÉTRE HÍVJA A NEM LÉTEZŐKET: 

(Rm 4,17. LP.119.o.)  

-             Az ÓSZÖVETSÉG bizonyságtételeitől kezdve Pál 

apostolig arról győz meg minket az ige, hogy Isten számára 

semmi sem lehetetlen. Ő képes életre hívni a föld porában 

nyugvókat. - Képes feltámasztani a holtakat ugyanúgy, mint 

új életre kelteni a megfáradtakat. - Visszaadni a 

reménységet a reményt vesztettnek. - Rólunk sem 

feledkezik meg, mert egyszülött Fia által mindnyájan 

fontosak vagyunk számára, és számon tartja a Krisztusban 

elhunytakat, előre ment szeretteinket is. 

- - Bizton hihetjük, hogy akik a Krisztusban vannak, azok új 

teremtések, a régiek elmúltak, s íme újjá lett minden!  

 

- Nem tudjuk, hogy mikor lesz a mi feltámadásunk, de 

egyszer biztosan bekövetkezik. - Jób, a megpróbált életű, de 

az Urat meg nem tagadó, a hitet fel nem adó ember örök 

példaképeként a feltámadás reménységével vallja: "Tudom, 

hogy az én Megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. " 

 

- Ézsaiás próféta mintegy arra bíztat mai igénkben, hogy akik 

az élő Úrhoz tartoznak, azok ne gondoljanak félve ama 

napra, mert azt vallja, hogy az a nap, amelyet mi félve 

sokszor csak a harag napjaként emlegetünk, az a nap mégis 

örömteli, ujjongásra méltó esemény lesz élők és a már 

elhunytak, mindazok számára, akik az Úréi!!! 

- Ezért bíztat "HÚSVÉTI HÍRADÁS" című versében a költő - 

- Túrmezei Erzsébet - is: 

(Látsz halott arcot és hulló virágot; 

Mindenütt a halál hatalmát látod, 

és gyászod terhét roskadva viszed, 
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ha nincs húsvéti hited. ) 

Ha sír a gyász, a bánat, 

mi vigasztalna más; 

a Krisztus él, feltámadt, 

és van feltámadás! 

A sötét felhő széled, 

áttör a napsugár, 

mert győzött Ő az Élet! 

Új élet útja vár. 

(Miért nem emeled fel könnyes arcod? 

Miért vívod mindig egyedül a harcot? 

Soha nem talál békét a szíved,  

ha nincsen húsvéti hited.) 

 

Szólj, diadalmas ének, 

mint boldog híradás 

a bánkódók szívének,  

hogy van feltámadás! 

Az élő Megváltóra,  

ki egyszer rátalált,  

a nagy Vigasztalóra, 

nem retteg sírt, halált.  

…. 

Szólj diadalmas ének, 

és szárnyalj, mint a szél! 

Szállj északnak és délnek, 

és hirdesd: Jézus él! 

Az élő Krisztus Jézus jár velünk szüntelen. 

Ha szent nyomába lépünk, 

miénk a győzelem.  

       - Adja az Úr, hogy Húsvét után, a versben 

megfogalmazott élő hittel, örömteli reménységgel tudjunk élni 

a világban. Ámen. 



 7 

 

 

     1 Kor 5,6-8: A gyülekezet nem adhat helyet paráznaságnak. 

     (A tisztaság és igazság kovásztalanságával ünnepeljünk.): 

6Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny 

kovász az egész tésztát megkeleszti? 7Takarítsátok ki a régi 

kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok 

vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már 

megáldoztatott. 8Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a 

rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és 

igazság kovásztalanságával 
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 Mk 16,1-8: Jézus feltámadása 

1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a 

Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, 

hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. 2A hét első 

napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, 3és 

erről beszéltek egymás között: „Ki hengeríti el nekünk a követ 

a sírbolt bejáratáról?” 4Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el 

van hengerítve. Pedig az 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.” 8Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert 

remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak 

el semmit, mert féltek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


