
Istentiszteleti rend: 
Fennálló ének: 356/1. Felvirradt áldott, szép napunk…  

Hirdetések: (leülve)  
 

1. Szeretettel köszöntjük Kovács-Nagy Orsolyát, a Pápai Református 

Teológiai Akadémia ünnepi követét, aki ma köztünk Isten igéjét tolmá-

csolja. Életére, családjára, szolgálatára az Úr gazdag áldását kívánjuk! 

Derekas ének: 356/2-4. Az ősi kígyót, bűnt, halált… 

Biblia felolvasás: Máté evangéliuma 28,1-10.                
 „Szombat elmúltával, a hét első napjára virradóan elment a magdalai 
Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés tá-
madt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ 
a sír szájáról, és ráült. Megjelenése olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája 
fehér, mint a hó. Tőle való félelmükben az őrök halálra rémültek. Az angyal így 
szólt az asszonyokhoz: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust 
keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg 
a helyet, ahol feküdt. És menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, 
hogy feltámadt a halálból, és íme, előttetek megy Galileába, ott majd meglát-
játok. Íme, megmondtam nektek. Félelemmel és nagy örömmel eltelve 
gyorsan elhagyták a sírt, és futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. De 
váratlanul szembejött velük Jézus, és így szólt hozzájuk: Üdvözöllek titeket! Ők 
pedig odamentek hozzá, lábát megragadták, és leborultak előtte. Jézus pedig 
azt mondta nekik: Ne féljetek! Menjetek el, mondjátok meg az én testvéreim-
nek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” 

Imádság (fennállva) 
Igehirdetés előtt: 347/1. Jézus, ki a sírban valál… 

Textus: János evangéliuma 11, 25-27.      „Jézus ekkor ezt 

mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, 
ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. 
Hiszed-e ezt? Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a 
Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” 



IGEHIRDETÉS: (leülve)           Jézus és a feltámadás 

Jézus Urunknak sok hatalmas kijelentése közül talán ez a leghatalmasabb, 

amiben isteni személyének a titka a legjobban lelepleződik előttünk. Még a 

nagy húsvéti eseményt megelőzően mondta “Én vagyok a feltámadás és az 

élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él”.  

1. FELTÁMADÁS 

Sok emberi, vágy fejeződik ki benne. Emberi életünknek két hatalmas 

nyomorúsága: a bűn és a halál. Minden más nyomorúságát az életnek le 

lehet győzni az emberi erő segítségével. De a bűn és a halál fölött nincs és 

nem is lesz soha hatalma az embernek. Nem is kettő ez, hanem egy: A bűn 

zsoldja a halál. a bűn az Istentől való elszakadás: az örök életnek a 

nélkülözése, tehát: halál! A bűn halálos rothadás a kiteljesedése a kárhozat.  

De az ember ösztönösen megérezte, hogy nem ez volna eredeti rendeltetése. 

Ebből a rettenetből kell, hogy legyen szabadulás. Ez az örök emberi 

vágyakozás teljesedett be húsvétkor a Názáreti Jézus feltámadásában, akiben 

a teljes megváltás megtörtént. 

2. ÉLET 

Igaza van tehát az embernek, amikor nem tud belenyugodni a bűn és halál 

zsarnokságába, mert van olyan életforma, ahol sem a bűn, sem a halál nem 

úr többé - Krisztusban. Benne az élet és a feltámadás nem ígéret többé, 

hanem beteljesedés, testet öltött valóság! Jézus föltámadása nemcsak 

Jézusnak a föltámadása, hanem isteni győzelem minden halál fölött: az 

erkölcsi, a lelki, a bűn halála fölött is.  

Jézus nem azt mondja, hogy én leszek számotokra majd a feltámadás, ha 

meghaltatok. Hanem én vagyok, most, itt, már e földön, a jelenben, a bűn 

birodalmán túl, ahol szabadon érvényesül Isten akarata, Isten igazsága, Isten 

jósága, Isten szeretete, Isten élete. Az örök élet! Ez a feltámadás! A halálból 

feltámadás által nyert élet: ez vagyok én - mondja Jézus. 

3. AKI HISZ 

A ti számotokra vagyok a feltámadás és az élet - hogy ha valaki hisz 

énbennem! Ne úgy gondoljunk a feltámadásra, mint ami majd valamikor a 

halálunk után történik meg. A Krisztusban való hit által elkezdődhet 



mibennünk is, e földi életünkön belül is bekövetkezhet. Ezért mondja, hogy 

aki hisz énbennem, él.  

Hinni a Krisztusban elsősorban azt jelenti, hogy hagyom magam, mint a 

vízbefúló, ráhagyom magam a megmentőmre, hadd öleljen meg, hadd 

szorítson magához, hadd kapaszkodjék belém, hadd ragadjon meg - és hadd 

vigyen magával a föltámadásba, Aki maga a föltámadás és az élet a 

számomra is.  

A másik oldal, hogy magam is kezdem élni a feltámadást, elindulok egy olyan 

új életbe, amely már túl van a bűn és halál uralmán: szeretni, megbocsátani, 

türelmes lenni, békességet teremteni, világítani, örömet vinni és vigasztalást, 

átvenni emberek terhét, két mérföldre elmenni, nem aggódni, igazat 

mondani minden körülmények között, derűs bizalommal lenni. 

A föltámadás titkát nem megérteni kell, hanem megélni kell. A föltámadás 

halálból teremtett élet: nincs egyetlen olyan helyzet sem, ahová a 

föltámadás el ne érne. Hinni: átmenni a halálból az életbe, az Ő ereje által. 

Hinni mindig megújuló döntés az engedelmességre: aki hisz énbennem, az él! 

Élhet!  

ÖSSZEGZÉS 

Élni nem azt jelenti, hogy habzsolom az élvezeteket. Az az igazi élet, amit 

Istennel és emberrel megbékülve élünk, Isten dicsőségére és az emberek 

javára a bűn és halál rabságából megszabadítottan és az örök élet egyre 

jobban előtűnik rajtunk. 

Az az igazi élet, amit a Krisztusban való hit által élünk és élhetünk meg. 

Hiszed-e, hogy Krisztusban a tied a feltámadás és az élet?  

Úrvacsorára készítő ének: 436/1-3. Örülj, szívem… 

(Az úrvacsora alatt csupán az orgona játszik halkan) 

Imádság (fennállva) 

Mi Atyánk 

Áldás 

Kivonuló ének: 347/3-5. Nincs már szívem félelmére… 
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