Egyházi hírek
MIT JELENT A HÚSVÉT ÜNNEPE? (Cseri Kálmán nyomán)
mmár hagyományossá vált egyházi rovatunkél ma is. Élő Urunk van. Tehát hallja az imádban Szűcs M. Sándorné lelkipásztor, Klári
ságot, tud arra válaszolni, tud cselekedni, segíteNéni húsvéti gondolatait ajánljuk Minden Kedves ni, megvédeni, vigasztalni, feddeni, mikor mire van
Olvasónk figyelmébe.
szükségünk. Számíthatunk Rá.
IV.
unkaszünet, nyuszi, tojás, kölni,
úsvét óta tudjuk, hogy a halál legyőzött ellensonka – mind kellemes kellékek,
ség. Jézus feltámadásával a halál számunkra
azonban csak ennyit jelent húsvét?
áttörhetetlen falán nyitott rést, amin a Benne
I.
hívőknek a halál alagúttá lett, ami azt jelenti,
Történelmi tények:
hogy nem csak bejárata, hanem kijárata
úsvét előtt pénteken sok
is van, a mennyei örök életbe. Ezért vallja
szemtanúja volt Jézus keresztolyan boldogan Pál apostol: „teljes a dire feszítésének, majd halálának.
adal a halál fölött!” (I. Korintus 15:54Biztos, hogy meghalt, mert a ró57).
maiak szigorú előírások szerint
V.
hajtották végre a kivégzéseket,
oldogok, akik az Úrban halnak
és ellenőrizték a halál beálltát: egy kameg mostantól” vagyis, akik már
tona dárdával szíven döfte, és a sebből
itt a földi életben Krisztussal jártak, Benne
alvadt vér és vizenyő folyt (János ev.
hittek. Akik nem, azok örökre boldogtalanok,
19:32-35), mely jelezte, hogy halott.
mert haláluk után, nélküle kell tölteniük az
Márk evangéliuma azt jegyezte le, hogy amikor
örökkévalóságot.
aznap este Arimátiai József elkérte Pilátustól Jézus
VI.
holttestét, a helytartó előbb magához rendelte az ügyeézus már itt a földön kész bennünk élni hit által.
letes századost, és megtudakolta tőle, valóban meghaMert aki hisz Őbenne, azt Ő nem jobbá teszi, hanem
lt-e Jézus? Csak ezután adott engedélyt arra, hogy a a saját természetét kölcsönzi neki.
holttestet eltemessék (Márk ev. 15:42-45).
VII.
ézus sírjához kivezényelt őrség halálra vált rémüleivel Jézus él, az Ő szeme előtt zajlik a hívő emtében a feltámadást kísérő földrengés miatt, és elfuber élete, ezért feladatát teljes odaadással, Tőle
tottak onnan. Az asszonyok, akik azért mentek, hogy a telhető legnagyobb precizitással végzi, Ura tetszésére,
holttestre illatos szereket szórjanak, már csak a halotti függetlenül attól, hogy látja e valaki.
lepleket találták ott, szépen összehajtva. Ugyan csak
nagy ijedelem és félelem lepte meg őket, amikor megérdezheted: hogyan lehet ma találkozni Vele?
látták az angyalt, és beszélt hozzájuk, hogy Jézus él, és
Az Igében, aki olvassa a Bibliát és hallgatja
adják tudtul tanítványainak.
a Jézusról szóló beszámolót, Igehirdetést, azt maga az
ézus halálát megelőzően háromszor is szólt ar- élő Krisztus győzi meg arról, hogy mi az igazság, mert
ról, hogy „harmadnapon fel fog támadni”. Pál a hit, Isten Igéjének a hallgatásából van. (Római levél
apostol I. Korintusiakhoz írt levele 15:5-7-ben említi 10:17)
„megjelent először Kéfásnak (Péter apostolnak), azután a tizenkettőnek, majd megjelent több mint ötszáz
testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek; végül megjelent Jakabnak ..…”.
II.
sten ezzel igazolta, hogy Jézus valóban az, akinek
mondta magát: Ő Isten Fia, öröktől fogva mindörökké Isten. Azoknak van igaza, akik hittek Benne
már feltámadása előtt is.
Szűcs M. Sándorné
III.
lelkipásztor
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