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Kedves Testvéreim!
Nagypéntekhez közeledve arra tanít
minket a mai Ige, hogy Krisztus halálának és feltámadásának halált legyőző
ereje mit jelent a mi életünkre és halálunkra nézve. Azt, hogy Krisztusnak hatalma van a halálon, tudhatjuk abból a
három esetből is, amikor Jézus halottat
támasztott fel.

elöljárónak a házától jött valaki, és hozta a borzalmas hírt: „Leányod meghalt,
ne fáraszd tovább a Mestert!” (Lk 8,49)
Aztán azt olvashatjuk, hogy amikor ezt
Jézus meghallotta, így szólt Jairushoz:
„Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.”
(Lk 8,50); majd elment az elöljáró házába. Amit tenni készül, titok. Ennek megfelelően csak a legközelebbiek lehetnek
jelen: a szülők, meg három tanítvány,

Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy
őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye
tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem
szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: „Hirdetem nevedet testvéreimnek,
a gyülekezet körében dicsérlek téged.” És ismét: „Én őbenne reménykedem” majd
újra: „Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem.” Mivel pedig
a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy
halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt és
megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.
				
			
Zsid 2,10-15

Nain városához közeledve Jézus meglátta azt az özvegyasszonyt, aki az egyetlen
fiát temette. Megszánta, és az édesanya
bánatát örömre változtatta, visszaadta
neki a fiát. (Lk 7,11-16) Aztán Jairus
leánykáját támasztotta fel (Lk 8,4142.49-56). Jairus tudta, hogy tizenkét
éves lánya nagybeteg, a halálán van. El
is ment Jézushoz, és kérte Őt, hogy gyógyítsa meg. Jézus elindult, de a tömeg
feltartóztatta, nem tudott elég gyorsan
haladni. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy
már túl késő: Jairusnak, a zsinagógai

Péter, János és Jakab. Jézus megfogja
a lány kezét, kiadja a parancsot: „Leányom, ébredj!” (Lk 8,54), és a halálnak el kell engednie fiatal áldozatát. A
harmadik feltámasztott Jézus barátja,
Lázár volt (Jn 11), aki akkor már negyedik napja volt halott. Mégis épen és
egészségesen jött ki a sziklasírból, miután meghallotta Jézus parancsát.
Jézus Krisztusnak tehát van hatalma ahhoz, hogy halottat támasszon fel, hogy
győzedelmeskedjen a halál felett. Az Ige
mondja is: „Mert ahogy az Atya feltá-

masztja a halottakat, és életre kelti őket,
úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket
akar.” (Jn 5,21) Azt azért tudatosítanunk kell, hogy sem a naini ifjú, sem
Jairus leánykája, sem pedig Lázár akkor
még nem az örök életre támadtak fel,
hanem arra, hogy a földi életüket folytassák. Isten azonban az Ő Fia által ettől
sokkal többet készített el azok számára,
akik hisznek. Jézus az Ő szenvedésével,
áldozati halálával, – amely minden más
ember halálától eltérő volt – és feltámadásával utat nyitott ahhoz, hogy az
ember is Jézuséhoz hasonló dicsőséget
nyerjen, mivel az Atya az embereket is
„fiainak” tekinti Általa. A mai Ige ezt
a változást úgy fogalmazza meg, hogy
Jézus megsemmisíti azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és
megszabadítja a gyermekeket, tehát Isten gyermekeit a haláltól való félelemtől. (15.v.)
A halál a bűneset óta életünk része. An�nyira érezzük a hatalmát, hogy nem is
merünk róla nyíltan beszélni. Próbáljuk szépíteni, vagy igyekszünk kerülni, hogy nyíltan kimondjuk. Sőt, a ma
embere a halállal való nyílt konfrontálódást is igyekszik kerülni. Azt látjuk,
hogy az emberek általában nem otthon,
a megszokott környezetükben halnak
meg, nem is családi körben, hanem kórházban, idősek otthonában, és ebben a
nehéz pillanatban ritkán van velük valaki. Pedig a félelem miatt aligha szeretne
valaki egyedül meghalni.
Milyen a halál? Ha a halál belép a terembe, a levegő érezhetően megsűrűsödik. Érzi ezt az eltávozni készülő, és
érzik ezt a búcsúzók is. Nagyon nehéz
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elengedni valakit erre az útra. Az ember
próbálja tudatosítani és elfogadni azt,
hogy akihez ezernyi módon kötődik, az
holnaptól már nem lesz fizikailag jelen
az életében. Csak az emléke és a fájó helye marad meg. Semmi nem szorítja úgy
össze az ember szívét, mint az, ha el kell
válnia attól, akit szeret, és el kell temetnie! Nehéz az elmenőnek is. Maradna is,
mert szeretne, de nincs ereje hozzá, és
menne is, mert onnan már hívják. Amikor eljön az óra, és Isten engedi lesújtani a halált, véget ér földi pályánk és nem
látjuk többé szeretteinket.
A földön, kivétel nélkül minden emberen erőt vesz a testi halál. Kegyetlen ellenségként nem válogat, egyformán sújt
gazdagot és szegényt. Nem tesz különbséget fiatal, erős és szép – idős, gyenge
és megőszült között! Semmi kincs, még
a legmagasabb szintű orvosi tudomány
sem tudja útját állni! Nem jó erről hallani, nem szeretjük ezt tudomásul venni.
A halál eljön hozzánk, akár szeretjük,
akár nem, ha még csak hallani sem akarunk róla! A bölcs ember felkészül erre
a nagy változásra. Vajon mi bölcsek vagyunk? A halál pillanatában hatalmas
jelentősége van annak, amit Krisztus
váltsága hozott: hogy Ő legyőzte a halált! (2.Tim.1:10, Ján. 6:47 és 11:25,
Filippi 1:21); hogy van, aki engem is
megszabadít a haláltól való félelemtől!
Zsid.2:14-15); hogy az ember innen,
erről a világról, a szerettei köréből egy
olyan helyre megy, ahol már várják és
szeretik. A halál hozzátartozik az élethez. De amikor csak ezt látjuk, az olyan,
mint amikor a mérlegnek csak az egyik
serpenyőjében van valami. Akkor kerül

egyensúlyba a mérleg, ha az örök élet
felőli reménység kerül a másik serpenyőbe.
Ebben a mai gonosz világban százféle rossz történik velünk egyik napról a
másikra, aminek eredetét nem is sejtjük!
Hit nélkül csak nyugtalankodhatunk és
megtörhetünk! Ha azonban észre tudjuk
venni Krisztus szeretetét, bölcsességét,
gondoskodását, minden dolgunkban
való előrelátását, akkor nem lehetünk
vigasztalhatatlanok, ha elveszítjük a
földiek közül a számunkra legdrágábbat, és nem aggódjuk magunkat betegre, ha rossz híreket kapunk! Az igaz
hitet nem tudja elnyomni a rossz hírek
súlya! (Zsolt.112:7) A hit csendben kivárja az idők jobbra fordulását, odafordul Istenhez, és Tőle kér vigasztalást és
megoldást. Így a legsötétebb órában is
meglátja a világosságot. Ha békességgel
szeretnénk végigjárni földi utunkat, hinnünk kell!
Az Úr Jézus Krisztus úrrá lett a halál
felett! Vigasztaljon bennünket is az a
tudat, hogy Jézus határt szabott a halál
erejének! Ugyan erős a félelem királya,
sok nemzedéket lekaszált már, akik porrá lettek. Sok erős, igaz embert elnyelt
ereje teljében! Sok győzelmet aratott,
pátriárkák, királyok, próféták, apostolok
kényszerültek engedni neki, mindannyian meghaltak! De – Istennek hála – egy
Valaki erősebb a halálnál, aki azt mondta: „Hol van a tövised, halál? Hol a
fullánkod, holtak hazája?” (Hós.13:14)
Ő a bűnösök barátja, az Úr Jézus Krisztus. Hatalmát sokszor bizonyította földi szolgálata során, ez a hatalom nyer
majd bizonyítást második eljövetelekor

is. „Mint utolsó ellenség semmisül meg
a halál.” (1.Kor.15:26) „Életre kelnek
halottaid, feltámadnak a holttestek!”
(Ézs.26:19)
Eljön az óra, amikor Jézus szava kihívja az ő népét sírjaiból, és egybegyűjti őket. A hívő férj találkozik hívő
feleségével, a hívő szülők újra meglátják hívő gyermekeiket. Így egyesíti
Krisztus a családokat a nagy mennyei
hazában, ahol mindenki szeméről letörli a könnyeket! Ma minket is ezzel biztat: „Ne félj, csak higgy!” (Mk
5,36).
				
Ámen!
(Elhangzott 2009. március 29-én)
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Jézus és a halál
(forrás: Internet)

Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek:
Vasárnaponként 17.00-tól (a nyári időszakban) a gyülekezet Klimentská utcai
gyülekezeti termében (Klimentská 18,
Prága 1) vagy az „U Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően,
kb. 18.00-tól (a nyári időszakban).
Énekkari próbák: Szerda esténként
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1)
kápolnájában, vagy egyéb megegyezés
szerinti helyen.
(korus@refnet.cz)

gyülekezetünk életéből
– A Csehtestvérek egyház Klimentská utcai
gyülekezetének
vis�szajelzése
értelmében
május elején kísérleti
jelleggel beindulhat a
későbbiekben vasárnapi iskolaként
működtethető gyermekmegőrző. Kérjük a gyülekezet tagjait, kisgyermekes
ismerőseik közt minél tágabb körben
terjesszék az ecélból összeállított tájékoztatót és kérdőívet.
– A május 22-i debreceni alkalommal
kapcsolatban eddig nyolc énekkari/
gyülekezeti tag jelezte részvételi szándékát. Kérjük az érdeklődőket, hogy a
szállásvisszajelzés és utazás megoldása
érdekében minél előbb jelezzék részvé-

teli szándékukat a kórus vezetőjének.
– Egyházunk püspöke, Ft. Fazekas
László előreláthatólag május 16-án készül találkozni gyülekezetünk presbitériumával.
– Az április 18-án megtartandó ünnepi nagypénteki istentiszteletre 18.00
órai kezdettel fog sor kerülni a gyülekezeti teremben.

BaBaBaBaBaBaHír
Az elmúlt héten gyülekezetünk egy újabb kis
taggal bővült. Megszületett Ďuríšek Ferike, Ďuríšek Ferenc és
Leczó Annamária kisfia. Jó egészséget
és sok áldást kívánunk Nekik!

Herjeczki Géza:
Üres szív
nincs itt
mondták az angyalok
a sír üres
itt sincs
dobogja meglepett
szégyenkező szívünk
itt sincs
bár itt lehetne
jöjj Föltámadott
szívünket újra töltse be lényed
értelmetlen Nélküled az élet.
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