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Húsvéti üzenet - 2016
MEÖT-MKPK
Húsvét örömében együtt zeng az egyház népének éneke, mert Jézus feltámadásával győzött a halálon az élet, s eljött az új reménység hajnala! Húsvét örömében megújul az egyház népének élete. Elmúlik mindaz, ami holt cselekedetként a megszokotthoz való görcsös ragaszkodást mutatta és
megfontoltan teszi mérlegre az újat, amit még csak sejt, hogy mit is hozhat. Húsvét örömében megelevenedik a
gondolkodás. Mederbe kerül az érzelem. Frissé válik a szeretet. Éled a felelősség az egyházért, a hazáért a jövőért! Húsvét örömében megújul az Istennek való szolgálat. Ez a szolgálat elsősorban az Istennek való feltétlen
engedelmességben élő szolgálat. Sőt az egyház friss, mai jelenlétét jelenti lelkiszellemi-etikai építésként, ami
feltétlen előremutató a mai istennélküli, de magát humánusnak nevező világunkban, melyből egyre inkább hiányzik a józanság, a megfontoltság, az előremutatás, a felelős gondolkodás, az igazi megbékélésre törekvés és a
rend fenntartása, formálása.
Húsvét örömében derüljön ki egyre nyíltabban, hogy Isten irányítja a keresztény világot! Ha Jézus ugyanis
nagypéntek után továbbra is a sírban marad, vele együtt már régen elporladt volna mindaz, ami az embervilágot
megeleveníthetné. Győzött volna a látszat, ami mindenkit megtéveszthet. Uralkodhatna nyugodtan a pénz, de
az igazi irgalom, a segítség, az emberség, a szolgálat pedig egyre inkább csak délibáb lehetne!
Húsvét 20l6-ban is az ősi bizonyságtételt hirdeti: Az Úr feltámadt! Mégis ez a hír az egyház népe örömének
forrása az idén is. S húsvét örömében szeressük hát még jobban egyházunkat, ragaszkodjunk hazánkhoz és
honfitársainkhoz. Húsvét öröme őrizzen meg bennünket józanul, az élet és az élet Ura szeretetében.
Isten adja ezt az örömöt egyháza népének. Ezzel az ajándékkal ünnepelhetjük méltón húsvétot. Ezt az örömet
szeretnénk megosztani nem hívő testvéreinkkel is. Zengjen hát húsvét örömében az egyház népe ajkán a hálaének, mert az Úr, feltámadt! Valóban feltámadt!
Dr. Veres András
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A megigazító halál
Ézs 53:9-12.
Gondoljunk ma úgy arra a véres golgotai keresztre, hogy ott Jézus
tényleg mindent elvégzett! Nincsen semmi híja az ő áldozatának.
Betöltötte a törvényt teljesen. A bűn zsoldja, következménye, fizetsége halál. Ezt betöltötte Jézus a Golgotán, s aki ezt elfogadja, annak a számára igaz lesz a kegyelem és a bocsánat is.
A kereszt arról beszélt, hogy mindenért fizetni kell. És ez így van
az életben is. Mindenért fizetni kell. De Jézus a Golgotán kifizette
a bűn válságdíját, hogy minket megmentsen. Az a kegyelem, amelyről a kereszt beszél, a bűnt és a büntetést
teljes összefüggésében mutatja meg. A bűnt Jézusra tette Isten, és a büntetést is ő hordozta el. Aki ezt elfogadja, az szabad lehet a kegyelemre. Egyszer valaki azt kérdezte: de miért így kellett Jézusnak meghalnia? Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy így kellett elszenvednie a Krisztusnak (v. ö. Lk 24:26.)
Egészen ki kellett innia a megaláztatás és a nyomorúság poharát, s amikor kimondta azt a szót, hogy elvégeztetett, akkor azt mondta Isten, hogy elég. S attól kezdve már nem azt tettek Jézussal, amit akartak. Attól kezdve már csak az történt vele, amit a amit a próféciák előre megmondtak. Csontját nem törték meg, testét királyi
módon temették el. Attól kezdve már minden úgy történt, ahogy az Isten akarta. Vajon hiszed-e azt, hogy Jézus kereszthalála, az ő szenvedése, helyettes áldozata mindenre elég?

Elvégeztetett!
Jn 19:16b-37.
Az Úr Jézus Krisztus a golgotai kereszten halálával legyőzte: az ősi kígyót, bűnt, halált, kínt, poklot, szenvedés jaját. Isteni ígéret teljesedett be ezekben a percekben a kereszten. Az a nagy ígéret, amit Isten mindjárt a
bűnbeesés után adott, hogy egyszer eljön majd az asszony magva, aki a kígyó fejére tapos. Amikor Jézust a
keresztre szegezték, akkor tette a lábát a kígyó fejére. És amikor elhangzott ez a szó: „elvégeztetett”, akkor
roppant össze a kígyónak a feje a szabadító Krisztus lába alatt. Ehhez fogható győzelmet senki soha nem aratott ezen a földön. Ezzel megnyílt újra az út előttünk vissza Istenhez. Ez a győzelem hit által a mienk lehet.
Jézusnak a kereszten aratott győzelme tette lehetővé, hogy mégis csak
lehet értelmes életet élnünk, hogy megszabadulhatunk a Sátán fogságából, és felszabadulhatunk az egymás szeretésére. Amikor Jézus ezt
a győzelmet aratta az ö halálával, akkor nyílt ki újra a mennyország
kapuja. Oda bemehetett azon nyomban még egy olyan ember is, mint
az a rablógyilkos, akit Jézussal együtt feszítettek keresztre. Azóta
nyitva áll az ajtó a megtérő bűnösök előtt Mert ő ott a kereszten bűnné
lett érettünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk őbenne. Mert Ő ott
magára vállalta mindannyiunk bűnét és annak az egész ítéletét. Mi ezt
el sem tudjuk képzelni, hogy milyen kínokat kellett neki elviselni, és
talán fel sem tudjuk becsülni, milyen nagy volt ez a győzelem. Isten
örök terve valósult meg ott a kereszten, amikor Jézus véghezvitte az
Atya akaratát és kimondta a győzelmi kiáltást: Elvégeztetett!

Krisztusi alázat
Fil 2:8.
Ki tud szelíd és alázatos szívű lenni Jézus nélkül? Senki sem! Ki
tudja a maga indulatos természetét legyőzni, alázatos emberré válni
magától? Ez senkinek nem sikerülhet, csak Istennel. Jézus az ige
által azt mondja, hogy: „tanuljátok meg tőlem...”
Aki csak akar tanulhat nála és tőle. Ő szelíd és alázatos volt. Megalázta magát egészen a keresztfának haláláig. „Nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő.” Mit jelent ez? Azt jelenti,
hogy a maga isteni teljhatalmát, egészen kivételes, egyedülálló pozícióját véletlenül sem használta senkinek a
kárára. Nem élt vissza vele, de még csak nem is élt vele, ha az úgy volt jó azoknak, akiket szeretett. Ezért engedte, hogy ő, aki mindenható Isten maradt itt emberi testben is, két rablógyilkos közé besorolva, odakerülhetett egy keresztfára. Mert rajtunk csak így lehetett segíteni. Ő tudta, mi az Atya akarata, és ő engedelmes volt
neki a halálig. Ő jobban szeretett minket, mint önmagát. Ezért alázta meg magát.
Ha valaki igazán alázatos akar lenni, akkor semmi más dolga nincs, mint az, hogy Isten gyermekévé váljék.
Nem vallásossá, mert önfegyelemmel nem tudjuk ránevelni magunkat erre a fajta alázatra. Önfegyelemmel legfeljebb nyelni tudjuk a mérgünket és a keserűségűn-két, s aztán kilyukasztja a gyomrunkat. Ez más. Ez nem
emberi tulajdonság. Ez nem az ember jellemének rokonszenves pozitív jellemzője. Ilyen alázatos csak Jézus
tud lenni, és azok, akikben Krisztus él a hit által.

Krisztusi szolgálat
Fil 2:7.
A ma élő emberek számára a lemondás ismeretlen fogalom lesz. Az, hogy valaki elveszítsen valamit azért, hogy
megmentsen valamit vagy valakit, ezen sokan már egyáltalán nem is gondolkodnak. Szolgálni, ha kell, odaáldozni az életet a másokért, nem ismerős. Korunk azt harsogja: Szeresd az életet! Használd ki a lehetőségeidet,
légy élvezője az életed minden pillanatának. S bár korunk azt harsogja, hogy szeresd az életed, sohasem élt talán
annyi életunt ember a földön, mint manapság, sohasem lehetett ennyi depressziós, magányos, céltalan emberrel
találkozni, mint korunkban. Mert ez a szemlélet és életmód arra ösztönzi az embereket, hogy csak önmagukkal
foglalkozzanak, mert ez a sikeres élet titka. Ezzel ellentétben az Úr Jézus pedig arról beszél, hogy: „Aki szereti
az életét, az elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt.”
Lehet, hogy Jézus szavára felszisszenünk, mert túl radikálisnak tartjuk. De ha figyelembe vesszük, hogy Jézus
nem a biológiai élet szeretetéről vagy gyűlöletéről beszél, akkor megértjük keménységét is.
Nem az éri el a dicsőséget, aki szüntelenül a könnyebb utat választja, hanem az,
aki képes a harcra, az áldozatra, az önátadásra. Nem az az élet dicsősége, hogy
sokan ismernek és akarnak királlyá tenni,
hanem az, ha az életedet megoszthatod
másokkal! – Ez a Krisztusi szolgálat.
„Mint ahogy
az Emberfia sem azért jött,
hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul
sokakért.”
(Mt 20:28.)

