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JÉZUS FELTÁMADÁSA ÁLTAL ÚJ ESÉLY 

Igeolvasás: Lk 22,31-34:  

Alapige: Márk 16,6-7: De az így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? 

Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és 

PÉTERNEK, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek." 

Kedves Testvérek! Egy lelkész a következőt 

mondta el egy húsvéti istentiszteleten a teli 

templom előtt. "Amikor tegnap végig mentem 

a Fő utcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, 

kezében lóbálta ezt a madárkalitkát. A kalitka 

alján három kis vadmadár lapult, reszketve a 

hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és 

megkérdezte:- Hát te mit viszel magaddal? - 

Csak ezt a három nyamvadt madarat - felelte. - 

Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezte. - 

Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. 

- Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás 

közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom. - De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? - Ó, 

van otthon két macskánk – mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük. Hallgattam egy 

kicsit, aztán ismét megszólalt:- Fiam, mennyit kérsz a madarakért? - Nem kellenek magának ezek a madarak. 

Hiszen ezek csak nyamvadt mezei verebek. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.- Mennyit kérsz 

értük? - kérdezte ismét. A fiú végigmérte a papot, mintha megbolondult volna, aztán megmondta az árat: tíz 

pengő. Kivette a zsebéből a tíz pengőt, és odaadta a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és elfutott, 

nehogy meggondolja magát a lelkész. Ő pedig felemelte a madárkalitkát, elvitte a közeli parkba, ott letette, 

kinyitotta az ajtaját és szabadon engedte a madarakat.'' 

      
  Virágvasárnap este több mint 350-en dicsőítettük Istent Pintér Bélával és az Őrálló Zenekarral (Fotók:AÁ) 

Hadd mondjak el egy másik történetet is. "Egy nap a Sátán és Jézus találkoztak. A Sátán büszkén 

dicsekedni kezdett: - Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan 

csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!- Mit akarsz csinálni velük? - kérdezte Jézus. 

- Szórakozok velük. Megtanítom őket, hogy a test élvezetéhez nem kell szerelem, megtanítom őket az élvezetek 

minden formájára, hogy részegeskedjenek és kábítószerekkel éljenek, utána feldühítem őket és arra is 

megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást, meg arra is, hogy minél hatásosabb fegyvereket 

készítsenek és azokkal öljék egymást. Én pedig remekül szórakozom majd - mondta a Sátán. - És mit csinálsz 

majd velük, ha megunod a játékot? - Ó, roppant egyszerű - felelte a Sátán - Megölöm őket. Jézus hallgatott egy 

kicsit, mintha elgondolkodott volna. - Mit kérsz értük? – kérdezte a Sátántól. A Sátán fölnevetett. - Nem 

kellenek neked az emberek! Nem jók ezek semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak érte. 

Leköpnek, megátkoznak és ellened fordulnak. Nem kellenek ők neked! - Mit kérsz értük? – kérdezte újból 

Jézus. A Sátán végignézett Jézuson és amikor megszólalt, a hangja hidegen csengett: - A véredet, a könnyeidet 

és az életedet! Jézus így szólt:- Megegyeztünk! - és kifizette az árat..." 



 

Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

Jézus nagypénteken kifizette az árat az életünkért. Meghalt értünk, hogy szabaddá tegyen minket. 

Meghalt az én bűneimért. Meghalt a te bűneidért.  Hiszen a Bibliából tudjuk, hogy mindannyian bűnösök 

vagyunk. A bűneink zsoldja, ára pedig a halál. A húsvéti történetet olvastam fel, amelyben azokról az 

asszonyokról olvashatunk, akik elmentek, hogy méltó módon, a kor temetési szokásai szerint bebalzsamozza 

Jézus holttestét, és megadják neki a végső tiszteletet. És ezek az asszonyok lesznek az elsők, akik hallják a 

húsvéti örömhírt. Egy angyal várja őket Jézus üres sírjában, s azt mondja nekik: A názáreti Jézust keresitek, 

akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt! Lukács evangéliumában Lukács arról ír, hogy az angyal ezt kérdezte: 

Miért keresitek a holtak között az élőt? Feltámadt. Ő él. Nincs a sírban. Az asszonyok szomorú szívvel jöttek. 

El vannak keseredve. De ettől jobb hírt nem is hallhattak volna. Jézus feltámadt. De az angyal feladatot ad 

nekik: Menjetek és mondjátok el tanítványainak és PÉTERNEK! 

 Azért vitték neki először az örömhírt, mert neki volt a legnagyobb szüksége arra az életet adó üzenetre. 

Élete csak annak van, aki hisz Jézusban. Nyomorult tagadásával Péter rálépett a halál útjára. Ő megbánta ugyan 

tettét, és mikor megszólalt a kakas, keservesen sírt. Bizonyára őszinte volt a bűnbánata. Lehet, hogy 

belefogódzott Jézus korábbi ígéretébe:"Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a 

búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." 

(Lk 22,31-32) De hogyan kapaszkodhatott bele ebbe az ígéretbe, miután meghalt Jézus? Mert ha Jézus végleg 

meghalt, akkor minden ígérete semmis lett. Ha Jézus meghalt végleg, akkor nincs megtérés, nincs üdvöt adó 

bűnbánat. Akkor csak a szigorú törvény uralkodik: A bűn zsoldja a halál és nincs menekvés a megérdemelt 

ítélettől. Ezért volt Péternek égetően, sürgősen szüksége arra, hogy meghallja: Jézus feltámadt. És mikor 

meghallotta: Futott, rohant a sírhoz. Ez a gyötrődő, önmarcangoló tanítvány úgy kapta el a hírt, mint a fuldokló 

a mentőövet, mert tudta, hogy a szabadulás egyetlen esélye számára abban van, hogy Jézus feltámadt. Ez az 

életadó, életet mentő üzenet óvta meg Pétert attól, hogy ő is Júdás sorsára jusson. Az Úr Jézus Péterért is 

meghalt. Azért, hogy ő szabadon élhessen tovább. Kifizette érte is az árat, és különös gondja volt tanítványára. 

Alkalmaink (2018. április):                 Dr. Pótor Áron 

02. hétfő 10.00 Húsvét másodnapján istentisztelet (9.40-től énektanulás). - locsolkodás 

04. szerda 14.30 Bibliaóra. A Jézus által alapított egyház. Kérdések a kisasztalon. 

05. csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

05. csütörtök 17.00 Énekkar 

06. péntek 17.00 

Filmklub - Hétköznapi mennyország Daniel Daréus 

egy sikeres karmester, pályája éppen a csúcspontján 

van. Magánélete azonban közel sem hozott számára 

sikereket: magányos, sőt már-már szánalmas látni, hogy 

a karrierjéhez vezető út mennyire kicsavarta és kiégette. 

A szenvedés olyan fizikai és lelki törést okoz benne, ami 

odavezet, hogy Daniel hirtelen feladja pályáját és 

visszatér abba az észak svéd kisvárosba, ahol gyermekkorát töltötte.  

08.  vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás). 

08.  vasárnap 13.30 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak 

 

- Virágvasárnapi dicsőítő istentiszteletünkön több mint 350-en dicsőítettük Isten szent nevét együtt Pintér 

Bélával. Jó volt virágvasárnap ily módon is felmagasztalni az Úr Jézus szent nevét. Övé legyen minden dicsőség! 

- Nyári napközis gyermekhetet tartunk június 25-től 29-ig, hétfőtől péntekig délelőttönként 9 órától 12 óráig 

Honfoglaló címmel. Ami a gyerekekre vár: bibliai történetek feldolgozása, énektanulás gitárral, játékok, tízórai, 

ajándékok, kézműveskedés. A gyerekhét ingyenes. A tízórai biztosításához adományokat elfogadunk. 

- Egyházmegyénk nyári táborára 2018. július 23-29. között kerül sor Berekfürdőn. További részletek a 

kisasztalon lévő jelentkezési lapon és a honlapon olvashatóak. 

- Az úrvacsorai jegyekért köszönetet mondunk Miku Károlynak és családjának, valamint Gáll Józsefné 

testvérünknek. 

 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Hivatali órák: H-P 9.30-11.30 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut.hu  

A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

A teljes prédikáció elolvasható, meghallgatható honlapunkon: furediut.hu/predikacio 
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