
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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NYITVA ÁLL-E SZÍVÜNK AJTAJA JÉZUS ELŐTT? 
Igeolvasás: Jn 20,19-23 
Alapige: Mk 16,1-4  Amikor elmúlt a szombat, a 

magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, 

valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, 

hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét 

első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek 

a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között: "Ki 

hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?" 

Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van 

hengerítve. Pedig az igen nagy volt.  
Kedves Testvérek! Mai húsvéti 

istentiszteletünkön arról szeretnék beszélni, hogy 

a feltámadás ünnepe arról beszél számunkra, hogy 

az Úr Jézus számára nincs akadály. Először is számára nem akadály a halál. Valaki egyszer azt mondta, hogy Jézus 

minden temetést elrontott. Egy temetéskor mindenki sír és szomorú, mert gyászol. De amikor Jézus megjelent egy 

halott mellett, akkor már nem sírtak az emberek. Eltűnt a könny, és öröm hangja csendült fel. Gondoljunk csak a 

naini ifjú esetére. Megy a gyászmenet. Az édesanya elvesztette a fiát, aki egyben a családfenntartó is volt. Mindenki 

sír és gyászol. S egyszer csak megjelenik Jézus, és feltámasztja ezt az ifjút. Vagy ott van Lázár, aki már 3. napja 

halott volt. Odamegy Jézus a sírjához, és azt mondja: Lázár, néked mondom, jöjj ki, és kijött a halott! Ezek a 

történetek mind azt mutatják meg, hogy Jézus már életében legyőzte a legnagyobb hatalmat a világon. Aki előtt 

addig senkinek nem volt megállása. Hiszen még nem élt olyan ember a földön, legyen akármilyen nagyhatalmú és 

gazdag, akinek hatalma lett volna a halálon. Csak egyedül Jézus. Őt a halál sem tartóztatta fel. És amikor Ő maga 

is meghalt, mert Önmagát adta oda a bűneinkért bűntelenül, akkor harmad napra feltámadt. Mondhatnánk, hogy 

elrontotta a saját temetését is. A halál sem állíthatta meg Jézust, mert legyőzte a halált, és harmadnapon dicsőségesen 

feltámadt. Nem tudta Őt megállítani a sírt kívülről bezáró és lepecsételt nagy sírkő sem. Hiába álltak katonák a sírja 

előtt. Az Uraknak Urát és Királyoknak Királyát senki és semmi, még a halál sem tartóztathatta fel. Húsvét reggelén, 

amikor az asszonyok a sírhoz siettek, hogy a kor temetkezési szokásai szerint bebalzsamozzák Jézus testét, és 

tanakodnak, ki hengeríti el a követ, azt olvassuk: Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig 

az igen nagy volt. Mert Jézust ez a kő sem tarthatta vissza, bármilyen nagy is lehetett. Mert Ő feltámadt és él. 

 Miután Jézus feltámadt, megkereste az Övéit, a tanítványait, akik Hozzá tartoztak. Mert Ő látta az Övéinek 

az elesett voltát. Látta, hogy mennyire megtörte a tanítványokat az Ő halála. Ő a szívük mélyére látott. És ezért 

egyenként beszélt velük. Így beszélt Máriával, az emmausi tanítványokkal, majd pedig felkereste a tanítványait, 

akik zárt ajtók mögött reszketve elbújtak. Együtt voltak, de féltek. S ekkor Jézus megjelent közöttük. Hiába volt 

zárva az ajtó. Számára nem volt akadály a bezárt ajtó sem. Jézus megjelent tanítványainak. Azért, mert nagyon 

lesújtotta őket Jézus halála, és amikor Jézus meghalt, minden reménységük elszállt. Teljesen kétségbe estek. Ezért 

Jézus meglátogatja őket. Egyenként beszél velük. 

És miután megjelent az Övéinek, hirtelen eltűnt 

a szívükből a szomorúság, a bánat. és a 

feltámadás öröme járta át a szívüket. Boldogok 

voltak és minden szomorúság eltűnt a szívükből. 

Kedves Testvérem! Jézus látja ma a te 

szívedet is. Felfoghatatlan és megérthetetlen 

számunkra ez a csoda, de Ő látja a Földön élő 

minden ember életét. Látja azokat a tetteinket is, 

amiket titokban tettünk, amiről senki sem tud. 

Ismeri a legféltettebb titkainkat is, ahogy látta a 

tanítványai szívét is. Tudja, hogy mi terhel, mi 



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

bánt. És Ő velünk is találkozni akar. Ő minket is egyen-egyenként fel akar emelni, ahogyan a tanítványokkal is ezt 

tette. 

Mégis, az Úr Jézus előtt van egy akadály. Ugyan számára nem akadály a halál, a sírkő és a bekulcsolt ajtók, 

mégis van egy akadály számára: a mi bezárt szívünk. Ő úgy teremtett meg minket, hogy szabad akaratot adott 

nekünk. Mert a mennyei Atya azért teremtett minket, hogy mint egy édesapát, mi a gyermekei szeressük. És az 

imádatunk a szeretetből fakadjon. De szabad akarat nélkül csak gépek lennénk, és nem tudnánk szívből szeretni Őt. 

A szeretetnek épp ez a lényege, hogy azt szeretjük, akit választunk, akit szeretni akarunk. A szabad akaratnak pedig 

az a lényege, hogy nyugodtan dönthetünk Isten ellen is. A szabad akaratból pedig az következik, hogy nyugodtan 

be is zárhatjuk Jézus előtt a szívünket. Ezért az Úr Jézus számára egyetlen akadály létezik a világon: a mi bezárt 

szívünk. És ez is csak azért, hogy a mi szeretetünk igazi legyen, amely a szívünkből és szabad akaratunkból fakad. 

 És az Úr Jézus tulajdonképpen azért halt meg a kereszten, hogy előtte ez az akadály is ledőljön, ami felett 

egyedül nincs hatalma: a mi szívünk kőkapuja. Mert csak az az ember nyitja ki szívét az Úr Jézus előtt ma is, aki 

átéli az Ő szeretetét. Aki átéli, hogy Isten előbb szeretett engem. Hogy szent Fiát értem áldozta, ennyire szeret. És 

aki egyszer megérzi Isten szeretetét úgy igazán, az utána csak erre a szeretetre fog vágyni. Nyissuk meg szívünk 

ajtaját Előtte átérezve e szeretetet, hogy betöltse a célját életünkben is a húsvét. Ámen. 

                     (Dr. Pótor Áron – ref. lelkész) 

                                 

Krisztus jelképek: 1) Isten Báránya (Agnus Dei): Egyiptomban a tízedik csapás alkalmával az öldöklő angyal megölte 

az egyiptomiak elsőszülötteit. A bárány vére azonban, amit az ajtófélfára kentek, megmentette a zsidókat. Jézusnak, mint 

Isten bárányának keresztfán kiontott vére ugyancsak a menekülést jelenti számunkra. Keresztelő János ezért mondja 

Jézusról: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!” (Jn 1, 29) A bárány feje mögött a glória: utal az áldozatra, 
amely azonban győzedelmeskedett. A zászló, fehér alapon piros kereszttel a halál felett aratott GYŐZELEM jelképe. 2) 

A halál felett győzedelmeskedő, a feltámadt Jézus Krisztus jelképe: Középen az XP „Krisztus-monogram” (a görög 

írásmódból); a betűk között: alfa és ómega, azaz a kezdet és a vég, maga Jézus. Kívül, körben: a halál feletti győzelemért 
járó babérkoszorú. 3) Gránátalma: a halál – feltámadás – újjászületés jelképe, az életfa gyümölcse, ugyancsak Jézus 

jelkép. A magvak sokasága termékenységszimbólum; de jelképezi a kereszténységnek nemzetek feletti összetartó erejét 

is. 4) Tojás: húsvéti szimbólum; az életnek, az újjászületésnek jelképe. Amint a tojásból új élet kel, úgy támad föl 
Krisztus is sírjából az emberek megváltására.                    (Összeállította: Andics Árpád) 

2019. április: 

22. hétfő 10.00 Húsvét másodnapján istentisztelet 

23. kedd 14.30 Éneklő kör 

24. szerda  16.30-18 Cserkészet 

25. csütörtök 17.00 
Egyházlátogatás alkalmából délutáni istentisztelet. Szolgál: Vad Zsigmond 

esperes úr 

25. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

25. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

26. péntek 16.30 Filmklub: Ábrahám 

28. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

28. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. 

28. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

28. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

Máj 11. szombat 17.00 Debrecen Dixieland Jazz Band koncertje templomunkban 

Máj 12. vasárnap 10.50 Hol sírjaink domborulnak címmel Szilágyi László professzor fotókiállításának 

megnyitása 

Máj 18. szombat 9.30-22 A Magyar Református Egység Napja Debrecenben. Program: hirdetőn, honlapon. 

- Kérjük, ajánlja fel a Magyar Református Egyháznak (technikai szám: 0066) valamint a Magyar Református 

Szeretetszolgálatnak (adószám: 18196913-1-42) adója 1+1 százalékát! Részletek a honlapon (furediut.hu) 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 
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