Húsvét

Népszokás vagy keresztyén ünnep?

A kiadványban Horváthné Zólyomi Ágota, Kovács Dániel,
Papp Sándorné, Tóth Jolán működtek közre.

Húsvétról sok embernek a nyuszi, a tojásfestés, a locsolkodás jut az eszébe.
Ezek népszokások, nem a kereszténységhez kapcsolódnak, hanem a tavaszhoz, a termékenységhez. Ezeknek pogány gyökerei vannak. A feltámadás,
egy történelmi esemény, amiről hitelesen számolnak be az evangéliumok.

Király szamárcsikó hátán

Sokszor a mindennapok terhét hordozva, megtörten csodálom az Úr határtalan
szeretetét. Azt, hogy képes volt egyetlen szeretett Fiát, Jézus Krisztust másokért
feláldozni. Jézus énértem is vállalta a kereszthalált. Értem, kis porszemért! Tudta,
hogy Jeruzsálem városába érve elkezdődnek a szenvedései: az árulás, az elhagyatottság, a gúny, a megszégyenítés. Ő ennek ellenére beteljesíti megváltó-művét.
A tanítványok az ellenkezőjét gondolták. Azt hitték, hogy már igazán közel
van Isten országa. Jézus most meg fogja mutatni az erejét. Jézus úgy vonul be
Jeruzsálembe, mint egy király szamárcsikó hátán. Az emberek felsőruháikat, pálmaágakat terítettek a földre. Hatalmas ünneplő tömeg gyűlik össze. Nagy éljenzéssel, ujjongással köszöntik az áldottat, Hozsánnát kiáltoznak. Ez a király nem
fényes hintón, hanem szerényen, igavonó állat hátán ülve vonul be, ezzel is jelzi,
hogy ő nem a földi, hanem a mennyei gazdagságot hozza el az embereknek.

Igazi Király

(Jézus a történelem folyamán még egyszer be fog vonulni az emberiség életébe,
mégpedig dicsőséges második eljövetelekor. Ám, akkor már senkinek semmi kétsége nem lesz afelől, hogy Ő kicsoda. Azon a napon mindenki tudni fogja, hogy
a király, aki Jeruzsálembe önmagát feláldozni vonult be, másodjára élőket és
holtakat ítélni jön majd el. Az addig hátralévő idő pedig arra adatott az emberiség számára, hogy felismerje, ki Jézus és miért jött közénk.)
Nekünk, akik Istennel járunk, ugyanilyen öröm van a szívünkben, mert a mi
életünkbe is beköltözött, de már igazi királyként. Nagy kiváltság, hogy ezáltal
Isten fiai lehetünk. A mai nehéz időkben se feledkezzünk el arról, hogy Isten
látja a nehézségeinket, a harcainkat, küzdelmeinket a betegséggel, járvánnyal
kapcsolatban. Bizony, az ilyen korlátokkal teli világban, ahol nem tudunk személyesen találkozni barátainkkal, családtagjainkkal, nehéz örülni, ujjongani.
Istennel azonban a fizikai korlátok ellenére is lehet találkozni, a vele való kapcsolatban teljes öröm van.
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak és te
dicsőítesz engem.” 50. zsoltár 15.
Talán ezért is engedi meg ezt a nehéz helyzetet, hogy hívjuk segítségül Jézust.
Lássuk be, hogy nélküle nem lesz áldott az életünk, lássuk be, hogy elszakadtunk Istentől. Engedjük, hogy bevonuljon az életünkbe és a királyunk legyen!
Hogy mi történik ekkor? Az Ő Szentlelkének vezetése megváltoztatja a gondolatainkat, cselekedeteinket, viselkedésünket.
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Nagycsütörtök: utolsó vacsora, a lábmosás

A Páska a zsidók legnagyobb örömnapja volt, ekkor emlékeztek meg az
Egyiptomból való kivonulásról, amely 400 éves rabszolgaságot zárt le. Jézus
elfogatása estéjén a tanítványaival együtt elfogyasztotta a Páska vacsorát, ami
nemcsak egy közös étkezés élménye volt, hanem egyben egy családi istentisztelet. Ennek a vacsorának sok elemből álló szimbólum rendszere volt, amiből
Jézus kettőt kiemelt, a megtört kenyeret, és a kiöntött bort. Ezt nevezzük úrvacsorának, amit Pál apostol a következőkben így foglal össze:
„Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon
az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte,
és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta:
„E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamen�nyiszer isszátok az én emlékezetemre.”
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak
halálát hirdessétek, amíg eljön.” 1 Kor 11:23-26
Majd Jézus levette felsőruháját, fogott egy kendőt, maga elé kötötte, vizet öntött
egy tálba, és mosni kezdte a tanítványai lábát. Ezzel a cselekedetével is példát
adott arra, hogy a tanítványok is ilyen alázatban szolgáljanak egymás és mások
felé. ( Mi, emberek, a mások fejét mossuk.)

„Mosom kezeimet!” Poncius Pilátus

Tudjátok-e, hogy ennek a szólásnak bibliai eredete van? Jézust féltékenységből
és hamis vádakkal állították bíróság elé, de a bíró látta Jézus ártatlanságát, fel
akarta menteni Őt az ítélet alól. A Jézust támadók megzsarolták Poncius Pilátust,
aki kényszerből halálra ítélte. Védve ártatlanságát, kezet mosott a tömeg előtt,
jelezte azt, hogy semmi köze ennek az ártatlan embernek a halálához.

Nagypéntek: keresztre feszítés

Eszembe jut, egy csodálatos emlék, hogy Isten kegyelméből a baptista iskolákban tanítók közül többen eljuthattunk Jeruzsálembe. Járhattunk azon az úton is,
a Via Dolorosán, ahol Jézus nagypénteken vitte a keresztjét, hogy a Golgotán
keresztre feszítsék. Ő, akinek semmi bűne nem volt, vállalta értünk a halált,
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hogy nekünk új életünk lehessen. Ezután már nem kellett állatokat áldozni
Istennek, mert Jézus vált örök érvényű áldozattá, hisz a legdrágábbat, az életét
adta értünk. Ez a nap egy szomorú gyásznap, mégis a reményteljes jövő bontakozik ki, megmutatja, hogyan vezet az út a halálból az életbe.
A tökéletes Jézus meghalt a kereszten minden ember bűnéért. Átvállalta a büntetést és a halált a benne hívőktől.
Tehát az örök élet nem mindenkié, csak a benne hívőké.
A kereszt a kereszténység legfontosabb jelképe. Az Isten Fiát, Krisztust keresztre feszítés általi halálra ítélték. Ez a büntetés a legkegyetlenebb és legborzalmasabb büntetés volt. Csak a legveszélyesebb bűnözők, lázadók kerültek oda.
A kereszt egyik jelentése szégyencölöp, vagy kínzókaró. Krisztus a kereszten
átokká lett értünk, mert meg van írva:
„Átkozott minden, ami fán függ.” Galata 6.14.
Mivel Isten az átkot az áldozatával áldássá változtatta, a szégyencölöpöt az áldás
forrásává tette.

Mi a mai üzenete?

Az életünk nehézségeinek, keresztjének cipelésére is megtanít bennünket, ami a
mi sorsunk, viseljük és cipeljük. Lehet, hogy betegség, szegénység, munkanélküliség, családi nehézség, magány, gyengeség az a kereszt, amit éppen hordoznod kell. Ha már Isten az életed Ura, akkor segít a terhek hordozásában.
Hogy miért engedi meg, hogy terhünk legyen? Ezáltal formálja jellemünket,
segít abban, hogy a krisztusi úton maradjunk. Ez az út mégis a legcsodálatosabb,
a legnagyobb boldogságot adja. Kitölti azt az Isten alakú űrt, amit oly sokan
minden mással próbálnak betölteni.

Az új élet Krisztusban, Krisztussal

A feltámadásra és az újjászületésre egy példát szeretnék elétek tárni.
A hernyó és a lepke szimbólumok segítenek ebben. Bizonyára láttál már hernyót.
Ha a mintája díszes, akkor sem gondoljuk őket szépnek. Sokan egyenesen undorodnak tőlük. Ha még abba is belegondolunk, hogy mindent megrágnak, elpusztítanak, ami az útjukba kerül. Ezért is lett a hernyó a bűnös, káros, önző élet
jelképe. Mit szólunk azokhoz a gyönyörű pillangókhoz, ami ezekből a hernyókból alakulnak ki? Kecsesek, színesek, amivel teljesen elkápráztatnak bennünket.
A szabadság, az újjászületés jelképei lettek a művészetekben. De hogyan fejlődik ki a hernyóból a pillangó?
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A hernyó bebábozódik, és teljesen lebomlik, és egy új élőlény épül fel belőle.
Mindez Isten csodálatos teremtő munkájában van benne, az Ő tervében szerepel.
A tudósok sem tudják megfejteni, hogy ebben az élőlényben két életforma lehetősége rejtőzik. Egy káros, visszataszító és egy szép és ártalmatlan. Hasonlóan
található ez meg az embereknél is. Mi is követhetünk el bűnöket, rossz hatással
lehetünk a környezetünkre. Ekkor a hernyóformát mutatjuk. Van lehetőségünk
azonban, hogy mi is megváltozzunk, a pillangólétbe kerüljünk. Előtte szükséges, hogy mi is bebábozódjunk. Egy kicsit elvonuljunk, elcsendesedjünk, elszigeteljük magunkat, és Istennel kettesben legyünk. Beszélgethetünk Vele, és
kérhetjük, hogy bennünket is alakítson át. Újjászülethetünk az Ő jelenlétében,
az Ő igéje által. Így mi is a pillangólétbe kerülhetünk.
„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek!” János
evangéliuma 8. 36.
Húsvét vasárnap a feltámadás ünnepe. A húsvéti bárány szerte a világon a
húsvét legnagyobb szimbóluma. Jézus Krisztust szimbolizálja, aki meghalt az
emberiség bűneiért. Harmadnapra azonban feltámadt, és megnyitotta nekünk az
utat az Atyához. Mekkora ajándék! Ezt igazolja a ma is látogatható üres sziklasír.
Mi is meggyőződhettünk erről saját szemünkkel. Az Ő vére által megtisztított,
megváltott bennünket, megbékéltetett, egyesített az Atyával, erőt, bátorságot ad
nekünk. Aki rátalál erre az útra, az minden nap dicsőíti őt imában, énekkel,
és az életével. Kívánom, hogy találjatok rá mindannyian! Ha az előbbi sorok
kérdéseket, gondolatokat ébresztettek benned, akkor ez az útbaigazítás legyen
segítségül nektek.							

Útbaigazítás:

Hidd el, hogy Jézus Krisztus a te bűneidért is meghalt a kereszten!
(Ez egy döntés.)
Valld meg és bánd meg a bűneidet!
(Szóban vagy írásban saját szavaiddal mondd el Istennek!)
Kérd Jézus Krisztust, hogy legyen az életed Ura, költözzön a szívedbe!
Kezdd el olvasni az evangéliumokat, a Bibliát!
Keress egy hívő embert, aki tovább segít neked!
„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Pál levele a Rómabeliekhez 10.9
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Ez a régi hitvallás röviden, tömören összefoglalja a fentieket. Akár ezt imádságként is elmondhatod.

Apostoli hitvallás

‚
Gyózelmet
vettél

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el
ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a bűnök
bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Szabolcska Mihály: Húsvét
Miért keresnéd Őt a sírba
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!

A Golgotán Ő meghalt érted,
Ó bűnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bűnöd felett.

A Golgotán volt az ítélet,
Ott győzte le a bűnt s halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!

De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bűnbánó szív,
Az Úr életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!
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