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Igehirdetés címe: „Nagytakarítás a feltámadott Jézussal!” 

 
 „6Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy ki-
csiny kovász az egész tésztát megkeleszti? 7Takarítsátok ki 
a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovász-
talanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, 
már megáldoztatott. 8Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, 
se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság 
és igazság kovásztalanságával.” I Kor 5,6-8 
 
 
Szeretett ünneplő Gyülekezet! 

 

Egy olyan ünnepen vagyunk ma együtt, amely nem csupán 

egyházunk legmeghatározóbb ünnepe, hanem amely a világ-

történelem alakulását is alapjaiban rengette meg. Jézus ke-

resztre feszítése „egy volt a sok közül” (hiszen a Római biro-

dalomban mindennaposak voltak a kivégzések, keresztre feszí-

tések), mégis bele került a történelembe. Már a halála sem volt 

„rendhagyó”, de ami a harmadik napon történt, azon az akkor 

élő emberek is ámulatba estek és ez az ámulat most már közel 

2000 éve tart. Volt valaki a világtörténelemben, aki valóságo-

san meghalt, aztán valóságosan feltámadt a halálból és a tudó-

sítások szerint (4. dia) több, mint 500 embernek meg is jelent 

(„Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, 

kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban 

el is aludtak.” I Kor 15,6). Akik nem csupán a saját szemük-

kel látták, hogy keresztre feszítették, lándzsát döftek az olda-

lába és valóságosan kilehelte lelkét, hanem látták az átszege-

zett kezeket miközben a feltámadott Jézussal találkoztak és Ő 

hozzájuk beszélt. (5. dia) „24Tamás pedig, egy a tizenkettő 

közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor 

megjelent Jézus. 25A többi tanítvány így szólt hozzá: „Lát-

tuk az Urat.” Ő azonban ezt mondta nekik: „Ha nem látom 

a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a 

szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem 

hiszem.” 26Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítvá-

nyai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement 

Jézus, megállt középen, és ezt mondta: „Békesség nék-
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tek!” 27Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujja-

dat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd 

az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.”28Tamás pe-

dig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” 29Jézus így szólt 

hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem lát-

nak és hisznek.” Jn 20,24-29. Jézus Krisztus feltámadt! Le-

győzte a halált! Ez az ünnep máig a legmeghatározóbb a világ-

történelemben, az egyházban és a személyes életekben. S ezért 

vagytok most ti is itt, mert ti is így gondoljátok. Reményeim 

szerint nem azért, mert az illem ezt diktálja vagy, mert a ha-

gyomány ide szólított ezen a reggelen/délelőttön, hanem azért, 

mert ezen a meghatározó ünnepen ti is komolyan gondoljátok, 

hogy Jézus Krisztus feltámadt! Komolyan gondoljátok! Komo-

lyan azért vagytok itt, mert meg vagytok győződve arról, hogy 

Jézus Krisztus legyőzte és megtörte a halál hatalmát és feltá-

madt! Ha esetleg nem lennél erről még meggyőződve, még 

nem baj, de jó helyen vagy, jól tetted, hogy eljöttél – ahogy az 

Ige mondja (6. dia) („jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát 

mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk 

mindazt, amit rád bízott az Úr.” ApCsel 10,33). Örülök, 

hogy itt vagytok, mert van annak esélye, hogy az Ige szívetek-

hez szóljon, hogy szívetekre vegyétek azokat a dolgokat, ame-

lyek itt elhangzanak, és másképpen menjetek haza, mint ahogy 

jöttetek. (7. dia) („37Amikor ezt hallották, mintha szíven ta-

lálták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostol-

tól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?”38Péter így válaszolt: 

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jé-

zus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjá-

tok a Szentlélek ajándékát.” ApCsel 2,37-38). Ti is feltegyé-

tek a kérdést a feltámadás után, ahogyan feltették a kérdést 

ezek a férfiak: (8. dia) „Mit tegyünk?”, és valóban változás 

legyen a ti életetekben. Ne csak egy külsőség, egy ünnepi han-

gulat legyen, hanem komolyak legyenek a szándékaitok és le-

gyen változás az életetekben! Azzal a megbizonyosodással 

tudjatok hazamenni, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt és 

elrendezte a ti jövőtöket is. Tudniillik ez, a világot megrendítő 
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esemény, ez kihatással van az emberi élet jövőjére is! Ezért 

nem mindegy, hogy hogyan ülsz itt, hogyan hallgatod a mai 

igehirdetést. Ha azon gondolkodsz, hogy „mikor lesz már vé-

ge, mikor hagyja már abba, meddig kell ezt még hallgatnom”, 

hidd el, semmilyen változás nem lesz a te életedbe. Marad 

minden a régi! (9. dia) Pedig lehet, hogy vágyódsz már válto-

zásra, hogy egyenesbe kerüljön az életed, hogy az a rengeteg 

„vargabetű”, ami mögötted van, „I betű” legyen, azaz kiegye-

nesedjen, de hidd el, ahhoz, hogy I betű legyen, ahhoz Istenre 

van szükséged! Ezért a feltámadott Jézus hatással van nem 

csupán a jövődre, hogy mi lesz veled, mikor el kell menned, 

hogyan lesz a folytatás a halálod után, hanem hatással van a 

jelenedre is, hogy hogyan fogsz élni? Mai Igénk éppen erről 

szól! A korinthusi gyülekezetben nagyon sok nehézség volt. A 

gyülekezetbe járók egyre inkább elvilágiasodtak. Nem a gyü-

lekezet volt hatással a városra, hanem a város szekuralizált, 

liberális élete, gondolkodása hatott a gyülekezet tagjaira. Ma is 

hányszor lehet ezt tapasztalni, hogy az istentelen gondolkodás, 

életvitel beoson, bekúszik a gyülekezetbe és már fel sem tűnik 

a paráznaság, hogy élettársként együtt élnek, összeköltöznek, 

hogy lopnak, csalnak, hazudnak, a jég hátán is megélnek, mert 

élelmesen kihasználják a másikat és a más nyomorúságán gaz-

dagodnak meg, szeretetlenek egymással, a másikat kibeszélik a 

háta mögött, irigyek és ott van ez a gyülekezetben és nincs ere-

je a gyülekezet közösségének. És csodálkoznak, hogy nincs! 

Tudjátok miért? Spurgeon, egy neves angol igehirdető olyan 

szépen megfogalmazta ezt: (10. dia) „Az egyháznak azért van 

olyan kicsi hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatá-

sa van az egyházra.” Ezt a XIX. században mondta és mennyi-

re így van különösen ma. Azért olyan erőtlenek a gyülekezete-

ink, a hívők élete, mert nincs hatással az életükre a feltámadott 

Jézus! Hanem engednek a világnak és beférkőznek az emberek 

életében. Nem olyan régen hallottam, hogy egy lelkipásztor 

azon kesergett – idézem – „úgy el vagyok keseredve, hogy a 

nem hívő élettársam nem jön velem a gyülekezetbe.” Egy lel-

kész így beszél? Egy presbiter, egy gyülekezeti tag így él?  Hát 
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mit gondolnak rólunk az emberek? Hátha nincs különbség egy 

keresztyén ember és egy nem hívő ember között, akkor mi lesz 

ebből? Nem fognak hinni Jézusban, mert ez a fajta élet gyaláz-

za Jézus Krisztust! Dóka Zoltán evangélikus lelkipásztor írta: 

„Itt teletüdővel zengjük a húsvét örömét, de kimegyünk, és már 

nyoma sincs rajtunk, sőt az életünk egyenesen ellene mond a 

húsvéti evangéliumnak.” […] De a mindennapjainkban nem él 

és nem uralkodik a Feltámadott! Ott gyűlöletben élünk és nem 

akarunk megbocsátani. Lopunk a gyárban vagy a TSZ-ben. 

Harácsolunk. Irigykedünk. Rossz hírt terjesztünk másokról. 

Nem vesszük észre a segítségünkre szorulót. Szennyes a beszé-

dünk. S talán éppen a paráznaság kovásza is ott lappang az 

életünkben. De mi már észre sem vesszük az ellentmondást, 

mert annyira megszoktuk a bűneinket. A „kellemes ünnepek” 

majd elmúlnak és minden marad a régiben.” Ezért arra van 

szükségünk, hogy eljussunk a bűnlátásra, hogy fájjanak a bű-

neink, legyünk érzékenyek a bűnre. Ez másképpen nem megy! 

A beszennyezett életünk miatt nem látják a feltámadott Jézus 

Krisztust! Olyanok vagyunk, mint a sáros ablaküveg, amely 

elnyeli a napfényt, pedig ha életünk krisztusi lenne, akkor ra-

gyoghatna Jézus az életünkben és az életünkön keresztül. És 

tudjátok, az a szomorú, hogy ez sokaknak fel sem tűnik már, 

nem is fáj, hanem teljesen érzéketlenné vált az életük. És ezek 

az „ellenprédikációk” teszik tönkre a templomi prédikációt, az 

igehirdetést! (11. dia) Mit tegyünk?  - tegyük fel a kérdést, 

ahogyan feltették azok a férfiak is a kérdést! 

„7Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, 

hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárá-

nyunk, a Krisztus, már megáldoztatott.”.  

(12. dia) Ne kiborulj a sok teher alatt, a sok meg nem ér-

tés, nehézség, fájdalom, bűn miatt, hanem leborulj! És higgyé-

tek el, aki nem leborul, ez előbb-utóbb kiborul! Ezért hadd bá-

torítsalak: Ne kiborulj, leborulj! Borulj le a kereszt tövébe és 

tekints a feltámadott Jézus Krisztusra! Csinálj egy nagytakarí-

tást, portalaníts, porold le a Szentírást a polcodról, kezdj el 

minden olyan dolgot letenni Jézus lábai elé, amit megláttatott 
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veled, hogy bűn! Engedd, hogy Ő munkálkodjon az életedben, 

az a valóságos Jézus Krisztus, aki most is él! „Takarítsátok ki 

a régi kovászt!” (13. dia) A keresztyén húsvét idején ünnepel-

ték a zsidók is az egyik legnagyobb ünnepüket, az úgynevezett 

kovásztalan kenyerek ünnepét, az Egyiptomból való szabadu-

lás emlékére. Az egy hetes ünnep első, előkészületi napján 

minden házból el kellett távolítani a kovászt, ill. a kovászos 

ételt, mert annak idején a kivonulók is kovásztalan kenyeret 

ettek. Még az ágyak alját is kisöpörték, hogy morzsája se ma-

radjon a kovásznak. Azt mondja Pál: ez a ti dolgotok a bűnnel! 

A morzsájával sem szabad békét kötni, hanem elszántan seprűt 

fogni rá és el kell kezdeni a lelki dolgok területén nagytakarí-

tást végezni. Húsvétot csak így lehet igazán ünnepelni! 

 

Drága Testvérek! 

 

Kezdjétek el most! Vegyétek komolyan az Isten Szavát, 

Igéjét! Az efezusi levélben Pál apostol komoly nagytakarításra 

hívja a hívőket! Azt mondja: „17Mondom tehát, és tanúsítom 

az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a 

pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. […] 
22Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és 

gonosz kívánságok miatt megromlott; 23újuljatok meg lel-

ketekben és elmétekben, 24öltsétek fel az új embert, aki Is-

ten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben 

teremtetett. 25Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és 

mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy 

tagjai vagyunk egymásnak. 26„Ha haragusztok is, ne vét-

kezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, 27helyet se 

adjatok az ördögnek.28Aki lopni szokott, többé ne lopjon, 

hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerez-

ze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködők-

nek. 29Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, 

hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, 

hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 30És ne szomorít-

sátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsé-
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telve a megváltás napjára. 32Viszont legyetek egymáshoz 

jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, aho-

gyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” Ef 

4,17.22-32 

 

De jó lenne, ha húsvét előtt az asszonyok nem csupán a 

lakást, az egész házat takarítanák ki, tisztítanák meg az abla-

kokat, sepernék fel a porcicákat, mosnák fel a padlót, mosnák 

ki a függönyöket, raknának rendet, hanem Isten Igéje alapján a 

háza népe, férfiak és asszonyok, gyermekek mind-mind az Ige 

alapján egy nagytakarítást végeznének az életükben! Leszá-

molnának a bűnnel, megvallanák és kitakarítanák, eltávolíta-

nák az életükből és új életben járnának! Harcolnának a bűn 

ellen, ahogy Pál apostol is riadót fújt a bűn ellen a korinthusi 

gyülekezetben, úgy mi is most engednénk, hogy az Ige riadót 

fújjon a (kálmánházi, mandabokori, felsősimai) gyülekezetben 

és együtt tudnánk leborulni az értünk is meghalt és feltámadott 

Jézus Krisztus elé és megvallani mindent, amivel megbántot-

tuk Őt és megbántottunk másokat. (15. dia) De jó lenne, ha 

kiegyenesedne sokak élete ezen a húsvét reggelen, ha nem ki-

borulnának nap, mint nap, esnének egymásnak férjek és fele-

ségek, gyermekek és szülők, főnökök és beosztottak, vágnának 

egymás fejéhez dolgokat, hanem odamennének együtt a ke-

reszthez és gyakorolnák az Isten Szavát az életükben, ha hatna 

az életükre az Ige.  

Drága ünneplő Gyülekezet! 

Abban bízom, hogy azért vagytok itt, mert komolyan gondol-

játok, hogy Jézus Krisztus feltámadt! Ha pedig komolyan gon-

doljátok, akkor újra és újra szánjátok oda életeteket Jézus 

Krisztusnak, és legyen életetek krisztusi prédikáció, ahogy itt 

zengitek a húsvéti éneket, életetek, egész cselekedetetek zeng-

je a krisztusi életet! Mert húsvétot csak így lehet és érdemes 

ünnepelni! Csináljatok nagytakarítást az életetekben és vessé-

tek ki mindazt, ami kovász, ami bűn, ami megrontja az életete-

ket és szabjatok mindent a ma is élő, feltámadott Jézushoz! 

       Ámen! 


