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„1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a 
magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És 
íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, 
odament, elhengerítette a követ, és leült rá. 3Tekintete olyan 
volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4Az őrök a 
tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra vál-
tak. 5Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: „Ti 
ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresi-
tek. 6Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, 
nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7És menjetek el gyor-
san, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a ha-
lottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. 
Íme, megmondtam nektek!” 8Az asszonyok gyorsan eltávoz-
tak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy meg-
vigyék a hírt tanítványainak.” Mt 28,1-8 

 

 

 

Szeretett Gyülekezet! 
 

A Szentírásban megszámlálhatatlanul sok történet van. (2. 

dia) Vannak háborúk, vannak fájdalmak, örömök, gyógyítások, 

betegségek, könnyek és mosolyra fakasztó történetek, az emberi 

élet rengeteg útvesztőjét mutatja be, hiszen Istenről, az emberek-

ről és Jézus Krisztusról szól. Olyan alapvető igazságot mutat be 

az emberről, amivel nagyon nehéz szembesülni (mert az igazsá-

got nehéz felismerni, nehéz beismerni a magunk életében és egy 

alapvető igazság, hogy az igazság fáj). Az, aki a Szentírást a ke-

zébe veszi, egy nagyon fontos tényezőnek ott kell lennie: a hit-

nek. A hit egy nagyon különleges dolog. A hétköznapi életben is 

rengeteg mindenhez hit kell. Sokszor nem látja az ember, nem is 

foglalkozik vele, nem gondolja végig, természetes, de a hit a fel-

tétele. Mennyi mindenhez hit kell ma is. (3. dia) Hit kell pl. a 

biológiához. Amikor azt tanítják, hogy ősrobbanás, akkor meg-

próbálhatják tudományos számítások alapján alátámasztani, de 

alapvetően hit kell hozzá, hiszen senki sem volt ott. Az, hogy 
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13,8 milliárd évvel ezelőtt történt ez az úgynevezett „ősrobba-

nás”, ehhez is hit kell. (4. dia) Hit kell ahhoz is, hogy az ember a 

fáról jött le, mielőtt felegyenesedett, majom volt. (Én nem, leg-

feljebb az a tudós, aki állítja, ő volt majom). Ehhez is hit kell, s 

elég hihetetlennek tűnik, de hit kell hozzá, mert senki nem látta. 

Aztán hit kell a történelemhez is. (5. dia) A világon az első olim-

pia Görögországban volt Kr.e. 776-ban volt. Egyikünk sem volt 

ott, de mégis sokan elhiszik, pedig 2794 évvel ezelőtt történt. (6. 

dia) A történészek azt mondják: „A leghíresebb ókori olimpikon, 

a krotoni birkózó Milón volt, az egyetlen, aki hat olimpián is tu-

dott győzedelmeskedni; az időszámításunk előtti 6. században 

élt.[…] A krotóni Milón minden idők egyik legdicsőbb olimpi-

konja volt. Már 14 éves korában, i. e. 540-ben a gyermekek bir-

kózó viadalán babérkoszorút szerzett.” (7. dia) Amikor elmegy 

valaki Egyiptomba, kihagyhatatlan turista látványosság a Szfinx. 

Noha én csak képről láttam, soha nem voltam a közelébe, de tu-

dósok állítják, Kr.e. 2500 körül építtette Hafré. Többféle bizonyí-

tékkal próbálják ezt alátámasztani, s az ember, mikor ott rácsodál 

erre a gyönyörű építményre, akkor hüledezik, s fel sem merül 

benne, hogy biztos? Ezt is el hisszük, pedig senki nem volt ott. 

Vannak írásos dokumentumok (melyek kb. 4500 évesek), vannak 

akkori tanúk, akik feljegyezték ezt, s mi ezt elhisszük, mert eh-

hez is hit kell.  

Az, aki a Szentírás a kezébe veszi, ahhoz is hit kell. Mennyire 

érdekes Napóleonnak egy mondata: (8. dia) „Az emberek min-

dent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában.” A Szentírás 

nem egy tudományos irat, hanem egy olyan könyv, amihez hitre 

van szükség, de ezt le is írja a Biblia, nem árul zsákbamacskát. 

(9. dia) 

„A hit a nem látható dolgok felől való meggyőződés.” Zsid 

11,1, illetve írja azt is, hogy a „Hit hallásból van, a hallás pedig 

Isten Igéje által.” Róm 10,17 

Az ember életében nap, mint nap ott van a hit. Nem látjuk, ezért 

hit kell hozzá. Hit kell ahhoz, hogy áram van a konnektorban. 

Nem látom a vezetékben, mégis elhiszem. Számtalan dologban a 
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hit fontos szerepet játszik az ember életében. Nélkülözhetetlen. A 

Szentírás is erről beszél. A Szentírás azt mondja, van Isten. Itt 

közülünk is azt mondják, hiszem, ha látom. A Szentírás azt 

mondja, Jézus Krisztus meghalt nagypénteken és arról számol be 

a tanúk leírása alapján, a dokumentumok szerint, hogy feltámadt 

harmadnapon.  

Az evangéliumi beszámolók szerint többen, akik látták Jézus 

Krisztus valóságos halálát, nem kicsi megdöbbenésükre, talál-

koztak vele.  

Pl.: (10. dia) 

- A magdalai Máriával („A hét első napján, korán reggel, 

miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent 

meg” Mk 16,9) 

- A két Máriával („9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt 

mondta: „Legyetek üdvözölve!”” Mt 28,9) 

- Péterrel („34Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az 

Úr, és megjelent Simonnak.” Lk 24,34) 

- Két emmausi tanítvánnyal („12Ezután más alakban jelent 

meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre men-

tek. 13Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többiek-

nek, de nekik sem hittek.” Mk 16,12-13) 

(11. dia) 

- A tanítványoknak, kivéve Tamás („19Aznap, amikor be-

esteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a ta-

nítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók 

zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt 

hozzájuk: „Békesség néktek!” 20És miután ezt mondta, 

megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok 

megörültek, hogy látják az Urat.” Jn 20,19-20) 

- A tanítványoknak Tamással együtt („24Tamás pedig, egy 

a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt 

velük, amikor megjelent Jézus. 25A többi tanítvány így 

szólt hozzá: „Láttuk 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 
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a kezemet az oldalára, nem hiszem.” 26Nyolc nap múlva 

ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár 

az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, 

és ezt mondta: „Békesség néktek!” 27Azután így szólt 

Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a ke-

zeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és 

ne légy hitetlen, hanem hívő.” 28Tamás pedig így felelt: 

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

„Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak 

és hisznek.” Jn 20,24-29) 

(12. dia) 

- Jakabnak, Saulnak és több mint ötszáz hívőnek 

(„4Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltá-

madt a harmadik napon, 5és megjelent Kéfásnak, majd 

a tizenkettőnek. 6Azután megjelent több, mint ötszáz 

testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még min-

dig élnek, néhányan azonban elhunytak. 7Azután meg-

jelent Jakabnak, majd valamennyi apostol-

nak. 8Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, meg-

jelent nekem is.” I Kor 15, 4-7) 

Több mint 500 embernek jelent meg a tudósítás szerint. Hit kell 

ehhez is. Kétségtelen. Komolyan kell venni a Szentírást. Kétség-

telen. Gondoljunk bele. A velük levő tanítványok sem hitték el. 

Ott volt Tamás, a tanítvány. Azt mondta: hiszem, ha látom, pon-

tosabban: (13. dia) „Ha nem látom az ő kezein a szegek helye-

it, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én 

kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképen el nem 

hiszem.” Jn 20,25. Akkor a tanítványok sem hitték el, pedig vele 

voltak. Gondoljunk az emmausi tanítványokra, nem ismerték fel 

a feltámadott Krisztus. Miért? Mert tényleg hihetetlennek tűnt. 

Aki korábban halott volt, az most feltámadt. Én ezen az istentisz-

teleten nem bebizonyítani szándékozom, hogy feltámadt Jézus, 

nem is tudom bebizonyítani, hanem szeretnék rávilágítani, mint 

annyi mindenhez ebben az életben, ehhez is hit kell. Hittel lehet 

csak megragadni Isten dolgait. Hittel lehet csak megragadni, ol-

vasni a Szentírást. Ahogy egy gyönyörű énekünk mondja: „Ki 
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kétkedőn kutatja őt, Annak választ nem ád, De a hívő előtt az Úr 

Megfejti önmagát.” (EÉ 328) 

Kedves Testvérem! Egészen konkrét leszek, egészen konkrétan 

teszem fel a kérdést, mert talán még sohasem szembesültél ezzel 

a kérdéssel: a mai Ige alapján minek tartod Isten dolgait, Jézus 

Krisztus feltámadását? Az Ige azt mondja (14. dia) „11de ők üres 

fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik.” Lk 

24,11. Te hogy ülsz itt, ezen a mai istentiszteleten? Milyen mér-

cével mérsz? Kettőssel? Szeretném kérni a kételkedőket, hogy ha 

becsületesek, akkor legalább ezen gondolkozzanak el: mi lehet 

ennek a különbségnek az oka? Mi lehet ennek a kettős mércének 

az oka? A történelemnek hiszünk, a biológiának hiszünk, de a 

Szentírást kételkedve hallgatjuk, olvassuk. Miért hihetőbb az, 

amit mások mondanak, mint az, ami a Szentírásban le van írva? 

De nemcsak a szemtanúk bizonyságtétele bátorít minket annak a 

komolyan vételére, hogy Jézus feltámadt, hanem az is, hogy akik 

találkoztak a feltámadottal, azoknak az élete megváltozott. Nem 

csak a feltámadás ténye, hanem a feltámadásnak következménye 

is bizonyíték. A feltámadást hittel ragadhatom meg, de annak 

következményét, hogy hogyan változtatta meg emberek életét, 

azt a saját szememmel láthatom! Olyan hatással volt rájuk a fel-

támadott Krisztus, hogy annak maradandó és látható következ-

ményei lettek az életükben.  

Gondoltunk arra, hogy hányak élete változott meg az évszázadok 

alatt? (15. dia) Házasságok gyógyulnak meg. Amikor elkezdenek 

hinni az értük meghalt és feltámadott Jézusban, Ő elkezdi for-

málni az életüket, házasságukat és elkezdik szeretni egymást és 

ez működik! Alkoholisták szabadulnak meg, mert elkezdik sze-

retni Jézust. Ez működik. Tudjátok, hány asszony örül annak, 

hogy a férje elmegy egy csendeshétre, hitrejut, megváltozik az 

élete, bocsánatot kér a feleségétől és nem nyúl többet a pohárhoz, 

hanem Isten Igéjét olvassa. Elkezd a gyermekével foglalkozni, 

azzal a gyermekkel, akit addig hagyott nőni, mint a dudva. El-

kezd a feleségével gyengéd lenni. Szeretni, türelmes lenni, meg-

bocsátani, nem évtizedes dolgokat állandóan felhánytorgatni, 

hanem megbecsülni és hálát adni érte! Ez működik! Lehet, hogy 
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te azt mondod: bigott, fundamentalista hívő. Lehet! De mégis 

megváltozik az élete, amikor elkezd hinni az érte meghalt és fel-

támadott Krisztusban, elkezdi olvasni az Isten Igéjét és elkezdi 

komolyan venni mindazt, amit olvas. Ha Ő ezt mondja, akkor 

egy szemernyit se kételkedjünk az Ő szavában. Első, legfonto-

sabbként tehát hadd mondjam el, hogy az ember vagy teljesen 

Istenre tekint, életének alapja Ő lesz, mindent Ő határoz meg, s 

Benne bízik, vagy csak egy-egy szeletet kíván életéből odaadni. 

Istennel nem lehet azt csinálni, amikor fontos, akkor „előka-

pom”, egyébként meg hagyjon békén. Sokan azt mondják: „túl 

komolyan veszi, bigott, nem normális, fanatikus”. Lehet ezt is 

mondani, de ki az közülünk (16. dia), aki azt mondja egy évtize-

dek óta házasságban lévőnek, „nem kell azt olyan komolyan 

venni!” Kapnál is a fejedre, ne félj! Ahogyan a házasságot, úgy a 

Krisztusba vetett hitet sem lehet másképpen csinálni. Vagy oda-

teszem magam mindenestül, vagy „szélingadta” nádszál leszek. 

Abból pedig sem nem jó házasság, sem nem odaszánt hívő nem 

lesz! 

Az az ember, aki hittel közeledik Jézushoz, annak az életét el-

kezdi formálni.  

Húsvét eseményeit, a feltámadás ünnepét csak úgy érthetjük 

meg, ha nagypéntek eseményeit is látjuk. Mi történt nagypénte-

ken? (17. dia) Isten annyira szerette az embert, hogy elküldte 

egyszülött Fiát, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem 

örökké éljen. Jézus mindenről lemondott, mindenről, a maga éle-

téről, a kényelemről, mindenről, egyetlen egy dologról nem: ró-

lad, rólam, rólunk nem mondott le. Annyira szeretett bennünket, 

hogy mindennél fontosabbak voltunk neki. Akkor válik igazán 

személyessé a Jézussal történtek eseményei, ha valaki úgy fogad-

ja a feltámadást, mint ami érette történt. Milyen nagy a különb-

ség: „Krisztus üdvözítő és király”, vagy „Krisztus az én üdvözí-

tőm és az én királyom”. Milyen jó lenne, ha mindannyiunk szá-

mára egészen személyessé válna Jézus halála és feltámadása és 

így tudnánk vallani Róla. A feltámadott Jézus, aki ma is él, ma is 

munkálkodik, ma is formálja, változtatja meg emberek életét, 

Vele egészen személyes lehet a kapcsolat.  
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Kedves Testvérem! 

Hogyan jöttél erre a mai istentiszteletre? Eldöntötted, hogy 

üres fecsegés lesz, amit itt hallasz – ahogy a tanítványok is tették 

először –, vagy teszed azt, amit Péter is tett (18. dia) („Péter 

azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a 

lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a 

történteken.” Lk 24,12), szeretnél személyesen meggyőződni 

arról, hogy ez tényleg valóság, tényleg működik és elkezded ko-

molyan venni az érted is meghalt és feltámadott Jézus Krisztust?! 

Kelj fel, fuss oda a kereszthez, rogyj térdre, hajolj Jézus lábai 

elé, és felragyog neked az a Krisztus, akiben eddig kételkedtél! 

Hogyan jöttél ma? 

Ne menjünk haza döntés nélkül! Engedjük, hogy a feltámadott 

Jézus elkezdjen munkálkodni az életünkben. Ehhez pedig őszinte 

hitre van szükség! 

 


