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„47Az első ember földből, porból való, a második ember 
mennyből való. 48Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, 
és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. 49És 
amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a meny-
nyeinek a képét is. 50Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és 
vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli 
a romolhatatlanságot. 51Íme, titkot mondok nektek: nem fo-
gunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk 
változni. 52Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsona-
szóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámad-
nak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 53Mert e 
romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e ha-
landónak halhatatlanságba.” I Kor 15,47-53 
 
Drága Gyülekezet! 
 

Minden év feltámadás ünnepén abban a belső szorongásban 

vagyok, hogy hogyan tudom nektek átadni a feltámadás örömüze-

netét?! Hogyan beszélhetnék nektek arról a csodálatos hírről, amit 

én sem láttam, nem győződhettem meg a saját szememmel arról, 

amiről prédikálok nektek, a feltámadásról, de eltudjam nektek 

mondani, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, nem ma-

radt a sírban. Minden évben azt érteti meg velem Isten, hogy csak 

a Szentírás beszámolójára és Isten Szentlelkére tudok hagyat-

kozni, mert ahogyan Ő győzött meg engem is erről, ugyan úgy 

egyedül Ő győzhet meg benneteket, illetve azokat, akik kételked-

nek ebben a csodában, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ez egy 

olyan hihetetlen csoda, amit maguk a tanítványok sem hittek el 

elsőre, hiszen nem egy minden napos dolog ez. A tanítványok is 

kételkedtek benne (2. dia) „24Tamás pedig, egy a tizenkettő kö-

zül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jé-

zus. 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 a kezemet az oldalára, nem hiszem.” Jn 20,24-25. A 

Szentírás leírja ezt őszintén, nem tusolja el ezt a kételkedést. De 

Tamás kételkedését Jézus szavai győzik meg:  
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(3. dia) „27Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, 

és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az olda-

lamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! 28Tamás pedig így fe-

lelt: Én Uram és én Istenem! 29Jézus így szólt hozzá: Mivel 

látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.” Jn 

20,27-29. Tamásnak megadatott, hogy lássa azt a Jézust, akit látott 

valóban meghalni, látta az utolsó óráit, szenvedését, kínhalálát, 

ahogy kileheli a lelkét ott a kereszten. Aztán nem kevesebb, mint 

72 óra múlva a tanítvány társai azt mondják Tamásnak, „Láttuk 

az Urat.” Hogy lehet fogadni egy ilyen kijelentést? Úgy, ahogy 

minden földhöz ragadt ember, „…nem hiszem.” Ahogy ma is so-

kan vélekednek! Nem hiszem… -, s talán te is így hallgatod ezt a 

prédikációt, „nem hiszem”. Mi győzne meg téged? Ha itt megállna 

előtted, akkor hinnél a feltámadott Jézusban?! Tudod, meg vagyok 

győződve, hogy akkor sem hinnéd. Megmondom, hogy miért. Ol-

vashatunk egy megrendítő mondatot a Bibliában, ami választ ad 

erre: (4. dia) „37Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek 

benne” Jn 12,37. Hiába látták, hallották Jézust, mégsem hittek 

benne, mert az ember legnagyobb nyomorúsága a hitetlenség. 

Mindig, mindent megkérdőjelez, mindig, mindenben kételkedik, 

ami Jézussal kapcsolatos. Napóleon mondta egyszer: „Az ember 

mindent elhisz, csak ne legyen benne a Bibliában.” Mennyire így 

van ez. Akkor is ott voltak, hallották Jézust, látták a feltámadott 

Jézust, mégsem hittek benne. Nem a látás győzte meg a tanítvá-

nyokat sem, és benneteket sem a látás fog meggyőzni, hanem a 

hit. Ezért mondja Jézus Tamásnak, „ne légy hitetlen, hanem 

hívő!” Mert tudjátok, azt mondja az Ige: (5. dia) „Mert nem az a 

fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt 

van” I Sám 16,7. Van egy erre az Igére „épülő” mondat, amit a 

Kisherceg könyvben olvashatunk, talán ez még közelebb hozza 

hozzátok ezt a sámueli igét és jobban megérthetitek, amiről beszé-

lek: (5/a dia) „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lénye-

ges, az a szemnek láthatatlan.” Antoine de Saint-Exupéry. Jézus 

életét, tanításait, feltámadását egyedül hittel lehet megragadni, 

mert – ahogy Pál apostol fogalmaz – (6. dia) „18mivel nem a lát-

hatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók 
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ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” II Kor 4,18. 

Amikor most a feltámadásról beszélek nektek, akkor ezt csak úgy 

lehet igazán megérteni, ha megnyitjátok szíveteket és engeditek, 

hogy valóban Jézus szóljon hozzátok, engedjétek, hogy Ő meg-

győzhessen benneteket az életről, a halálról, a bűnről, a megbo-

csátásról, a feltámadásról, az örök életről. Ahogy engem is az Ő 

Lelke győzött meg, benneteket is egyedül Ő fog tudni meggyőzni, 

a hitetlenséget, kételkedést egyedül Ő fogja tudni eloszlatni, 

ahogy Tamásban is eloszlatta.  

 Hiszek Jézus Krisztus feltámadásában, s abban, hogy mind-

azokat, akik Benne és Neki hittek, fel fogja támasztani az utolsó 

napon. A hitnek vannak összefüggései, s ezeket az összefüggése-

ket látni kell és meg kell érteni. Meg kell érteni, hogy miért volt 

szükség a nagypénteki eseményekre, s ha azt megértetted, akkor 

azon keresztül lehet megérteni a feltámadás kérdését is. Nagypén-

tekre, Jézus halálára, áldozatára azért volt szükség, mert – ahogy 

az Ige mondja – (7. dia) „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.” 

Zsid 9,22. Tudomásul kell azt is vennünk, hogy az első emberpár 

– Ádám és Éva – engedetlensége mind a mai napig hat az emberre, 

ezt örököltük. (8. dia) Ahogy a gyermekeink is öröklik bennünk, 

szülőkben lévő géneket, úgy örököltük Ádámban és Évában lévő 

engedetlenség „génjeit”, az Istentől elszakadt állapot „génjeit”, 

egyszóval a bűn „génjeit”. Ott van bennünk kivétel nélkül! Krisz-

tus vérétől elválasztva bűnösök és kárhozottak vagyunk. De a vér-

rel megmosva elfogadottak és kedvesek leszünk Isten előtt. A bű-

nért való áldozat nélkül idegenek és ellenségek vagyunk, a harag 

gyermekei, a többiekhez hasonlóak, de Jézus drága vére által ked-

vesek lettünk a Krisztusban. Ádámtól a bűn „génjeit” örököltük, 

Krisztus vére által a bűnbocsánat lehet a mienk. Nagypénteken 

Krisztus helyettes áldozata ezt készítette el minden ember szá-

mára. A bűnbeesés óta mindannyiunk élete „elvadult”. (9. dia) 

Olyanok vagyunk mindannyian, mint a vad szőlő, vagy a vad ró-

zsa. De Isten olyan csodálatosan megteremtette a növényvilágot, 

hogy létezik olyan, hogy oltás. Be lehet oltani, meg lehet „szelídí-

teni” a (vad)növényt. Egy nemes szemet beültet az ember, beoltja 

a növény, s szelíd lesz, termést fog hozni. Mi emberek mi is a bűn 
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miatt „elvadultunk”, ezt örököltük Ádámtól. (9/a dia) Jézus „ne-

mes szemként” jött ebbe a világba (Róm 11,17-24), s mindazok, 

akik Vele „beoltatnak”, azok megszelídülnek! Akik „vad” életébe 

bele kerül a krisztusi „nemes szem”, azok megszelídülnek. A 

nagypénteki áldozattal, Jézus Krisztussal megszelídülhet a szíved, 

az életed! Ha behívod Krisztus az életedbe, megvallasz neki min-

dent, megosztod Vele elrontott életedet, akkor Ő tud segíteni raj-

tad! A golgotai kereszt, a nagypénteki Jézus a „szanatórium” min-

den bűntől beteg léleknek. Jézus Krisztus az áldott orvos, aki a 

kereszt lábánál fogadja és meggyógyítja az embert minden bajá-

ból, vadságából. (10. dia) Ádámban örököltük a bűnt és örököltük 

a halált, (11. dia) de CSAK Krisztusban kaphatunk bűnbocsánatot 

és üdvösséget, azaz Benne, Általa, Vele van csak feltámadás! 

Hogy jobban megértessem ezt az összefüggést, hadd hozzak nek-

tek egy példát! (12. dia) „Az emberiség egy nagy lánc, melynek 

szemei egymásba fonódnak. Az egyes láncszem élete nem lehet 

egymástól független. Sorsa az első láncszem sorsa. Az emberiség 

hosszú láncának első láncszeme Ádám. Az ő útja a bűnbe, s ezzel 

a halálba kanyarodott, s vitte magával az egész emberiséget. Egy 

ember által van a halál, s Ádámban – amint az apostol mondja – 

mindnyájan meghaltak. Ezt a rettentő, átkos láncösszefüggést 

azonban (13. dia) Krisztus megszakította. Széttépte ezt a láncot, s 

új láncot kezdett. Ebben Ő az első láncszem. Akik vele vannak ösz-

szeköttetésben, azoknak a sorsa az Ő sorsa. Jézus útja a halálon 

át a feltámadásba kanyarodott, erre viszi magával a többi lánc-

szemet is, az Övéit.” (Túróczy Zoltán). Ezért mondja Pál apostol 

ebben a fejezetben: (14. dia) „21Mivel ember által van a halál, 

ember által van a halottak feltámadása is. 22Mert ahogyan 

Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mind-

nyájan életre kelnek.” I Kor 15,21-22.  

Akik Krisztusban „beoltattak”, megszelídült az életük, 

azoknak Krisztus miatt van nem csak bűnbocsánatuk, hanem örök 

életük. Ahogy Krisztus feltámadt, úgy fognak azok is feltámadni, 

akik Krisztusban hittek! Ezért csak Krisztusban lehet és érdemes 

hinni! Csak Ő támadt fel. Ha megnézzük a nagy világvallásokat, 

megnézünk nagy vallási vezetőket, embereket. Senki nem hirdeti, 
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senki nem tanítja, hogy van feltámadás. (15. dia) Ábrahám, a ju-

daizmus atyja Kr. e. 1900 körül halt meg, de sosem hitték, hogy 

feltámadt. A (15/a dia) Buddháról szóló eredeti beszámolók soha 

sem állították, hogy feltámadt, sőt a halálát leíró legkorábbi föl-

jegyzésekben, nevezetesen a Maháparinibbana-szuttában az ol-

vassuk, hogy amikor Buddha meghalt, az „azzal a teljes elmúlás-

sal történt, amelyben egyáltalán semmi sem marad meg.” (Smith, 

TS, 385 [Bizonyítékok a keresztyén hit mellett]). (15/b dia) Mo-

hamed Kr. u. 632. június 8-án, hatvanegy éves korában Mediná-

ban halt meg, ahol évente kegyes mohamedánok ezrei keresik fel 

sírját. A zsidók, buddhisták, mohamedánok milliói mind egyetér-

tenek abban, hogy vallásuk alapítói sosem jöttek elő feltámadva a 

föld porából. (16. dia) Csak Jézus az, aki hirdeti a halottak feltá-

madását, mert Ő maga is feltámadt! Senki más nem hirdette, senki 

más nem tanította. Jézus azt mondta: (16/a dia) „25Jézus ekkor 

ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 

énbennem, ha meghal is, él.” Jn 12,25. A feltámadásba vetett hit 

nélkül nem jöhetett volna létre a keresztyénség. A tanítványok 

megtört és kudarcot vallott emberek maradtak volna. A kereszt 

maradt volna pályafutásuknak szomorú és gyalázatos vége, (16/b 

dia) „20Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül” I Kor 

15,20a. Ezért hirdethetjük, hogy van halottak feltámadása, mert 

egyébként semmi értelme nem lenne ennek a földi életnek. Akik 

Krisztusban hisznek, azok, ha meghalnak is élnek majd Vele 

együtt. Fel fognak támadni, új testet, egy romolhatatlan testet fog-

nak kapni. (17. dia) Olyan ez, mint a pillangó, vagy a pitypang. 

Bocsánatot kérek a képért, de talán értik a testvérek. Természete-

sen sántít, de közelebb hozza ez a kép a feltámadás tényét. A bűn 

annyira tönkretette az emberi életünket, hogy olyanok vagyunk, 

mint a (18. dia) hernyó (Ézs 41,14). (18/a dia) Éljük ezt a földi 

életünket, aztán egyszer eljön a pillanat, mikor (18/b dia) bebábo-

zódik minden ember, azaz, mindannyian a koporsóban kötünk ki. 

A hernyó bebábozódik, de ott van a reménység, hogy (18/c dia) 

pillangó lesz belőle. A pillangó jelképezi a feltámadást. A Szent-

írás azt tanítja, Jézus arról beszél, hogy mindannyian fel fogunk 
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támadni. Azok is, akik Krisztusban hittek és azok is, akik nem fo-

gadták el Krisztust megváltóul. Mindannyian fel fognak támadni. 

(19. dia) Halálunk után 2 irányt vehet az „életünk”. Akik Jézus 

Krisztusban hittek, elfogadták Őt, mint Megváltót, behívták az 

életükbe és Jézus Krisztus vére megtisztította őket minden bűntől 

(nem bűntelenek lesznek, hanem bocsánatot nyert emberek!), 

azok kapnak egy romolhatatlan testet, és feltámadnak örök életre. 

Akik nem fogadták el Jézus Krisztust, hanem megtagadták a meg-

térésre, életrendezésre hívó szavát, akik nem nyertek bűneikre bo-

csánatot, mert nem vallották meg nekik és nem Krisztus irányítja 

életüket, azok is feltámadnak, de ők örök kárhozatra. Ezen a földi 

életen múlik minden, minden itt dől el. Ha Krisztusban haltál meg, 

Krisztusban támadsz fel örök életre. Ha Krisztus nélkül haltál 

meg, Krisztus nélkül fogsz feltámadni örök kárhozatra. Ezért nem 

játék az élet, ezért kell nagyon komolyan venni. De azért történtek 

a nagyheti események, hogy ne maradj kilátástalan helyzetben, ne 

legyen reménytelen az életed, és ne legyenek aggályaid, hogy mi 

van a halál után!? Jézus Krisztus győzelmet aratott és Ő ebben a 

győzelemben szeretne téged is részesíteni. Ha ezt elhiszed, tiéd az 

örök élet! Ha nem hiszed el, ez a te döntésed, de mindannyiunknak 

tudniuk kell a következményét. Krisztus nem árult zsákbamacs-

kát, hanem őszintén elmondott mindent. A kérdés, hogy hiszed-e, 

hogy Jézus érted halt meg a golgotai kereszten, hiszed-e, hogy az 

Ő vére minden bűnt le tud mosni és hiszed-e, hogy Ő feltámadt a 

halottak közül?!  

(20. dia) Nagypéntek és húsvét erről szól! Remélem, ezen 

a csodálatos ünnepen sikerült átadnom a feltámadás örömüzenetét, 

s remélem, hit ébred a szívetekben az értetek meghalt és feltámadt 

Krisztus iránt! 

  

         Ámen! 


