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„11Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép meg-
döbbenve futott hozzájuk az úgynevezett Salamon-csarnokba. 12Ami-
kor Péter ezt látta, így szólt a néphez: Izráelita férfiak, miért csodál-
koztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy ke-
gyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? 13Ábrahám, Izsák és 
Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, 
akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az 
úgy döntött, hogy elbocsátja őt. 14De ti a Szentet és Igazat megtagad-
tátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedve-
tekért, 15az élet fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten feltámasztotta a 
halálból, aminek mi tanúi vagyunk. 16Az ő nevébe vetett hitért erősí-
tette meg Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle 
való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme lát-
tára. 17Most már tudom, testvéreim, hogy tudatlanságból cselekedte-
tek, mint a ti elöljáróitok is. 18De Isten így teljesítette be azt, amit min-
den prófétája által előre megmondott, hogy az ő Krisztusa szenvedni 
fog. 19Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltesse-
nek a ti bűneitek;20hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje 
Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. 21Őt azonban az égnek kell be-
fogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, 
amiről Isten öröktől fogva szólt szent prófétái által. ” ApCsel 3,11-21 

 

Drága Gyülekezet! 
 

Mögöttünk vannak a húsvéti események. Ha visszame-

gyünk egy picit abba az időbe, amikor ezek az események történ-

tek, akkor azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus nem maradt a sírban, 

hanem valóságosan feltámadt, nagyon sok emberrel találkozott, 

akik közül természetesen sokan nem hittek a szemüknek. Az az 

ember, akit néhány nappal korábban meghalni láttak, most újra él, 

beszél, tanít, jár az emberek között, eszik. Ugyan úgy tesz, ahogy 

halála előtt. A tanítványok is megrendülnek, de utólag összeállt a 

kép, hogy tulajdonképpen erről beszélt: „31Azután maga mellé 

vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, felmegyünk Je-

ruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Em-

berfiáról megírtak. 32Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, 

meggyalázzák, leköpik, 33és miután megostorozták, megölik, 

de a harmadik napon feltámad. 34Ők azonban semmit sem ér-

tettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értet-

ték meg a mondottakat.” Lk 18,31-34. Már a feltámadás után – 

ahogy az emmausi tanítványok történetében olvashatjuk –  
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„28Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azon-

ban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29De azok unszol-

ták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is leha-

nyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. 30És amikor 

asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, meg-

törte és nekik adta. 31Ekkor megnyílt a szemük” Lk 24,28-31a.  

Ez volt az a pillanat, amikor felismerték, hogy Jézus Krisztus – aki 

3 évig velük volt, minden idejüket Vele töltötték – valóban feltá-

madt, és azonnal mentek és hírül adták a többi tanítványnak. A 

feltámadás ereje és valósága hatott nem csupán a tanítványokra, 

hanem más, akár kételkedő szívűekre is és hit ébredt bennünk Jé-

zus iránt. Amikor felnyílt a tanítványok szeme, megértették Jézus 

Krisztus halálának és feltámadásának okát, akkor ezek az emberek 

már nem önmagukkal foglalkoztak, hanem mentek és adták hírül, 

hogy minél többekhez eljuthasson ez a csodálatos hír, hogy az Em-

ber fia, a Krisztus, a Messiás valóban itt van, Ő az, aki megszaba-

dítja Izraelt minden bűnéből. Összeállt a kép! Erről a Krisztusról 

beszélnek a tanítványok, tesznek bizonyságot mindarról, amit 

megtapasztaltak a saját életükben és sem az idejük, sem az ener-

giájuk nem drága, hogy menjenek és hirdessék, terjesszék szerte a 

világon. Így lehettünk fültanúi most annak a találkozásnak, beszél-

getésnek, melyből egy részletet olvashattam fel az imént az Apos-

tolok Cselekedeteiből. Péter és János mennek a templomba imád-

kozni, az Isten jelenlétében tölteni a délutánt. Fontos nekik az el-

csendesedés, a közösség és az Isten jelenlétének a megélése. 

Azonban mielőtt belépnének a templomba a kapuban egy szüle-

tése óta sánta emberrel találkoznak, aki koldul. Minden napját ott 

tölti, ez a „munkahelye”, hiszen nap, mint nap ott teszik le, ez az 

állapot és ez a hely neki a kenyérkereseti lehetősége. Mindig csak 

a templom kapujáig jutott. Beljebb sohasem. A templom kapujá-

ban várta, hogy az élete nyomorúságaira enyhülést találjon, bel-

jebb sose jutott, ezért megoldást és enyhülést sem kaphatott, mert 

minden nap csak „felületkezelésre” tellett. Minden napját ott töl-

tötte, de sosem jutott előbbre ez a szerencsétlen ember. Remény-

telenül került minden reggel a templom kapujába és minden este 
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reménytelenül távozott a templom kapujától. De beljebb sose ju-

tott. S akkor jön két olyan ember, aki mást ad ennek a szerencsét-

len embernek, mint amit kér. Talán te is voltál már így, hogy mást 

kaptál, mint amit kértél. Ez az ember ma is, most is arra számít, 

hogy talán megszánja ez a két ember és kap valami alamizsnát. 

Azonban Péter és János azt mondják, nézz ránk, amit te kérsz, azt 

mi sem tudunk adni, de tudunk mást adni! Nyilván nem arról van 

szó, hogy ne lett volna akár bármi betevő falatra való, biztos volt, 

hiszen Péternek családja is volt, el kellett tartani őket. Nem, ők 

sokkal többet akartak kínálni ennek az embernek. Péter és János 

tudta, hogy ennek az embernek többre van szüksége, amit kér és 

amit kapna, az nem lenne neki igazán segítség. Egyik napról a má-

sik való pillanatnyi, átmeneti segítség lenne, de az életére nézve 

nem lenne megoldás, ezért ők mást kínálnak a templom kapujában 

ennek az embernek. Számomra olyan döbbenetes, hogy senki nem 

volt a templomba bemenők és a templomból kimenők közül, akik 

igazi, valós segítséget nyújthattak volna ennek az embernek?! 

Senki?! Minden nap képesek voltak végignézni ezen az emberen, 

akár adni valami kis jelentéktelen segítséget, ami addig tart, míg 

el nem jön a másnap?! Tudjátok Péter és János ezt ismerték fel, 

hogy ennek az embernek többre van szüksége. Olyan megoldásra, 

ami nem holnap reggeli tart, mert holnap kezdődne minden elöl-

ről, hanem olyan megoldásra, ami egy életen át tart! Vannak em-

berek, akik megelégednek annyi „segítséggel”, ami kitart másna-

pig. Ami pillanatnyilag megoldásnak látszik, de reggelre felébred 

az ember és azt látja, minden kezdődik elölről. Egy mókuskerék! 

Nincs megállás és nincs megoldás. S akkor jön ez a két ember, 

Péter és János, akik már ismerik a feltámadott Krisztust, s valami 

olyat adnak, amely megoldás az életére. Nem ezt kérte igazából ez 

a szerencsétlen ember, de valami olyat kapott, ami másnap reggel 

nem hozza újra vissza a kapu tövébe. Azt mondták ennek az em-

bernek: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom 

neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!” Ap-

Csel 3,6. Péterék felismerték, hogy többre van szüksége. Nyilván 

egyszerűbb lett volna lerázni egy kis pénzzel, de ők nem lerázni 

akarták ezt az embert, hanem valódi segítséged és megoldást adni 
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számukra. Ma is vannak emberek, akik úgy gondolják – még a 

lelkiismeretesebb fajták –, hogy adunk egy kis pénzt, egy kis ruhát 

csak ne nyaggassanak bennünket. Sajnos sokszor ezek a szeren-

csétlenek is azt gondolják, legyen meg a mindennapi folyadék-

szükséglet és nekik ennyi elég. De vajon felismertük-e, hogy ne-

kik másra, Jézus Krisztusra van igazán szükségük, hogy egye-

nesbe jöjjön az életük?! Nem arra a néhány decire, hanem valós 

segítségre. Természetesen vágyat kell bennük ébreszteni, ami nem 

egyszerű és sokszor nem könnyű, hogy Krisztussal rendeződhet az 

életük, egyenesbe jöhetnek és az az állapot megszűnhetne, amiben 

vannak. De ahhoz, hogy vágy legyen bennük, nehezebb munka, 

mint egy kis pénzt adni. Péter és János nem kipipálni akarták a 

találkozást, hanem a názáreti Jézus nevében cselekedtek és Róla 

beszéltek. Meggyógyul ez az ember, egyenesbe jön az élete, meg-

változik minden, s csodálkozik a tömeg. S ekkor lehetőség nyílik 

a Jézusról való bizonyságtételre. Erővel tesz bizonyságot Jézusról, 

és látja, hogy nem csupán annak a szerencsétlen nélkülözőnek van 

szüksége segítségre, Jézusra, hanem azoknak is, akik ott vannak a 

templomban. Bizonyságot tesz és röviden elmondja a Jézusról 

szóló evangéliumot. Szembesíti az embereket azzal a ténnyel, 

hogy az ő bűneik miatt is került Jézus a keresztre, ők is ugyan úgy 

okai voltak a történésnek. Nem hibáztatja őket, hanem rávilágít 

arra a valóságra, hogy Jézus Krisztus halála miattuk történt „ti ki-

szolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt […] ti a 

Szentet és Igazat megtagadtátok […] 15az élet fejedelmét pedig 

megöltétek”. Ez egy nagyon erős nyomatékosítás, hogy miattuk 

halt meg Jézus, de arról is beszél, hogy helyettük halt meg, utalva 

a helyettes áldozatra, hiszen Barabásnak kellett volna meghalni 

„egy gyilkost bocsásson szabadon…”, s végül arra utal, hogy Jé-

zus mindezt értük tette „kedvetekért”. Péter arról beszél, hogy 

miattuk, helyettük és értük halt meg Jézus és támasztotta fel Őt az 

Atya. Azóta is ez a rövid tömör evangélium segít embereken. Ma 

a humanista világban sajnos sokan azt mondják, milyen szeretet-

lenség, mert ennek az embernek betevő falatra lett volna szüksége 

nem vallási, krisztusi dolgokra, hanem valós segítségre. Kenyérre, 

támogatásra, szociális érzékenységre, jó szóra, együttérzésre. Oly 
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annyira humanista lett az ember, hogy a segítséget csak ebben 

tudja elképzelni, pedig ami igazán megváltoztatja ennek az em-

bernek az életét, az Krisztus. Mert Krisztussal más lesz a hozzáál-

lása az embernek a munkához, a családhoz, a gyermekneveléshez, 

a mindennapok küzdelmeihez, a terhek hordozásához, a próbaté-

telekhez. Ezért Krisztust kell prédikálnunk, mert elsődleges segít-

ség és megoldás Ő lesz minden embernek. Jézus minden embert 

hív magához! Azt mondja: „28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 

akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyug-

vást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és ta-

nuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és 

megnyugvást találtok lelketeknek.” Mt 11,28-29. Péter és János 

azt hirdetik, hogy megnyugvást a szívnek, léleknek egyedül Jézus 

adhat. Ezt ők maguk is megtapasztalták, átélték, hogy Jézus valós 

segítség lett az ő életükre és mivel saját maguk tapasztalták meg, 

ezért hitelesen hirdetik másoknak. Az ő életükön is Jézus segített! 

Spurgeon írta egyszer: „Az utcán egyszer találkoztam egy limoná-

dét áruló kislánnyal. Megkérdeztem tőle: finom-e a limonádéd? 

Mire ő csodálkozva így válaszolt: nem tudom, még sosem kóstol-

tam, én csak árulom.” Buzgón intette a fiatal teológiai hallgatókat, 

nehogy megpróbálják ezt a szörnyűséget, hogy csak árulják az 

evangéliumot, hirdetik másoknak, de ők maguk még nem „kóstol-

ták”, nem aszerint élnek. Péter és János „kóstolták” az evangéliu-

mot, mi több Jézussal összekötötték az életüket, Ő lett életük 

alapja és célja, mindenük mozgatórugója. Amit maguk is átéltek, 

azt hirdették, s ezért kínálják fel az életrendezésnek a lehetőségét, 

amikor azt mondják: „19Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek 

meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek”.  

A bűnök rendezésének egyetlen egy útja van, a bűnbánat. Azt nem 

lehet megspórolni, de ha az van, akkor van a szívnek, léleknek 

igazi megnyugvása. Lehet, hogy azon a reggelen, amikor kivitték 

ezt a sánta embert a templom bejáratához, maga sem gondolta, 

hogy valami olyasmit fog kapni, ami az egész életét megváltoz-

tatja, de hogy segítség volt neki, az biztos, hiszen azt olvassuk: 

„7És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal meg-
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erősödött a lába és a bokája, 8felugrott, talpra állt, és járt. Be-

ment velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte 

az Istent.” ApCsel 3,7-8. Soha nem örült annak annyira, amit 

azon a délutánon kapott és megváltoztatta az egész életét. Mert aki 

Jézusról szóló örömhírt befogadja, annak megváltozik az élete. 

Annak más lesz a mája, de más lesz a holnapja is. Neked volt-e 

már ilyen találkozásod, aki Jézusról olyan erővel beszélt, hogy ha-

tott a szívedre, az életedre. Volt-e már alkalmad felismerni, hogy 

Jézus mit vállalt miattad, helyetted és érted ott a kereszten? Ta-

pasztaltad-e már, hogy Jézus sokkal többet akar neked adni, mint 

amit te vársz? Ne elégedj meg az egyszerű kéréseiddel, hanem le-

gyen benned az az Ige, amit Pálnál olvashatunk: „32Aki tulajdon 

Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne 

ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” Róm 8,32. Jézussal 

többet kapsz, Jézus nélkül szegény maradsz! Ővele együtt min-

dent megkapsz, nélküle semmid sem lesz! Ez a koldus ember Jé-

zussal mindent megkapod, még többet is, mint amiért reggel kivit-

ték a bejárathoz és estére többel ment haza. Vajon többel mész-e 

haza ezen a délelőttön, kell-e neked Jézus, hogy minden megvál-

tozzon? Talán másért jöttél ide, de Jézus olyat kínál, ami mindent 

megváltoztat a te életedben is! Kell-e ez a drága Jézus neked, hogy 

Vele együtt mindent megkaphassál?  

 

Ámen! 


