
Istennek tetszeni 
 

Alkalom: Húsvét 2. nap 
Dátum: 2017. április 17. 

Ige: Mk 16,9-18 – Napi ige 
Zsid 11:6 Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, 
hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 

 
Bev.: Egyszer egy faluba új lelkész érkezett. Mindenki kíváncsi volt arra, hogyan prédikál. Az első vasárnap 

zsúfolásig megtelt a templom, és az új lelkész rendesen kitett magáért. Igen jól prédikált. Az emberek úgy 
döntöttek, hogy elmennek a következő vasárnap is meghallgatni új lelkészüket. 

Úgy is történt. A következő vasárnap is nagyon sokan voltak a templomban, és a lelkész megint nagyon 
jól prédikált. Azonban néhány figyelmes embernek feltűnt, hogy a lelkész ugyanazt a prédikációt mondta el, 
mint múltkor – igaz, nem teljesen ugyanazokkal a szavakkal. 

A harmadik héten is elég sokan elmentek meghallgatni az új lelkészt. Most is nagyon jól hirdette az igét. 
De most már többeknek feltűnt az, hogy megint ugyanarról beszélt a tiszteletes. Össze is súgtak, miután véget 
ért az istentisztelet, hogy ennek a papnak lehet, hogy csak ez az egy prédikációja van. El is határozták, hogy 
ha a következő vasárnap is ugyanazt a prédikációt fogja elmondani, akkor szóvá fogják tenni. 

De bizony a lelkész a negyedik vasárnap megint ugyanarról prédikált. Az istentisztelet után az emberek 
elé álltak és megkérdezték:  

– Mondja tiszteletes úr, magának csak ez az egy prédikációja van? Miért nem prédikál nekünk valami 
másról is? 

– Hát tudják, amig meg nem teszik azt, amire a Biblia alapján tanítottam magukat, és amíg ebben a do-
logban nem változik meg az életük, addig nem fogok másról prédikálni. 

 
1. Kedves Testvérek! Pál apostol is ugyanezt fogalmazza meg abban, a levelében, amit a Filippii gyüleke-

zetnek írt. Ezt mondja az apostol: „Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont meg-
erősít.” (Fil 3,1) És bizony én is sokszor elgondolkodtam már azon, hogy miért van arra szükség, hogy minden 
Karácsonykor Jézus születéséről, minden Nagypénteken a keresztre feszítésről, minden Húsvétkor Krisztus 
feltámadásáról, és minden Pünkösdkor a Szentlélek kitöltetéséről prédikáljunk? 

Amikor először hallottam az előbbi történetet, akkor értettem meg, hogy mennyire nem felesleges újból 
és újból ugyanarról prédikálni. Mert sajnos olyanok vagyunk, mint a kiselefánt: nagyon lassan tanulunk, de 
nagyon gyorsan felejtünk. 

 
2. A Bibliaolvasó kalauz szerint a mai napra az előbb felolvasott újszövetségi igeszakasz van kijelölve. 

Márk evangélista könyvének végén leírja azt, hogy Jézus a hét első napjának reggelén, azaz vasárnap reggel 
feltámadt. De ezt a hatalmas csodát úgy írja le, hogy az olvasónak teljesen természetesnek tűnik. Így fogalmaz 
egészen pontosan: „A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent 
meg…”  

Mintha nem is a feltámadásra szeretné a hangsúlyt tenni, hanem arra, hogy megjelent néhány embernek, 
de amikor azok ezt elmondták, a tanítványok nem hittek. Pedig a tanítványoknak az lett volna a feladatuk, 
hogy higgyenek. Sőt, egyenesen elvárható lett volna, hogy ők mindig minden körülmények között higgyenek, 
de ők aztán nem hittek. Egyszerűen nem hagyták magukat, hogy meggyőzzék őket. 

Jézus végül megelégelte a dolgot, és amikor együtt volt a 11 tanítvány, akkor megjelent nekik is. (Júdás, 
akkor már nem élt.) Jézusról nem sokszor jegyezték fel, hogy haragos volt. Ez volt az egyik ilyen eset, amikor 
Jézus dühös és haragos lett a tanítványokra amiatt, hogy nem hittek, hogy kemény volt a szívük, és ezt a 
„szemükre is vetette.”  

 
3. Jézus három esztendőn keresztül tanított Júdeában, és nagyon sokszor találkozott hitetlenséggel és 

keményszívűséggel.  
Egy alkalommal Názáretben járt. Azon a vidéken nőtt fel testvéreivel együtt. Máté evangélista leírja a 

következő mondatot: Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. (Máté 13:58) 
Hitetlenség és keményszívűség – ez a kettő tulajdonság még Jézus kezét is lefogja. Ezzel a két abszolút 

negatív tulajdonsággal olyan sokszor lehet találkozni a Bibliát olvasva. Az emberek nemzedékeken át mindig 
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a hitetlenség és a keményszívűség bűnébe esnek bele. A próféták pedig időről időre újból és újból ugyanazt 
prédikálják – persze mindig egy kicsit más szavakkal, de a lényeg nem változik. 

Ráadásul a próféták a választott népnek szólnak, azoknak beszélnek, akik elmennek a templomba, és azt 
gondolják, hogy rendben van az életük.  

Tegnap reggel Maróth Miklós Kelet-kutató egyetemi tanár egy rádióinterjúban összehasonlította a ke-
resztyénséget és az iszlámot. Egy gondolatot hadd idézzek tőle. Azt mondta, hogy míg Európában a keresz-
tyének csak „hiszegetnek”, addig a muszlimok egész életét, gondolkodását, sőt, az állam berendezkedését és 
a jogot átjárja az iszlámhit.  

Kétezer évvel ezelőtt is ez volt a panasza Jézusnak még a tanítványokkal szemben is, hogy csak úgy hisze-
getnek, hogy inkább a hitetlenség és a keményszívűség jellemezte őket, mint a hit és a tetszeni akarás az 
Istennek. 

 
4. Mielőtt tovább mennénk, álljunk meg egy kicsit ennél a két szónál, és nézzük meg, hogy mit is jelente-

nek ezek a szavak. 
I. Az első szó, a hitetlenség: A Szentírásban hitetlennek nevezik azt az embert, aki nem hisz abban az 

Istenben, aki ezt a világot megteremtette. Hitetlen az az ember, aki nem hisz a Biblia Istenében. 
Így aztán hitetlen az is, akik pogány istenekben, fában, kőben, vagy valami őserőben, a pozitív gondolko-

dásban, a legfőbb jóban, vagy bármi ehhez hasonló dologban hisz, de nem az igaz Istenben.  
Egyszer Pál apostol Athén városában járt, ahol azt látta, hogy az emberek nagyon vallásosak, mert min-

denféle istenségnek szobrot állítottak, még az ismeretlen istennek is. És azt mondta nekik Pál: Akit tehát ti 
ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. (ApCsel 17,23) 

II. A második fogalom, a keményszívűség: Keményszívűnek nevezi a Szentírás azt az embert, aki semmi-
lyen módon nem hagyja magát a jóról meggyőzni. Bármit is mondanak neki, lepereg róla. Hallja a szavakat, 
az eszével érti is azokat, de a szíve olyan, mint a kő. Egyszerűen nem jut el a szívéig semmi. Teljesen hidegen 
hagyja, mert érzéketlen mindenre. 

 
5. E rövid fogalomtisztázás után szeretnék visszatérni alapigénkhez. A Zsidókhoz írt levél szerzője nagyon 

világosan összefoglalja a Bibliának a hitre vonatkozó tanításait: Azt mondja: „Hit nélkül pedig senki sem lehet 
kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik 
őt keresik.” 

Ez pedig azt jelenti, hogy nem azért kell elmenni a templomba, mert így illik. Nem is azért megyünk temp-
lomba, mert a nagymama ránk parancsolt, vagy mert mit fognak szólni az emberek, ha még nagyünnepen 
sem megyünk el. 

Hanem azért megyünk el templomba, mert hisszük, hogy Isten van, hisszük, hogy Fia, Jézus Krisztus él, 
Aki Húsvét hajnalán feltámadt a halálból, és hisszük, hogy kereszthalála által nekünk bűnbocsánatot, fel-
támadása által pedig örök életet ajándékoz. És mi szeretnénk Istennek tetszeni. 

 
6. Jézus tehát szemrehányást tett a tanítványoknak, hogy hitetlenek és keményszívűek. Ezután azonban 

megbocsátott nekik, és új feladatot bízott rájuk: az evangélium hirdetését. El kellett indulniuk, és mindenfelé, 
amerre jártak, el kellett beszélniük, hogy Jézus nemcsak meghalt a golgotai kereszten, hanem harmadnapra 
feltámadt a halálból, és ma is él. 

A tanítványoknak el kellett azt is mondani, hogy „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem 
hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16) 

Testvérek! Ez nagyon komoly dolog! Sokkal többről van itt szó, mint csupán egy szép szokásról, amit még 
úgy, ahogy megtartunk. Itt az üdvösségünkről, az örökéletünkről van szó! A lelkedért folyik a harc: a Sátán 
meg akarja rabolni lelkedet, Isten pedig meg akarja menteni. Urunk annyira szeret téged, hogy megmentésed 
érdekében az Ő szeretett Fiát, Jézust áldozta fel Nagypénteken a Golgotán. Húsvét napján pedig feltámasz-
totta Őt a mi megigazulásunkra. 

 
7. Testvéreim! Van még egy dolog, amin érdemes elgondolkodni. Mi, emberek mindig is szerettük, ha 

valami érdekes dolog történik, mert arra vagyunk kiváncsiak. Szeretjük, ha valami látványos és felkelti az 
érdeklődésünket. Ez így volt Jézus idejében is. Jézust azért követték az emberek, mert Ő időnként meggyó-
gyított valakit, vagy megszaporította az 5 kenyeret és a 2 halat, vagy valami hasonló különlegességet tett. 
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Sokan ma is szeretnének látni hasonló különlegességeket, csodákat. Ezért azt is mondják: „hiszem, ha 
látom”. Vagyis azt mondják, hogy majd akkor fognak hinni Istenben, vagy Jézusban, ha itt és most tesz nekik 
valami csodát. Például, ha nyernek a lottón, akkor hinni fognak benne. Vagy ha látnak egy rendkívüli gyógy-
ulást, akkor hinni fognak benne. 

 
Jézus azonban azt mondja, hogy először higgy, és utána látni fogsz. Ha hiszel az Ő nevében, ha hiszel 

Krisztusban, mint Megváltódban, akkor igen, látni fogsz csodákat és jeleket. Ha feltétel nélkül hiszel Istenben, 
akkor látsz gyógyulásokat, látni fogsz ördögtől való szabadulásokat, akkor olyan dolgokat fogsz látni, melyek 
most még rejtve vannak előled. 

Mert ha hiszel, akkor kedves lesz az életed Isten előtt, akkor elnyered Isten tetszését, és Isten „megju-
talmazza azokat, akik őt keresik. 

 
8. Húsvét ünnepének lehetnek csodálatos következményei: talán már évek óta újból és újból hallod a 

húsvéti történetet. Talán már meg is untad, hogy mindig erről van ilyenkor szó. De ahogy Pál mondja: „Hogy 
ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít.”  

Adja meg a kegyelmes Isten azt, hogy valóban megerősödjetek hitetekben, hogy elnyerjétek Isten tetszé-
sét, és beteljesedjék rajtatok Jézus ígérete:  

16 Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 
17 Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szól-

nak, 
18 kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és 

azok meggyógyulnak." Legyen így mindnyájunk életében! Ámen. 
 
 
Loment Péter lelkész 


