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Ernest Hemigway egyik novellájában egy spanyol édesapa és tizenéves fia történetét írja le. Az apa 

és fia közötti kapcsolat megromlott, és emiatt végleg eltávolodtak egymástól. A fiút úgy hívták, Paco – 
ami nagyon népszerű keresztnév volt akkoriban. 

Paco az apjával való sorozatos viták miatt egy idő után úgy döntött, hogy elmegy otthonról. Édesapja 
hosszú időn át kitartóan igyekezett őt felkutatni, de teljesen eredménytelen volt minden próbálkozása. 

Mint egy utolsó szalmaszálként, amit megragadhatott, egy újsághirdetést adott fel egy madridi na-
pilapban, azt remélve, hogy fia talán elolvassa, és válaszol rá. A hirdetésben ez állt: 

„Kedves Paco! Találkozzunk délben a szerkesztőség előtt. Mindent megbocsátok! Szeretettel, az 
Édesapád!” 

Hemingway elbeszélése szerint, másnap délben legalább nyolcszáz Paco nevű férfi gyűlt össze a 
szerkesztőség előtt. Mindannyian arra vágytak, hogy édesapjuk megbocsásson nekik. 

 
1. Kedves Ünneplő Gyülekezet! 
Olyan sokszor elgondolkodtam már azon, hogy évről évre megismétlődnek a nagy ünnepeink, a Ka-

rácsony, a Húsvét és a Pünkösd, és mi évről évre elmegyünk templomba, hogy megünnepeljük ezeket az 
ünnepeket. Évről évre halljuk a húsvéti történeteket a Szentírásból. De vajon tudjuk-e, hogy miben áll 
Nagypéntek és Húsvét lényege? Össze tudjuk-e foglalni azt, hogy miért volt szükség Nagypéntekre és 
Húsvétra? 

Ahogy hallgattam a napokban a Kossuth rádiót, a műsorok többsége a különféle népszokásokról 
szólt, amelyek Húsvéthoz kapcsolódnak. Volt szó tojás festésről és tojás írásról (amiről megtudtam, hogy 
két különböző dolog), volt szó nyusziról és locsolkodásról, pogány babonákról és varázsláról, és még 
sok minden másról is. De viszonylag kevés szó esett arról, hogy mi is valójában Nagypéntek és Húsvét 
eredeti üzenete. 

Ezért én most erről szeretnék nektek beszélni. 
Húsvét eredete nagyon régi időkre nyúlik vissza, a zsidó páska-vacsoránál keresendő. Mintegy 3500 

évvel ezelőtt, a zsidók Egyiptomban rabszolgák voltak. Majd Isten kiválasztotta Mózest, hogy az ő veze-
tésével kiszabadítsa népét a rabszolgaságból. A szabadítás éjszakáján az volt a zsidó nép feladata az volt, 
hogy vágjanak le egy bárányt, aminek a vérét kenjék a házuk ajtófélfájára. Azon az éjszakán a pusztító 
angyal végigjárta a házakat egész Egyiptomban. De azokba a házakba men ment be és nem pusztított, 
ahol a bárány vérével meg volt jelölve az ajtó. 

Ez a bárány a páskabárány. A bárány vére pedig az életet, a szabadságot és a megmenekülést 
jelentette a zsidók számára. 

Erre az Egyiptomból való csodálatos szabadulásra emlékeznek a zsidók évről évre. Az év legnagyobb 
ünnepén, a Páska ünnepen bárányt esznek, hogy emlékezzenek Isten szabadítására. 

 
2. Jézus Krisztust a Mindenható Isten küldte el ebbe a világba, hogy csodákkal, tanítással, egész éle-

tével mutasson fel Istenre. Jézus bűntelen volt már fogantatásától kezdve. Isteni erő munkálkodott 
benne, ezért volt képes gyógyítani, parancsolni a természet erőinek, sőt, még halottakat is fel tudott tá-
masztani. 

Jézusnak azonban nem az volt a legfontosabb küldetése, hogy csodákkal kápráztassa el az embere-
ket, hanem az, hogy Isten megbocsátását és önfeláldozó szeretetét tegye egészen valóságossá és kézzel-
foghatóvá az emberek számára. 

 
Ahogyan Hemingway novellája szerint a kétségbeesett édesapa egy újsághirdetést küldött útjára, 

hogy megtalálja elveszett fiát és megbocsásson, hogy megbocsáthasson neki, úgy küldte el Isten az Ő 
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egyszülött fiát is az emberek közé, hogy megbocsásson, hogy megbocsáthasson. Mert nekünk, emberek-
nek szükségünk van a bocsánatra. Szükségünk van arra, hogy Isten feloldozzon bűneink terhe alól. Szük-
ségünk van arra, hogy lelkünk újra könnyű lehessen. 

Azt hiszem, hogy évről évre ezért vagyunk ilyen sokan az ünnepeken a templomban, mert úgy érez-
zük, hogy néha-néha bizony jó Isten közelében lenni.  

 
A múlt héten beszélgettem valakivel. Az illető őszintén elmondta, hogy ő nem hisz Istenben. Egészen 

konkrétan pogánynak nevezte magát. De elmondott még valami nagyon fontosat: mégpedig azt, hogy 
valahányszor elmegy egy templomba utazásai során, mindig egy nagy békességet érez a szívében. 

Úgy hiszem, hogy a legtöbben éppen így vannak: talán nem szokták megfogalmazni pontosan, hogy 
miért jönnek el a templomba, de mindig egy nagy békességet éreznek a szívükben. És erre a békességre 
szükségük van. 

 
Visszatérve az ünnepre, Jézus egészen kézzelfoghatóvá akarta tenni Isten megbocsátását és a bűnből 

való megszabadítást, ezért az egyiptomi szabadulás ünnepén, a Páska ünnepen történt az ő elfogatása, 
elítélése, majd kivégzése. Jelképes dolog ez: Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit – mondta 
Keresztelő János Jézusról három évvel korábban. És, amikor Jézust a golgotai kereszten Nagypénteken, 
a Páska-ünnep napján kivégezték, akkor beteljesedett Keresztelő János jövendölése, Jézus lett a szaba-
dulást jelképező Páska-bárány. És beteljesedett még sok más ószövetségi prófécia is. 

De a szabadítás és a megváltás története itt nem ér véget, mert fel kellett Jézusnak támadni a halál-
ból, hogy feltámadásával megnyissa számunkra is az utat Isten mennyei országába. És húsvéti feltáma-
dásával beteljesedett a 16. Zsoltár jövendölése, és beteljesedett Ézsaiás próféta jövendölése, amit az 53. 
fejezetben olvasunk. Ezeket majd tessenek otthon elolvasni a Bibliából. 

 
3. Jézus azért halt meg Nagypénteken, hogy ha hiszünk benne, akkor nekünk ne kelljen bűneink mi-

att ítéletre mennünk. Jézus miattunk, helyettünk és értünk halt meg a kereszten. 
És Jézus azért támadt fel Húsvétkor, hogy az ő feltámadása bizonyíték legyen számunkra, hogy ha 

hiszünk Benne, akkor a Mindenható Isten minket is feltámaszt, és nekünk is üdvösséget és örök életet 
ad. 

Jézusról azt valljuk, hogy ő a Megváltó. Ez a szó azt jelenti, hogy kezes, aki kezességet vállal az adós 
helyett. Az Istennel való kapcsolatunkban pedig azt jelenti, hogy mi, emberek elszakadtunk Istentől, a 
bűneink, a hibáink és mulasztásaink elválasztottak tőle. A bűn egy hatalmas adósság, amiért fizetnünk 
kellene, de nem tudunk. Jézus az, Aki kezesként, megváltóként helyettünk kifizette a bűn adósságát Isten 
felé. Ez a megváltás. 

Aki hisz Jézusban, annak az adóssága ki van fizetve, Isten soha többet nem emlékezik meg bűneiről. 
Pál apostol ezt így fogalmazza meg a Kolossé levél 2. részében: 14Eltörölte a követeléseivel minket 
terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. 

 
4. Kedves Testvérek! Ünneplő Gyülekezet! 
Én tudom, hogy nagyon nehéz ezt megérteni, és elfogadni sem könnyű. Nem könnyű azt sem elfo-

gadni, hogy bármennyire is jó emberek vagyunk, mégis a Biblia szerint bűnösök vagyunk. Ha pedig bű-
nösök vagyunk, akkor méltóak vagyunk az ítéletre.  

Húsvét örömüzenete, evangéliuma az, hogy Isten meg akar nekünk bocsátani. Ő feladott egy hirde-
tést: 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. 17Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje 
a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.  (Jn 3,16-17). 

Gondoljatok csak bele, Testvéreim, hogy helyetted halt meg Jézus, hogy neked életed és örökéleted 
lehessen! Olyan világban élünk, ahol senki sem csinál meg semmit helyetted, ami a te feladatod lenne. 
Ha a postás beteg, akkor a körzetében ott maradnak a levelek, mert senki sem viszi ki őket a házakhoz 
helyette. Ha a villanyszerelő egyik munkájával elmarad, akkor senki sem csinálja meg helyette. 

Jézus pedig magára veszi a büntetésünket, és helyettünk szenvedett, miattunk halt meg Nagypénte-
ken, és értünk támadt fel Húsvét hajnalán. 

 
5. Amikor Húsvét hajnalán, a hét első napján korán reggel magdalai Mária odament Jézus sírjához, 

és nyitva találta a sírt, akkor nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy valakik elvitték Jézus holttestét, 
hogy valamiféle sírrablók jártak ott. 
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Ezzel a döbbenetes hírrel ment el Péterhez és a szeretett tanítványhoz, Jánoshoz Mária. Ez a két 
tanítvány azonnal odafutott, és azt látták, hogy Mária igazat mondott. Láttak és hittek Máriának, hogy 
Jézus valóban nincs a sírban, de fogalmuk sem volt arról, hogy mi történt. Erre azt a magyarázatot olvas-
suk: 9Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. 

 
A két tanítvány pedig hazament ezután. 
És ekkor történik valami nagyon izgalmas: Mária az első alkalommal nem nézett be a sírboltba, ami 

a hegyoldalba volt bevájva. Aztán Péter és János bementek a sírba, majd kijöttek, és nem láttak mást, 
csak azt, hogy Jézus halotti leple össze volt göngyölve, hajtogatva. Illetve azt látták, hogy üres a sír. Ezért 
ők hazamentek. 

Ezen bátorodott fel magdalai Mária, és ő is behajolt a sírba, és most két angyal ült ott, akik megszó-
lították őt: „Asszony, miért sírsz?” Majd néhány pillanat múlva Jézus is, mint egy kertész, megszólítja a 
zokogó Máriát. Ráadásul a nevén szólítja őt, és azt kérdezi tőle: „Asszony, miért sírsz?” 

Máriának is hosszú idő kellett ahhoz, hogy felfogja a felfoghatatlant, az emberileg teljességgel érthe-
tetlent: a megölt, a keresztre feszített és eltemetett Jézus él! Ez pedig csakis úgy lehetséges, hogy feltá-
madt, hogy új életre támadt fel. 

 
Kedves Testvérek! 
Hogyan lehetséges ez?! Hogyan lehetséges Jézus feltámadása?! – tehetjük fel a kérdést. És fel is kell 

tenni ezt a kérdést. A tanítványok is feltették. Ők, akik három éven keresztül követték Jézust, számos 
csodáját látták, tanúi voltak annak, hogy betegeket gyógyított, feltámasztotta Jairus lányát és Lázárt, át-
élték azt, hogy lecsendesíti a háborgó vihart és tengert. És mindezek ellenére nagyon nehezen értették 
meg, és még nehezebben tudták elfogadni, és még nehezebben hittek benne, hogy Jézus feltámadt. 

 
Hogyan lehetséges ez?! Hogyan lehetséges Jézus feltámadása?! – ezt a kérdést nekünk is meg kell 

harcolni. Meg kell ezzel a kérdéssel saját magunknak küzdeni, míg végül teljes hittel a szívünk-
ben, kételkedés nélkül ki tudjuk mondani, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. És mi hisszük, 
hogy Isten a mi javunkra és üdvösségünkre támasztotta fel az Úr Jézust a halálból Húsvét hajnalán. 
Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


