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1. Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
Elképzeltem, hogyan szerepelne egy kereskedelmi TV hírműsorában a húsvéti evangélium. Valahogy 

így: 
„Tudósítónk ott van a helyszínen, Jeruzsálemben, ahol csak három napja történt a borzalmas kivég-

zése a názáreti Jézusnak. Jézust, az egész országot felforgató vallási tevékenysége miatt ítélték halálra, 
majd kegyetlen hidegvérrel megkínozták és kivégezték. Még aznap Nagypénteken szigorú biztonsági in-
tézkedések közepette történt a temetés. Arimátiai József sziklába vágott sírjába tették a holttestet, majd 
miután egy hatalmas követ gurítottak a bejárathoz, még hatóságilag le is pecsételték azt, és fegyveres 
őröket állítottak a sír mellé. 

Mindenki úgy vélte, hogy az ügyet le lehet zárni. Ma kora hajnalban azonban tovább folytatódott a 
mindenkit elborzasztó események sorozata azzal, hogy súlyos kegyeletsértés történt.  

Eddig tisztázatlan körülmények között, ismeretlen tettesek kinyitották a sírt, és a benne fekvő elítélt 
testét eltulajdonították. A nyitott sírt néhány asszony fedezte fel, akik kegyeletüket akarták leróni a sír-
nál. Az elkövetők személye, és tetteik indítéka ismeretlen. Közel-keleti tudósítónkat hallották Jeruzsá-
lemből.” 

 
Eddig az elképzelt tudósítás, most pedig hallgassuk meg, hogyan írta le az eseményeket Lukács evan-

gélista, aki foglalkozását tekintve nem újságíró volt, hanem orvos. 
Igeolvasás: Lk 24,1-12 
 
2. A kétféle tudósítás, elbeszélés között fontos különbségek vannak. A mai újságírásnak, különösen 

a bulvár sajtónak az az egyik fontos jellemzője, hogy úgy fogalmazzák meg a híreket, hogy azok minél 
jobban sokkolják, felizgassák az embereket. Cél, hogy radikális, túlzó kifejezésekkel, szófordulatokkal 
megragadják az emberek figyelmét. Ezek révén pedig nagyobb példányszámban fogy az újság, vagy sok-
kal többen nézik azt a TV csatornát. 

Az evangéliumoknak azonban nem céljuk, hogy többet állítsanak a valóságnál. Nem cél az sem, hogy 
erőteljesebb kifejezéseket használjanak, és ezek által félelmet keltsenek az olvasókban, vagy sokkolják 
az embereket. Lukács, amikor írni kezdte az evangéliumát, akkor írását így vezette be: 1Miután sokan 
vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, 2amint ránk hagy-
ták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: 3magam is jónak láttam, hogy miután 
elejétől kezdve mindennek pontosan utánajártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz, 
4hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak. 

Lukács, ahogy egy orvoshoz illik, nem túloz, hanem igyekszik tárgyilagosan mindent megvizsgálni, 
mindennek utána járni, és a valóságot leírni. Ez a tárgyilagosság és visszafogottság figyelhető meg az 
üres sírról szóló leírásban is. 

Néhány asszony, – akik Galileából együtt jöttek el Jézussal, – volt az, aki vasárnap, Húsvét hajnalban 
be akarta fejezni a temetési szertartást. Ők vittek magukkal illatszereket a sziklasírhoz, amivel a balzsa-
mozást kellett volna elvégezni. Ezek az asszonyok fedezték fel, hogy valami történt, mert a sír nyitva van. 
Ők voltak azok, akik be is mentek a sziklába vágott sírboltba, és amikor körülnéztek, akkor látták, hogy 
üres. Nincs ott Jézus holtteste. 

Lukács azt írja, hogy „emiatt tanácstalanul álltak”. Számukra ez nem volt félelmetes, csupán értetle-
nül álltak az üres sír láttán. Majd történik valami: megjelenik két férfi fénylő ruhában. Nekünk, akik ol-
vassuk a törtétet a Bibliából, már tudjuk, hogy ők biztosan angyalok voltak, isteni követek. Az asszonyok 
azonban megrémültek ettől a két fénylő ruhás férfitól.  

A rémületük azonban hamarosan átváltott csodálkozásba, mert ez a két fénylő ruhás férfi, ez a két 
angyal emlékezteti őket Jézus szavaira, amiket még Galileában mondott nekik. Kellett egy kis segítség, 
hogy vissza tudjanak emlékezni arra, ami most megnyugtatja őket. „Emlékezzetek vissza: megmondta 
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nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a 
harmadik napon fel kell támadnia.” 

Az evangéliumokból megtudjuk, hogy korábban Jézus háromszor is beszélt a haláláról és feltámadá-
sáról. És megtudjuk azt is, hogy amikor Jézus beszélt a közelgő szenvedéséről, haláláról és feltámadásá-
ról, akkor szavain egyszerűen túlléptek a tanítványok is, és ezek az asszonyok is, mivel nem értették, 
hogy miről beszél. Lukács így írja: „Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve ma-
radt előttük, és nem értették meg a mondottakat.” (Lk 9,45) 

Igen, van úgy, hogy az ember érti a szavak jelentését, de ennek ellenére nem érti az üzenetet. Van, 
amikor valaminek a jelentése rejtve marad előttünk. Így voltak egykor Jézus szülei is. Sok mindent nem 
értettek abból, amit Jézus mondott, vagy vele történt. Ilyenkor az ember nem tud mit tenni, csak elrak-
tározza magában a mondottakat. Az Ige ezt úgy mondja, hogy „szívében forgatta”. 

Így lehettek ezek az asszonyok is. Hallották Jézus szavait a haláláról és feltámadásáról, de nem ér-
tették. Végül meg is feledkeztek mindarról, amit hallottak. Most azonban ezek a mennyei követek, an-
gyalok emlékeztették őket Jézus szavaira. 

 
3. Itt szeretnék Pál apostol szavaihoz kapcsolódni, aki ezt írja a Korinthusban élő hívőknek: „Esze-

tekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadta-
tok…” Pál is fontosnak tartja azt, hogy emlékeztesse a gyülekezet tagjait az evangéliumra, az örömüze-
netre, mert az a különös, hogy még a jó híreket is elfelejti az ember. Sőt, sokszor tapasztalható, hogy a 
rossz hírekre inkább tudunk emlékezni, míg a jó hírek hamarabb feledésbe merülnek. 

Pál azért emlékezteti őket az evangéliumra, mert az evangélium által üdvözülnek. Tehát az evangé-
lium nem csupán egy átlagos jó hír, hanem az örökéletünk és üdvösségünk függ tőle. Nem szabad 
elfelejteni, hanem vissza kell rá emlékezni! 

Nagyon egyszerű az, amit tesz az apostol, de az egyszerűségében van a lényeg, a nagyszerűség. A 
gyülekezet számára az evangélium teljességét, Jézus életének, szolgálatának a lényegét 1-2 mondatban 
összefoglalja, és ezzel emlékezteti őket. Az üdvösséghez ennyi már elég: ismerni és hinni az evangé-
liumot, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten, és harmadnapon, Húsvétkor feltámadt a mi 
üdvösségünkre. 

 
Sokszor megtörténik az, hogy egy diák megtanulja az anyagot a vizsgára, de aztán valahogy mégsem 

jut eszébe. Teljesen leblokkol, amikor felelni kellene. Egy jó tanár ilyenkor úgy segít, olyan dolgokat 
mond, amivel emlékeztetheti a vizsgázó diákot. Ha a diák valóban megtanulta a leckét, akkor be fog ug-
rani neki a megtanult anyag. Így emlékeztette a korinthusiakat Pál apostol is, és így emlékeztette a Gali-
leából való asszonyokat is a két fénylő ruhás férfi Jézus nyitott sírja mellett. 

Amikor én diák voltam, és a tanár emlékeztetett, akkor sokszor felsóhajtottam és azt mondtam: „ez 
nekem hogy’ nem jutott eszembe?!” Ilyen az, amikor rácsodálkozik az ember arra, ami egyébként telje-
sen evidens, magától értetődő. 

Valami ilyesmi történt az első Húsvétkor is. Az asszonyokat emlékeztették az angyalok, hogy mit 
mondott nekik Jézus. Ők visszaemlékeztek Jézus szavaira – ezt külön kihangsúlyozza Lukács evangélista, 
majd azzal folytatja, hogy ezek az asszonyok elmondták mindezt a tanítványoknak, de ők nem hittek 
nekik, sőt, üres fecsegésnek, pletykának gondolták az asszonyok szavait.  

Kivéve Pétert. Péter másként gondolkodott. Ő már gyakorlott volt abban, hogy visszaemlékezzen 
Jézus szavaira. Három nappal korábban a kakas hangja emlékeztette őt arra, mit mondott Jézus a taga-
dásról. 

Most is, ahogy az asszonyok beszédét hallgatta, valami elgondolkodtatta őt, és kezdett visszaemlé-
kezni, ezért azonnal utána akart járni a dolgoknak. Elfutott a sírhoz. Habár ő volt a legidősebb tanítvány, 
mégis futva ment a sírhoz, hogy minél előbb saját szemeivel is megláthassa azt, amiről az asszonyok 
beszéltek. És mit látott? Pontosan ugyanazt, amit az asszonyok is láttak: a lepedőket, melyekbe Jézus 
testét begöngyölték, miután levették a keresztről, és az üres sírt. 

És ekkor olvasunk egy nagyon fontos mondatot: „csodálkozott magában a történteken”. Jézus fel-
támadásának bizonyítékait látta, és már tudott csodálkozni, és a hit már kezdett megerősödni a szívé-
ben. 

Péter nem kezd el kiabálni és szitkozódni, hogy ki tehetett ilyen gyalázatos dolgot, hogy felnyitotta 
a lezárt sírt, és kegyeletet sértett. És nem borzad el azon, ami történt. Nem mondja azt, hogy micsoda 
kegyeletsértő és borzasztó dolog történt a Mester holttestével. Volt olyan idő is, amikor így reagált Jézus 
szavaira. Most azonban csodálkozott, és elkezdett visszaemlékezni a Mester szavaira. 
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4. Kedves Húsvétot ünneplő Testvéreim! Ízlelgessük magunkban ezt a szót: csodálkozott. Benne van 

a csoda szavunk, ami olyan dolgot fejez ki, hogy valami nagyszerű dolog történik, amit képtelenek va-
gyunk megmagyarázni hogyan és miért történt meg. Hihetetlen számunkra, de mégis muszáj elhinni, 
mert nem lehet letagadni sem, hogy megtörtént. 

Húsvét a rácsodálkozás ünnepe, amikor olyan csoda történt, amit tagadni nem lehet, illetve nem 
érdemes. Húsvét a megváltás csodájának felismerése, amikor olyan csoda történt, ami előttünk is 
megnyitotta az utat az üdvösség, az örök élet felé. Krisztust Nagypénteken bűneinkért keresztre feszí-
tették, harmadnap, Húsvét hajnalán feltámadt a halálból a mi üdvösségünkre. Erre más magyarázatot 
nem tudunk adni, mint amit a Szentírás elmond. Persze, sokan mégis tagadják annak ellenére, hogy a 
feltámadt Jézussal többen is találkoztak.  

Mennyire különös az, hogy Jézus feltámasztotta Jairus lányát, a naini ifjút és Lázárt is. Ezeket nem 
tagadják, de azt, hogy Jézust az Atya Isten feltámasztotta, azt már sokan nem hiszik. Az asszonyok és 
tanítványok azonban visszaemlékeztek Jézus szavaira, majd rá tudtak csodálkozni a feltámadás csodá-
jára, és végül tudtak hinni.  

Számomra Jézus feltámadása valóság, ami azt jelzi, hogy ha hiszek Krisztusban, mint Megváltóban, 
akkor nekem is megnyílt az út az üdvösség felé.  

 
5. Kedves Testvérek! Az ember mindig kereste az alkalmakat, hogy elborzadjon. Ez így volt évezre-

dekkel ezelőtt is. Jézus és a két lator kivégzését, keresztre feszítését is több százan, vagy több ezren 
nézték végig Nagypénteken. És az evangélium beszámol arról, hogy a tömeg elborzadt a kivégzés látvá-
nyától. 

Ma a hírek elborzasztanak minket, hiszen folyamatosan a koronavírus-járványról lehet hallani. És 
miközben saját és szeretteink életét féltjük, egészségünkért aggódunk, aközben könnyen elfeledkezünk 
az örökéletünkről. Könnyen elfeledkezünk arról, hogy földi életünk évtizedeit arra kaptuk, hogy rátalál-
junk Isten kegyelmére, megtaláljuk a megváltást. 

Mennyei Atyánk azt akarja, hogy visszaemlékezzünk az evangéliumra, és rácsodálkozzunk Jézus sza-
vaira, beszédére, mert az evangélium által üdvözülünk. És ha visszaemlékeztünk megváltásunk jó hírére, 
akkor lássuk meg benne a csodát. Lássuk meg a csodát, hogy Krisztus önmagát áldozta a golgotai keresz-
ten: 

- miattunk, a mi bűneink miatt, 
- helyettünk, hogy ne nekünk kelljen szenvednünk Isten büntetése miatt, 
- és értünk, hogy nekünk legyen bűnbocsánatunk és örökéletünk. 
És ha megláttuk a csodát, akkor tudjunk őszintén csodálkozni, hogy milyen nagy Isten irgalma és 

kegyelme rajtunk. 
 
6. Végezetül szeretnék elmondani még egy nagyon fontos dolgot: Isten ma is gondoskodik arról, hogy 

emlékeztessen bennünket. A Jn evangéliumának 14. részében Jézus arról beszél, hogy „A Pártfogó pe-
dig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és esze-
tekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26) 

A Szentlélek az, Aki ma is emlékeztet bennünket az evangéliumra, és segít abban, hogy rá tudjunk 
mi is csodálkozni a csodákra. Emlékezzünk vissza Jézus szavaira, higgyünk Benne, mint Megvál-
tónkban, és csodálkozzunk rá Isten kegyelmére, mellyel ma is körülvesz bennünket! Ámen! 

 
Loment Péter lelkész 


