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Ige: Mt 28,16-20 16A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus 
rendelte őket. 17És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételked-
tek. 18Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen 
és földön. 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mind-
azt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ vége-
zetéig. 
 
Lk 24,25-27 25Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mind-
azt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a 
Krisztusnak, és így megdicsőülnie? 27És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve el-
magyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
I. Ahogy a Bibliaolvasó Kalauz szerint naponta olvassuk az Igét, tegnap éppen Máté evangé-

liumának az utolsó fejezete volt kijelölve az Újszövetségből. Ezt a fejezetet három egységre lát-
juk felosztva a Bibliában: 

1. Az első Jézus feltámadásának leírása – a két Mária elment, hogy megnézzék Jézus sírját. 
Majd földrengés támadt, egy angyal pedig elhengerítette a követ. Az események miatt 
ezek az asszonyok megrémültek, de az angyal megpróbálta őket megnyugtatni. Egy na-
gyon fontos üzenetet is tovább kellett adni a tanítványoknak, mégpedig azt, hogy men-
jenek el Galileába, ahol Jézus találkozni fog velük. 
Az asszonyok hittek az angyalnak, és örömmel futottak, hogy megvigyék Jézus feltáma-
dásának hírét a tanítványoknak. Ekkor találkoztak szembe Jézussal, aki megismétli az 
angyal bíztatását: ne féljetek! 

2.  A második kisebb egysége a fejezetnek az őrség megvesztegetése. Az őrök ugyanis – 
jó katonához illő módon – jelentették az eseményeket a főpapoknak. Vagyis jelentették 
Jézus feltámadását, úgy ahogy azt ők látták. 
A főpapok viszont éppen ez volt az utolsó, amit hallani akartak, hiszen a katonák jelen-
tése is Jézust igazolta. Pénzt adtak a katonáknak, hogy hazudjanak. Hazudják azt, hogy 
ők elaludtak, a tanítványok pedig ezt kihasználva ellopták Jézus holttestét. 

3. A harmadik egység arról szól, hogy a feltámadott Jézus találkozik a 11 tanítvánnyal. 
 
II. Amikor ezeket az utolsó mondatokat elolvastam Máté evangéliumából, szöget ütött a fe-

jemben három szó: „némelyek azonban kételkedtek”.  
Ott vannak a hegyen, ahova Jézus kérte, hogy menjenek el, majd egyszer csak megjelenik 

nekik a feltámadott Úr. Mind a 11 tanítvány felismerte Őt, és leborultak előtte. „Némelyek 
azonban kételkedtek”, és éppen ez az, ami engem nagyon elgondolkodtatott. Hogyan lehet 
kételkedni Jézusban annyi átélt csoda után? Hogyan kételkedhetnek a tanítványok éppen a Mes-
terben, mikor minden pontosan úgy történt, ahogyan Ő előre elmondta. Velük szemben a Maga-
dalai Mária és a másik Mária hittek és nem kételkedtek Jézus feltámadásában. 

Alig néhány nappal korábban volt csak a virágvasárnapi bevonulás Jeruzsálembe, amikor 
előre elmondta nekik azt, hogyan és hol fognak találni egy fiatal szamarat, amit vigyenek majd 
oda neki. De ez már a múlté. Erre már nem emlékeznek. 
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Ahogy arra sem emlékeznek a tanítványok, hogy Jézus hogyan szaporította meg az öt ke-
nyeret és a két halat az ötezer ember számára, vagy nem emlékeznek a négyezer ember meg-
vendégelésére sem. És nem emlékeznek arra sem, amikor Jézus leprásokat gyógyított, vagy fel-
támasztotta a Naini ifjút a halálból. 

Úgy tűnik, hogy némelyek semmire sem emlékeznek. Éppen ezért némelyek bár hódolattal 
leborultak Jézus előtt, de szívükben mégis kételkedtek. 

Szorosan ide kapcsolódik az emmausi tanítványok története, amit Lukács evangéliuma ír le 
az utolsó, 24. fejezetben. Azokban a napokban történt meg ez is két tanítvánnyal, amikor Jézus 
már feltámadt a halálból, de még nem ment fel a mennybe. 

Ez a két tanítvány Jeruzsálemből Emmaus felé haladt, amikor csatlakozott hozzájuk Jézus. 
Ők szomorúan idézték fel az eseményeket, melyek végül Jézus keresztre feszítéséhez és halálá-
hoz vezettek. Jézus pedig valami egészen másra próbálta fordítani a figyelmüket: az Írásokra, 
melyek Jézusról tesznek tanúbizonyságot. Jézus azokra az Igékre mutatott rá az Ószövetségből, 
melyek már jó előre megjövendölték mindazt, ami vele azokban a napokban történt. 

 
III. Szóval, még megválaszolatlanul maradt az a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy néme-

lyek, hogy némely tanítvány kételkedett az Úr Jézus valóságában, hatalmában?  
Ezekre a kérdésekre Lukács evangéliumában kapjuk meg a feleletet: a 24,16-ban ezt olvas-

suk: Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. És ahogy to-
vább olvassuk az Emmausi tanítványok történetét, úgy értjük meg azt, hogy ez a látást akadá-
lyozó valami nem más, mint a feledékenység. Egyszerűen a tanítványok nagyon sok mindent 
elfelejtettek abból, amit Jézus mondott vagy tett. 

Azok a némelyek, akik kételkedtek, amikor Jézus Galileában a hegyen megjelent nekik, bizo-
nyára elfeledkeztek csomó mindenről, ami az elmúlt 3 évben történt. Az Úr azonban kész most 
is arra, hogy emlékeztesse a tanítványait, mert az emlékezés erősíti a hitet. Még egyszer sze-
retném hangsúlyozni, hogy az emlékezés erősíti a hitet. 

 
IV. Kedves Testvérek! Ne gondoljuk azt, hogy mi mások vagyunk, vagy másként gondolko-

dunk, mint a tanítványok egykor. Lépten-nyomon azt látom, hogy olyanok vagyunk, mint a kis-
elefánt, aki lassan tanul, de nagyon gyorsan felejt. 

Nagyon lassan tanuljuk meg azt, hogy Krisztus a mi Megváltó Urunk, Akinek adatott minden 
hatalom mennyen és földön. Ugyanakkor, ha bármilyen kis nehézség is adódik az életünkben, 
akkor már mi is azok közé a „némelyek” közé tartozunk, akik kételkednek Benne, mert már nem 
emlékezünk. 

 
Tulajdonképpen, ha a kételkedést önmagában vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy a 

kételkedés egy ősi védekezési mód. Kételkedünk sok mindenben, vagy mindenkiben, így elvileg 
nem adunk esélyt arra, hogy becsapjanak bennünket. 

A baj azonban az, hogy a Sátán olyan módon befolyásol bennünket, hogy sokszor éppen ak-
kor vagyunk hiszékenyek, amikor kételkedni kellene. Így tudnak becsapni bennünket szélhá-
mosok, unokázós csalók, nagydumás vállalkozók, és még sok mindenki, akinek valamilyen 
hátsó szándéka van. 

Ugyanakkor gyakran éppen a mi megtartó Urunkban kezdünk el kételkedni, aki pedig azzal 
bizonyította irántunk hűségét, szeretetét és igaz voltát, hogy meghalt értünk a kereszten. 

 
V. Némelyek azonban kételkedtek – olvastuk az Igében. Mit tesz Jézus azért, hogy ne kétel-

kedjenek benne némelyek? Mit tesz Jézus azért, hogy mi se kételkedjünk benne? 
1. Az első, amit tesz Jézus, hogy emlékeztet. Már az Ószövetség idején is nagyon fontos 

volt az emlékeztetés, illetve, hogy Izrael emlékezzen mindarra, amit az Úr tett velük. Így emlé-
keznek azóta is évente a zsidók: 

- a Páska ünnepen arra, hogy Isten hogyan hozta ki őket Egyiptomból 
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- a zsidó rabbik és a hithű zsidó férfiak ruháján bojtok vannak, melyek az Úr parancsolataira 
emlékeztetik őket (4Móz 15,39) 

- Ézs 46,8 Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én 
vagyok, nincs hozzám hasonló! 

- 5Móz 8,2 Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negy-
ven éven át… 

Az emlékeztetés és az emlékezés Jézus tanításában is rendkívül fontos. Jézus sokszor emlé-
kezteti a tanítványait. Az Emmausi tanítványokat is emlékeztette az Írásokra. 

Itt hadd említsek még egy Igét, amivel János evangéliuma fejeződik be: „Ezek pedig azért 
írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az 
ő nevében.” (Jn 20,31) 

 
Az emlékezés és az emlékeztetés azért nagyon fontos, mert általa is erősödik a hitünk. Na-

gyon jó visszaemlékezni arra, hogy egy-egy nehéz élethelyzetben hogyan imádkoztunk, és az Úr 
hogyan hallgatott meg minket. 

Csak egy ilyen példát szeretnék most nektek elmondani. Tavasszal nagyon nagy volt a szá-
razság – jól emlékszünk erre még. Majd az egyik istentiszteleten esőért könyörögtünk az Úrhoz. 
Talán még aznap este, vagy másnap hatalmas eső esett. 

Egyik kedves testvérünk meg is jegyezte, hogy mennyire nem mindegy, hogyan és mit ké-
rünk Istentől. És milyen fontos lett volna, ha akkor az imádságban úgy kértünk volna, hogy ad-
jon Isten csendes esőt, ami nem pusztító viharral érkezik. 

Igen, nagyon fontos, hogy emlékezzünk vissza mindarra, amikor Isten meghallgatta imád-
ságainkat. Ez ad reménységet arra, hogy van értelme imádkozni és kérni Istentől nagy dolgokat. 

 
2. A második, amit Jézus tesz annak érdekében, hogy ne kételkedjünk benne, hogy felada-

tot ad. Feladatot adott a tanítványainak, és feladatot ad nekünk is: a bizonyságtétel feladatát. 
Így szól: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végeze-
téig.” 

A modern pedagógia is felismerte azt, hogy a diákok sokkal jobban megjegyzik a tananyagot 
akkor, ha visszamondják azt, vagy egymásnak elmagyarázzák a leckét, és ha valamilyen feladat 
is kapcsolódik a leckéhez. 

Nagyon sokan ezért párban szeretnek tanulni, mert így egymásnak magyarázzák el a leckét. 
És amíg magyaráznak, addig ők maguk is jobban megértik az anyagot, és az elmélyül bennük. 

Az Úr Jézus ugyanezt teszi mind a 11 tanítványával. Először is nem foglalkozik azzal, hogy 
ki kételkedik és ki az, akinek erősebb a hite. Csupán Tamás volt kivétel, aki nyíltan felvállalja 
azt, hogyha nem érintheti meg a feltámadott Jézus sebeit, akkor nem tud hinni.  

Tehát Jézus nem azt hangsúlyozza, hogy ki az, akinek gyengébb a hite, és melyik az a tanít-
vány, akinek erősebb a hite, hanem a gyógyulást, a hit erősödését segíti elő azzal, hogy feladatot 
ad a tanítványoknak. 

 
Többször beszélgettem az elmúlt években Testvérekkel a bizonyságtételről, a hitvallástétel-

ről. Többen elmondták nekem azt, hogy ők nem tudnak beszélni a hitükről. Ez számukra elkép-
zelhetetlenül nehéz. Nem találják a szavakat, és nem tudják megfogalmazni gondolataikat, kü-
lönösen akkor, ha a hitükről van szó. 

Egyrészt én magam is nagyon jól ismerem azt, hogy milyen nehéz beszélni a hitről, ami a 
szívemben van. Ezért teljesen megértek mindenki, aki inkább nem szól egy szót sem Jézusról. 

Másrészt azonban van egy világos feladat, sőt egy parancs, egy felszólítás, amit Jézus adott 
minden tanítványának, így nekünk is. Isten szóra bírta még a dadogós Mózest is, pedig ő sem 
akart beszélni semmiképpen sem. 
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Urunk egyértelműen azt kéri tőlem és tőled is, hogy menjünk, tegyük és mondjuk. 
Harmadrészt pedig van egy nagyon világos kijelentése Jézusnak arról is, aki megtagadja őt. 

A hallgatás pedig sokszor felér azzal, hogy megtagadjuk Krisztust. A Mt 10,32-33-ban ezt olvas-
suk: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám 
előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám 
előtt. 

Testvérek! Bíztatlak és bátorítalak benneteket, hogy legyeket készen arra, hogy elmondjá-
tok ezt a szomszédaitoknak, családtagjaitoknak: „én hiszek Istenben, és hiszek a Megváltó 
Jézus Krisztusban, higgy Benne te is!” 

Legyetek hitvalló Krisztuskövetők! Legyünk hitvalló keresztyének mindnyájan, akik kétel-
kedés nélkül hisznek Megváltó Urukban! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2) 


