
 

1Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, 
aki Isten jobbján ül. 2Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! (Kol 3) 

 
A nagy nyitás 

 
Alkalom: Húsvét 1. nap 

Dátum: 2021.04.04. 
Ige: Mk 16,1-8 
1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos kene-
teket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. 2A hét első napján, korán reg-
gel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, 3és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el ne-
künk a követ a sírbolt bejáratáról? 4Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig 
igen nagy volt. 5És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül 
jobb felől, és megrettentek. 6De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit 
megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. 7De menjetek el, mond-
játok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint 
megmondta nektek. 8Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket; 
és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. 
 
Mk 16,6 De az (angyal) így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszí-
tettek? Feltámadt, nincsen itt. 

 
Ünneplő Keresztyének! Testvéreim a Feltámadt Krisztusban! 
Egy évvel ezelőtt meg sem álmodtuk azt, hogy még 2021-ben sem lehet személyes jelenléttel isten-

tiszteletet tartani. És most mégis, hasonló módon kell a mai istentiszteletet és az Úrvacsorát megtartani, 
ahogyan tavaly tettük. A Húsvét előtti napokban nagyon sokan megkérdeztek bennünket, hogy lesz-e a 
templomban istentisztelet? Erre mindenkinek azt kellett felelnünk: zárva vagyunk. 

„Zárva” – sok helyre kellett kiírni március 8-án. Lényegében ezt írtuk ki mi is templomunkra. És a 
nagy nyitást várjuk mi is, amikor végre maszk nélkül nézhetünk egymásra, és újból könnyen felismer-
hetjük egymást, láthatjuk a másik arcának apró rezdüléseit, kifejezéseit, mosolyát vagy éppen rosszallá-
sát. 

Nyitásra várunk. Vagy még inkább azt kellene mondani, hogy a nyitásra vágyakozunk. Amikor végre 
szabadon és félelmek nélkül állhatunk meg egymással beszélgetni, látogathatjuk meg egymást, mehe-
tünk el színházba, moziba. Az idősek mehetnek ismét nótaklubba vagy nyugdíjas klubba, mások pedig 
táncházba vagy koncertekre. És remélem, minél többen újra jöhetnek és jönnek majd vasárnap temp-
lomba. 

 
Biztosan sokan megfigyelték már azt, hogy az elmúlt jó egy esztendő során a járvánnyal kapcsolatos 

hírek már abszolút elsőbbséget élveznek a hírműsorokban. Mindig, mindenütt a járványról lehet hallani 
és olvasni, és ebből már nagyon elege van az embereknek. Elegünk van már a járványból, a covidból. 
Elegünk van abból, hogy hónapok óta csak a vakcinákról, és a különböző számadatokról van szó.  

Jóllehet elegünk van már ebből a témából, mégis, mi magunk is nagyon sokszor beszélünk éppen 
erről a témáról, mert foglalkoztat bennünket. Latolgatjuk a jövőt, mikor jöhet a nyitás? Mikor állhat visz-
sza az életünk a normális rendjébe? Mikor kaphatjuk meg a védőoltást? 

Elegünk van a bezártságból, mégis megriadunk, ha felmerül a lehetőség, hogy újból mehetnek isko-
lába a gyerekek és a fiatalok, nehogy ez adjon egy újabb lendületet a vírus terjedésének. Szabadulnánk 
meg a maszktól, de furcsa módon már hozzászoktunk ehhez a viselethez. Ez számunkra a biztonságot 
jelenti, amit nem szívesen teszünk le, a sok ember van körülöttünk. 

Rengeteg kérdés és gondolat foglalkoztat bennünket, amire keressük a válaszokat. Ezeket a kérdé-
seket és kétségeket talán így lehetne összefoglalni: mikor lesz végre a nagy nyitás, a nagy visszaté-
rés? 

 
Kedves Testvérek! Amikor Jézus Krisztus itt, a földön fizikai valóságában járt, és jelenléti okta-

tással tanított, akkor mindenre megtanította és felkészítette a tanítványait. Ezt olvassuk a Mt 16,21-
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ben: Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat 
kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. 

Tehát a tanítványok elméletben már pontosan tudtak mindent, ami történni fog Jézussal. Elmélet-
ben, fejben már nagyon jók voltak, de a szívük még nem fogadta el a megváltás isteni menetrendjét. 
Hitükben érni, fejlődniük kellett ahhoz, hogy Jézus szavait valóban megértsék, hogy tudják, mit jelent az, 
hogy neki sokat kell szenvednie, meg kell öletnie. Azt meg végképp távolinak érezték, hogy mit jelent 
Jézus harmadik napon való feltámadása. 

Ezért amikor sorra mindaz bekövetkezett, amiről őket Jézus szemtől szemben tanította, akkor egé-
szen váratlanul érte őket minden, ami bekövetkezett. Váratlan volt Jézus elfogatása Nagycsütörtök éjje-
lén. Váratlan volt az éjszakai kihallgatása, majd Nagypénteken az elítélése és kivégzése a Golgotán. Az 
egészre egyszerűen nem tudtak felkészülni. De ezt ne is rójuk fel a tanítványoknak hibaként, hiszen 
azokban a napokban valami olyasmi történt, ami soha azelőtt nem történt meg, és azóta sem. Jézus Krisz-
tus szenvedése és kereszthalála egyszeri és megismételhetetlen áldozat.  

Nem lehet, de nem is szabad Krisztus keresztáldozatát megismételni, vagy utánozni. Sőt, hitem sze-
rint istenkísértés számba megy, amikor ezekben a napokban a Fülöp-szigeteken élő keresztyének kipró-
bálják a keresztre feszítést, hogy átéljék Krisztus szenvedését. Ezt nem helyes megtenni, hiszen Krisztus 
éppen azért szenvedett és azért halt meg, hogy nekünk ne kelljen bűneinkért szenvednünk és kárhozatra 
jutnunk, ha hiszünk Őbenne, mint Megváltónkban. 

Visszatérve az első Nagypéntekre, amikor Krisztust a Golgotán kivégezték, és két bűnöző között ke-
resztre feszítve meghalt, azokban a rendkívüli órákban elrendeződött Jézus temetése is. Arimátiai Jó-
zsefet indította a Szentlélek arra, hogy saját, újonnan a sziklába vágatott sírját ajánlja fel, hogy eltemet-
hessék Jézus holttestét, de arra már nem volt idő Nagypénteken késő délután, hogy illatos olajokkal be-
kenjék, bebalzsamozzák őt. Arra már nem tudtak felkészülni a tanítványok, hogy méltó temetésben ré-
szesítsék a Mesterüket. Végül, még az este beállta előtt lezárták a sírt egy hatalmas kővel. 

 
Márk evangéliumában van egy érdekes adalék Jézus feltámadásával kapcsolatban. Azt olvassuk a 16. 

fejezet első verseiben, hogy „1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint 
Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. 2A hét első napján, 
korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, 3és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el 
nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? 4Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig 
igen nagy volt.” 

Azt szeretném kiemelni Márk evangélista szavaiból, hogy az asszonyok be akarták fejezni Jézus te-
metési szertartását a balzsamozással, de még nem tudták, hogy ki fogja kinyitni nekik a sírt. Ezzel a bi-
zonytalansággal a szívükben közeledtek a sírhoz. Egyszerűen nem volt rá tervük, és nem is volt senkivel 
sem megbeszélve, hogy majd segíteni fog elgurítani a sírt lezáró követ. Pedig ez a kő igen nagy volt.  

Amolyan malomkőféle kerek követ használtak arra, hogy a sziklába vágott sír bejáratát lezárják. Ez 
a kő egy lejtős vájaton legurulva elzárja a sír bejáratát. Ha ki akarják nyitni, akkor a mázsás súlyú követ 
felfelé kell gurítani, ami bizony nem egy emberes, nagyon nehéz feladat volt. 

Amikor a magdalai Mária, a Jakab anyja Mária és Salómé odaértek, ez a kő el volt már hengerítve. 
Nem volt előttük akadály többé a kő. Ennek a három asszonynak a kő elhengerítése, a sír megnyitása 
volt az, amit el sem tudtak képzelni, hogyan fog megtörténni, és ki fog ebben nekik segíteni. Ők erről a 
nyitásról, a sír felnyitásáról tanakodtak, és latolgatták azt, hogyan és miként történhet meg. 

 
Kedves Barátaim! Biztosan sokak számára szokatlan a párhuzam, én mégis szeretném párhuzamba 

állítani Jézus sziklasírjának megnyitását és azt a nyitást, amit úgy emlegetnek, hogy a járvány fenyege-
tésének elmúlása utáni nagy nyitás. 

A Mindenható Isten harmadnapra, Húsvét hajnalára megnyitotta a sírt. Az angyalok elhengerítették 
a követ a sziklasír bejárata elől. Isten utat nyitott az életnek. Utat nyitott Jézus feltámadásának. Jézus 
feltámadásával, a sír megnyitásával kiteljesedett az ember megváltásának csodája. 

Mindenható Istenünk véghezvitte a bűn ítéletét és a bűnös megbüntetését azáltal, hogy bűntelen Fia, 
Jézus szenvedte el a bűneink miatti jogos ítéletet és büntetést, a halált. De az Atya nem hagyta Fiát, Jézust 
a halálban, hanem feltámasztásával az örök élet és a kegyelem reménységét adta az embernek. 

 
Kedves Testvérek! Ahogy az Igén elmélkedtem, gondolatban végig vonult előttem az a sok-sok bib-

liai alak, aki évszázadokon keresztül várta a Messiás eljövetelét. Hiszen „azért jelent meg az Isten Fia, 
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hogy az ördög munkáit lerombolja” (1Jn 3,8) Próféták jövendöltek a Messiásról, nemzedékek sora 
várta őt, és imádkozott érte, hogy Isten küldje el a Szabadítót. 

Próbálták Istent sürgetni, befolyásolni, de hasztalan. Sem sürgetni, siettetni nem lehet az Urat, sem 
pedig hátráltatni nem engedi magát. A Zsidókhoz írt levél 10,37-ben ez van megírva: „Mert még egy igen-
igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik.” Ézsaiás próféta pedig ezt mondja: „…szabadításom 
nem késik.” 

Vagy ahogy azt a 2Pt 3,9-ben olvashatjuk: „Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondol-
ják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki 
megtérjen.”  

Isten tehát nem késik, ugyanakkor mi, emberek sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 
elkésett az Úr. Elkésett, már itt kellett volna lennie, hogy segítsen. Ezt gondolták Jézusról még a legjobb 
barátai is, amikor barátjuk, Lázár meghalt: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!” 
Így vádolták egykor Jézust. 

Sajnos, így vádolja ez a nemzedék, a mai kor embere az Urat, hogy elkésett a segítséggel. „Ha időben 
itt lett volna az Úr, akkor nem halt volna meg COVID-ban, vagy daganat miatt az, akit szerettem. Ha időben 
itt lett volna az Úr, akkor nem terjedt volna így el ez a koronavírus járvány! Ha időben itt lett volna velünk 
Isten, akkor nem kellett volna bezárkózni, és nem mentek volna tönkre vállalkozások ezrei!” 

 
Mielőtt azonban átadnánk magunkat ezeknek vádló gondolatoknak, és mi is beállnánk azok sorába, 

akik mindenért Istent hibáztatják, gondoljuk végig az Igét. 
Az asszonyok, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé a Páska ünnep szombatja 

után, vagyis a hét első napján be akarták fejezni Jézus temetési szertartását. Ezért illatos kenetekkel 
felszerelkezve érkeztek meg a hét első napjának hajnalán a sziklasírhoz. Attól féltek, hogy nem lesz, aki 
kinyitja nekik a sírt, hogy nem lesz, aki elgurítja a követ. Legnagyobb megdöbbenésükre, ez a kérdés már 
megoldódott. Isten nem késett el, időben cselekedett, időben megtörtént a feltámadás és a sír 
megnyitása. Beteljesedett az Ige: „Nem késlekedik az Úr…” 

Testvéreim az Úrban! Ez lehet a mi reménységünk! Ez legyen a mi reménységünk! Urunk most sem 
késlekedik. Ő szüntelenül cselekszik, munkálkodik még akkor is, ha mi ezt másképp érzékeljük. Ő elké-
szítette a nagy szabadítást, a bűneinkből való szabadítást, hogy el ne vesszünk, hanem mindenki 
megtérjen, és éljen. 

Készen van a szabadítás, hogy te se juss a kárhozatra, hanem a megtérés és a kegyelem által elnyer-
hesd az örök életet. 

És én hiszem azt is, hogy készen van a szabadítás a járványból is. Isten már készíti számunkra a 
kiutat, készíti a nagy nyitást. Az újra nyitás lehetőségét megadja számunkra is – ebben biztos vagyok. 

 
Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni: ne kövesse el senki azt a hibát, azt a bűnt Istennel szem-

ben, hogy csak a szabadítása, csak a segítsége, csak a gyógyítása kell, Őt magát, a szabadító, a segítő és 
gyógyító Urat pedig elutasítja.  

Isten szuverén Úr, Aki végig vitte szabadító és üdvösséget adó tervét, mert szeret bennünket, és nem 
akarja, hogy akár egy valaki is elvesszen.  

Testvérem! Neked is bűnbocsánatot és üdvösséget akar adni. Csupán azt kéri, hogy ne kételkedj 
benne. Azt kéri, hogy higgy az Ő egyszülött Fiában, Jézusban, és fogadd el Őt Megváltódnak és Uradnak. 
Mert Ő érted halt meg a kereszten Nagypénteken, és érted támadt fel harmadnapra, Húsvét hajnalán. 

16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, 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) Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
Áldás:  
20A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urun-

kat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, 21tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesí-
tésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örök-
kön-örökké. Ámen. (Zsid 13) 


