Mk; 16:9-16.
„Aki hisz, megkeresztelkedik és üdvözül” – a feltámadott Jézus szavai ezek. Nagyon hangsúlyosak, és nagyon gyakran
félreértettek. Először is szeretik az emberek kicsit leegyszerűsíteni, és csak annyit meghallani belőle, hogy „aki hisz,
üdvözül”, s megfeledkezni arról, hogy a keresztség, az Isten népéhez tartozás szentsége is egy nagyon fontos és
szükséges feltétel. Másodszor pedig magát a hitet is szeretik sokan félreérteni. A mai történet, a feltámadásnak és
Jézus megjelenésének történetei viszont egyértelművé teszik, hogy mi is az üdvösséghez szükséges hit.
Sokan nem akarják ezt igazán érteni, mert egész egyszerűen nem akarnak Istennel élni. Talán azért sem, mert nem
kaptak a szüleiktől, meg hívő ismerőseiktől valami nagyon vonzó képet Istenről, meg a vallásos életről. Lehet, hogy
túl szigorú, félelmetes, minden örömöt elrontó Isten benyomását adták át nekik, s ezért nem akarnak túl közeli
kapcsolatban lenni az Istennel. De az is lehet, hogy egyszerűen vonzóbb számukra az önfejű élet. Egyszerűen vonzóbb
péntekenként buliba menni, mint ifjúsági bibliaórára. Meg vonzóbb vasárnap délig aludni, mint elmenni az
Istentiszteletre. Vagy vonzóbb pénzt keresni, tévét nézni, főzőcskézni, mint a templomban zsoltárt énekelni, igét
hallgatni. Vonzóbb a konfliktusokat nem vállalni a családban, a munkahelyen vagy éppen a társadalomban, és szépen
meglapulni, mint felvállalni a hitünket akár viták árán is, és kiállni amellett, hogy Jézusnak akarunk engedelmeskedni
akkor is, ha morcos emiatt a házastárs, vagy bizonyos munkakört nem tölthetek be, vagy éppen egy gonosz rendszer
büntet emiatt. De – ha már a földön nem is kell az Isten – azért az örökélet mégiscsak jobb lenne, mint a pokol, s
ilyenkor jön az a magyarázkodás, önnyugtatás, hogy azért nem tagadtam én az Istent. Azért alapvetően hittem én. Nem
látszott rajtam, de hittem. Elégséges-e ez a fajta hit az üdvösséghez? Vajon erről az úgynevezett hitről beszél-e a
feltámadott? Vizsgáljuk ezt meg mai történetünk alapján! Ebből a történetből ugyanis kiderül az, hogy mi az, ami
Jézus szerint a hit, és az is, hogy mi a hitetlenség.
Jézus húsvét kora reggelén feltámadt a halálból. Először ezt még nem tudták Jézus követői, tanítványai. Gyaníthatták,
remélhették, hihették volna ezt, mivel Jézus még földi életében többször is elmondta nekik, hogy ez fog történni.
Azonkívül ismerték a próféciát is (Ps; 16.), mely Krisztus feltámadásáról azt mondta, hogy nem marad a holtak
világában, és teste sem lát elmúlást (Acta; 2:31). Hihették volna tehát a feltámadást, bízhattak volna benne erősen,
hiszen a próféta és Jézus többszöri egybehangzó ígéretén alapult, de ők a nagypéntek sokkjában, ijedelmében nem
tudtak ezekkel az ígéretekkel mit kezdeni. Jézus tehát feltámadt, de a tanítványok még nem tudtak semmit.
Jézus viszont a tanítványok viselkedésétől, tudásától, tudatlanságától függetlenül csakugyan feltámadt, és azt olvassuk,
hogy később megjelent nekik, és szemükre vetette hitetlenségüket. A tanítványok még a legnagyobb húsvéti
elkeseredésben is hitték azt, hogy van Isten. Ez az adott környezetben magától értetődő volt. Jézus mégis megfeddi
őket hitetlenségük miatt. Mi volt az, amit nem hittek a tanítványok?
Elsősorban is nem hitték el a feltámadást. Hogy úgy mondjam, nem volt húsvéti hitük. Hiába mondták nekik az
asszonyok, akik már találkoztak a feltámadott Jézussal, hogy Jézus nincs a sírban, mert feltámadt, és él. Ők nem hitték
el. Hiába látták közülük némelyek, hogy üres a sír. Csodálkoztak ugyan magukban. Nem tudtak racionális
magyarázatot arra, hogy a szigorúan őrzött sír, hogy lett üres, de nem gyulladt a szívükben olyan hit, amit az Úr
megdicsérhetett volna. Hiába beszéltek nekik más ismerőseik is arról, hogy találkoztak a feltámadt, élő Úrral. Nekik
sem hittek. Jézus pedig szemükre veti hitetlenségüket, és azt mondja: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki
pedig nem hisz, elkárhozik.” S e találkozás után már végre a tanítványok is hisznek, és egész további életükben
boldogan és bátran hirdetik a jó hírt, az evangéliumot, Jézus feltámadt, és él. Nem kell félni többé még a haláltól sem,
mert aki hisz, és a gyülekezethez csatlakozva a feltámadott Jézussal él, annak örökélete van. Aki ebben a hitben, e hit
szellemében él, az üdvözül.
Jézus feltámadt és él. Jézus Lelkével itt van most is közöttünk. De ha ugyanúgy megjelenne feltámadott testében,
kezén és lábán a szögek ütötte sebekkel, vajon minket megdicsérhetne-e. Vajon neked mit mondana? Szemedre vetné
hitetlenségedet vagy üdvösségesnek ítélné hitedet? A kérdés az: Te hiszed-e és hirdeted-e a feltámadást? Ott vagy-e a
keresztség szellemében az Isten népében? És a feltámadás öröme hatja-e át mindennapjaidat, tetteidet, szavaidat? Mit
mondhatna neked Jézus?
Igazában nekünk könnyebb dolgunk van, mint a tanítványoknak volt. Egyrészt nekünk több időnk van átgondolni a
dolgokat. Mi nem a nagypénteki ijedelemben vagyunk, és nem is kell különösebben kapkodnunk. Mi jobban
szemügyre vehetjük a feltámadás tényét, mint a tanítványok, akik akkor még csak kósza hírekből tájékozódhattak.
A gyülekezetünkben a böjt idején sokan olvastunk egy könyvet, aminek az a címe, hogy „Több, mint ács”. A szerző a
forrásokat gondosan megvizsgálva, és más tudós emberekre is gyakran hivatkozva jelenti ki, hogy a feltámadás egy
rendkívüli, ámde nagyon jól dokumentált történelmi tény. Ha valaki véletlenül nem olvasta még e könyvet, érdemes
elolvasnia, mert látni fogja Jézus feltámadásának sok-sok bizonyítékát. A rengeteg szemtanú egybehangzó állítása, a
tanúk életének megváltozása, akár a vértanúság vállalása, a szigorúan őrzött sírból Jézus testének eltűnése, a
keresztyénség villámgyors elterjedése jól megvizsgálva mind-mind erős bizonysága a feltámadásnak. Ha hinni
akarunk ebben, az eszünknek könnyű dolga van, csak vegyük becsületesen számba a tényeket, és látni fogjuk, hogy
Jézus valóban feltámadt. Ez ugyanannyira biztos, mint hogy Mátyás király élt, vagy, hogy Julius Cézár uralkodott.
És mégis. Mégis ez, lássuk be, az igaz hithez kevés. Mert a hit, amiről Jézus beszél, nem egyszerűen tudás. És az igaz
hitre, a tanítványok sem a bizonyítékok alapján jutottak el. Az örökéletre vezető hithez személyesen találkozniuk
kellett a feltámadt Jézussal. Ugyanis csak Jézus által juthat hitre az ember. Amikor „csak” az angyaltól hallották az
asszonyok a feltámadás hírét, nem tettek semmit. Némák voltak és remegtek. Amikor Jézussal találkozott magdalai
Mária, akkor gyúlt a szívében örvendező, megbátorító hit, és kezdte hirdetni: Feltámadt Jézus a halálból! A két úton

lévő tanítvány is akkor jutott hitre, amikor Jézus megjelent nekik. Utána lettek a feltámadás hírének továbbadói. És
ugyanígy a tanítványok is. Aztán jóval később az egyházüldöző Saul, aki Pál apostol lett. Ő már a mennybemenetel
után találkozott Jézussal. Nem úgy, mint a többi apostol, akik együtt is ettek vele, de éppoly valóságosan, s lett ő is a
feltámadás lelkes hirdetője egész életén át. És azóta is. Sok-sok ember hallott Jézus feltámadásáról. Sokan lettek
részben kényszer hatása alatt vallásosokká. Megkeresztelt, a feltámadásról tudó hitetlenekké. De aki lelkében
találkozott az Úrral, a feltámadottal, az hitre is jutott mind. És ezt onnan tudhatta biztosan, hogy a hitre jutott Jézusnak
engedelmesen el kezdte hirdetni a feltámadást. Nézzük csak meg a történetet! S látjuk, hogy MIND! Aki valóban hisz,
akinek van üdvösségre vezető hite, az hirdeti, hogy Jézus él. Teljes bizonyossággal hirdeti. Megteheti ezt, hiszen fixen
tudja, hogy ez igaz, mert a hívő ember Jézussal él.
Boldog élet az ilyen. Boldog élet a húsvéti hitben Jézussal élni. Mert nehézség ugyan az ilyen életben is van bőven, de
van segítség is, hisz Jézus velünk van a gyülekezet által és Lelke által is. És a legnagyobb nehézségben is van a hívő
számára reménység, ti. az, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik az üdvözül. Az örök boldogság vár ránk, hisz mi is
feltámadunk! Aki már így, ebben a hitben él, tudja, miről beszélek.
Viszont, ha most hallgatod ezt a prédikációt, és arra gondolsz, hogy ha mindez igaz, akkor jó annak, aki hisz, de te
még nem tartasz itt. Ugyanakkor valahol vágyódsz is erre az örömöt adó hitre, akkor jó hírem van számodra. Jézussal
ma is lehet találkozni. Jézustól te is éltető, boldogító hitet kaphatsz. – Hogyan? Kicsit nehéz ezt elmondani, mert ez
mindig csoda. Nem ritka csoda, de csoda. Ezért inkább elmondok egy igaz történet. Nem régit, csupán tíz éveset.
Valaki megkeresett a lelkészi hivatalban. Ő tudta magáról, hogy hitetlen, de én úgy láttam rajta, hogy mintha
vágyódna belül a hitre. Többször szóba is hozta, hogy ez igazságtalan, hogy Isten ajándéka a hit, és sokan megkapják,
de sokan nem, és hát ő is azok közt van, akik még nem. Mit tehet? Én a magam részéről alapvetően azt tudtam neki
ajánlani, hogy menjen sokat olyan helyre, ahol Jézus Lelke ott van, tehát a gyülekezetbe, istentiszteletekre, más lelki
alkalmakra, és addig is kérje imában Istentől, Jézustól a hitet. Ezt megteheti az is, aki nem hívő, hisz ismerjük a
Bibliából egy aggódó apának azt a Jézushoz intézett kérését, hogy „segíts hitetlenségemben”. Nem volt még hívő, aki
ezt kérte, de Jézus segített neki. Meghallgatta kérését, és eljutott ez a bibliai hitetlenkedő ember is a hitre. Ennek
ellenére nem az én jó tanácsom, hanem a feleségi unszolás vitte el emberünket egy lelki hétvégére, ahol
istentiszteletek, áhítatok, előadások, bizonyságtételek, imádságok voltak egy Jézus testét megjelenítő közösségben. És
Jézus megadta neki a találkozást, és megadta a húsvéti, éltető hitet. Egy év múlva konfirmációval csatlakozott a
gyülekezethez, és maga is a feltámadás lelkes hirdetője lett. A csoda, mint oly sokakkal, vele is megtörtént: Örökélete
és üdvössége van. Vele megtörtént. Velem is. Milliókkal az évszázadok alatt. Veled miért ne történhetne meg? Ha
vágyódsz arra, hogy Jézussal találkozz, ha vágyódsz rá, hogy ő rendbe hozza életedet, ha vágyódsz rá, hogy valóban
üdvösséged legyen, kérd őt! Keresd őt! Jöjj a gyülekezetbe! Ismerkedj Vele, Jézussal, a feltámadottal! És ne félj, Ő
neked is megmutatja magát, és beteljesíti kérésedet. Ámen.
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Mit csináltak a tanítványok addig, amíg „csak” hallottak a szemtanúktól a feltámadásról?
Mit csináltak azok, akik már maguk is találkoztak a feltámadt Jézussal?
Milyen feladatot kapnak Jézus tanítványai a feltámadott Úrtól?
Milyen feltételei vannak az üdvösségnek Jézus szavai alapján?
Létezik-e kárhozat? Milyen „gonoszságot” követ el az, akire a kárhozat vár?

1. Hiszed-e a feltámadást? Mi segített abban, hogy elhiggyed? Olvastad a „Több, mint ács” c. könyvet? Segítség
volt számodra az a sok észérv, amit a szerző felsorakoztat?
2. Volt-e olyan meghatározó Isten-élményed, ami segítette a hitre jutásodat? Érzed-e, hiszed-e Jézus folyamatos
jelenlétét?
3. Hirdeted a feltámadás tényét? Milyen fórumokon és hogyan? Lettek az igehirdetésednek gyümölcsei?
4. A gyülekezetben csapatmunka van. Nem mindenki csatár, hogy „gólokat lőjön.” Lehet, valaki háttér munkával
segíti a bizonyságtételt. Te milyen szolgálatot végzel szívesebben? Beszélsz Jézusról, vagy szívesebben
szolgálsz másként, hogy a többieket hozd „helyzetbe”? S tudod-e, hogy ha nem is evangelizátor vagy, a
családodban akkor is a te felelősséged az evangelizáció?

