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Jel 1:9 Én János, aki nektek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus
szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Páthmósnak
neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben
valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáét,
Amely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és:
Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában
van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és
Laodiceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle;
megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; És a hét gyertyatartó között
hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel
körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és
a szemei olyanok, mint a tűzláng; És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez,
mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek
zúgása. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala
ki; és az ő orcája, mint a nap [amikor] fénylik az ő erejében. A hét csillag és hét
gyertyatartó titka Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És
reám veté az ő jobb kezét, mondván nekem: Ne félj; én vagyok az Első és az
Utolsó, És az Élő; pedig halott valék, és íme élek örökkön örökké Ámen, és nálam
vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
HÚSVÉT, VAGY FÖLTÁMADÁS?
Kedves Testvérek!
Azelmúlt negyedévszázadban minimum háromszor kellett erről az igéről
prédikálnom.
Általában Föltámadás ünnepére jelölik ki ezt az igeszakaszt.
Miért? Azért, mert egy nagyon gazdagon terített asztal van benne. A legnagyobb
érdeklődésre számot tartó teológiai fogalmak és evangéliumi üzenetek.
Kezdve azzal, hogy János, aki az egyedüli hosszúéletű tanítvány, most a történtek
után kb. 60 évvel! egy szigeten van az Úr igéjéért. Ezt kétféleképen is lehet
értelmezni. Egyrészt azért van a szigeten, hogy az ottani magányban, csöndben
hitelesen és pontosan meghallhassa, lejegyezhesse az Úr Jézus üzeneteit. Mint
olvastuk a címzettek is szimbolikus számban vannak jelen. Hét gyülekezet.
Azonban úgy is lehet érteni, hogy János üldözés alatt áll. Jánosnak száműzetésben
töltött napjai a Pátmoszon töltött hetek. Üldözik az Úr igéje miatt, és ezért került a
szigetre.
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Mindkettő üzenettel bír. Az üzenethez csönd kell és persze sokszor – bármilyen
furcsa is, üldöztetés.
A sok-sok üzenet közül most csak kettőt szeretnék ünnepélyesen elővenni.

Ő a Kezdet és a Vég
Tisztázandó fő kérdésünk mindenekelőtt az ünnep elnevezése.
Már az első magyar bibliafordításokban is a húsvét szót használják.
Ünneprontás ne essék, de el kell mondani ezen a napon mindig, hogy elég
szerencsétlen a szó. Azért pontatlan, mert nem az eredetit fordítja. Közel volt a
zsidók páska ünnepe. Ekkor mindenki tudja, hogy az Egyiptomból való
kimenekülés emlékéről van szó. Azt is tudjuk - és itt kezdődnek a mély
összefüggések, hogy a tizedik csapással kapcsolatos az első páska története.
A tízedik csapás az elsőszülöttek megölése. Minden családban meghalt az
elsőszülött fiú. A héberek viszont megtudták Mózestől, hogy ha egy szertartásosan
kiválasztott bárányt levágnak és a vérével meghintik a ház ajtóját, oda nem megy be
az öldöklő angyal.
Figyeljük a kifejezéseket – elsőszülött fiú. Bárány vére.
El kell, hogy mondjam, hogy a tíz csapás maga üdvtörténeti, tehát az emberiség
megváltásának a sorát mintázza.
Sokan azt gondolják, hogy a tíz csapás nem más, mint Isten tíz nekirugaszkodása és
tízedikre sikerült. Éljen!
Hát nem erről van szó.
Ez a gondolkodás a Szentírás felületes, ideologikus, lázadó és racionális
vizsgálatának a következménye!
A tíz csapás üzenet. Üzenet az embernek, aki azt gondolja egy csapásra újat
kezdhet. Rá kell jönnünk, hogy nem tudunk bűneink, nyomorúságaink,
reménytelenségünk és aggodalmaink rabságából kiszabadulni. Még tíz nekifutás
árán sem. Mert nem a számon van a hangsúly. Bűneink fáraós rabságából való
kiszabaduláshoz szükség van az Egyszülött Fiúra, az Isten Bárányának vérére!
De miért éppen tíz?
Azért, mert a Tízparancsolat, a Tízígéret sem használ a Bárány vére nélkül.
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Jézus azt mondja magáról: Én vagyok a kezdet. Ővele kezdődik a szabadulás.
Az Ő vérében van a szabadulás. Az Ő vérével kezdődik a megszabadított élet.
Jel 7:14 És mondta nekem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és
megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
Erre a megszabadulásra emlékezett és emlékezik ma is az Ószövetség gyülekezete.
A megszabadulásra, a bárány vérének csodájára.
Sajnos a középkor folyamán egyre több hangsúlyeltolódás került előtérbe. Ez
persze érthető, mert senki, vagy csak kevesen olvashatták, olvasták a Bibliát.
Ez érthető, mert a Személyes Gonosz nem vallás ellenes, hanem vallás ferdítő.
Rájött, hogy sokkal többet tud ártani a vallásos torzulásokkal, mint a tiszta
istentagadással!
Így alakult ki, hogy egy külső szokás, egy éppen nem evangéliumi gyakorlat a böjt
túlhangsúlyozásában torzította a fogalmakat. Így az Úr Jézus föltámadásának
ünnepe egy mellékes dologra koncentrál. A hústól való eltiltás megszűnésére,
vagyis a húsvétra, a hússal való ismételt élésre! Persze az ördög nem alszik. Meg is
alkotta húsvét párját a húshagyó keddet.
Az igazi böjttel is baj van. A legjobban az Úr Jézus Krisztus definiálta számunkra a
böjtölés fogalmát:
Márk 2:19 Jézus pedig monda nekik: Avagy böjtölhet-e a vőlegény násznépe,
amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek.
Az igazi böjt nem egy külső parancs, hanem az átélés magatartása. Tehát már
magával a böjtös előírásokkal is baj van.
A böjt ilyen fajta értelmezése lavinaként zúdítja ránk a nem éppen evangéliumi
szokásokat és kifejezéseket.
Húsvétkor tehát visszatérhet az ember ahhoz a megszokott és ideiglenesen eltiltott
táplálkozáshoz, amit húshagyó kedden elhagyott. Húsvéttal visszatérhet az eredeti
kerékvágásba.
Múltheti FBÓ-nkon az egyik vendégünk, Dr. Cserháti Péter főorvos mondta el,
hogy többször hallja a járvány miatt megváltozott életvitellel kapcsolatban a
sóhajtozást: Bárcsak visszakerülnénk már a régi kerékcsapásba!
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Hát csak oda ne kerüljünk vissza – mondta szenvedéllyel. Tanuljunk, jobbuljunk,
térjünk meg az igazság útjához! De ne térjünk már vissza a régi rossz
szokásainkhoz!
Húsvét szavunk túl a teológiai és vallástörténeti slendriánságán azt sugallja, hogy a
böjt terhe után térjünk vissza a normális kerékvágásba.
És ez nagyon nagy baj.
A hetvenes évek elején világi szerzőktől egy hatalmas Jézus opera látott napvilágot,
a Jesus Christ Superstar. Megdöbbentő, hogy mennyire biblikus és evangéliumi ez
a rockopera annak ellenére, hogy Júdás szemszögéből láttatja az eseményeket a
nem éppen keresztyén rendező.
Egyik legmeghatóbb és legszebb dallamú részben Mária Magdaléna és Péter
énekel.
Rádöbbennek, hogy Jézust elfogják, meghurcolják. This was unexpected,
What do I do now? Could we start again please?
Ez nem volt előre látható, Ez váratlan volt, Mit tegyek? Kezdhetnénk újból, elölről.
A rockopera szövege itt is rámutat a lényegre. Valóban nem látták a dolgokat a
tanítványok. Annak ellenére, hogy Krisztus Jézus nyíltan megmondta nekik, mik
várnak rá Jeruzsálembe.
Kezdhetnénk újra?
Jézus Krisztus nem az újra kezdés, hanem maga kezdet.
A GPS-ed fölajánlja, ha letérsz az útról, hogy újra tervezés.
Nem így a testté lett Ige. Jézusban Isten nem újra tervez, hanem a régi eredeti tervét
valósítja meg. Mert Istennél nincs változás, vagy annak csak árnyéka sem, így a
tervezésében sincs újítás.
Ahogyan az első teremtés nem egyfajta újrakezdés volt, hanem maga a KEZDET,
ugyanúgy az újteremtés sem új kezdet, hanem a régi terve folytatása egészen a
célig.
Ezért mutatkozik be az Úr Jánosnak Páthmosz szigetén. Én vagyok a kezdet és a
vég.
És a kettő között nem megoldás az újra kezdés. Mert a megtérés nem újra kezdés,
nem visszazökkenés a kerékvágásba, hanem egy folyamat befejezése. A tékozló fiú
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megtérésében ott van a vályú és ott van az atyai ölelés. Mert a megtérés nem újra
kezdés, hanem irányváltás. A tékozló fiú nem a korábbi életvitelét folytatta a
hazatérése után. Haza ért és egészen más irányba folytatta, mint azelőtt.
Tudom, tudjuk, hogy Jelenések könyvének ezt a szakaszát azért jelölték ki a
perikopában Föltámadás ünnepére, mert benne van: „halott voltam, de íme élek”.
Most 2021. Föltámadás ünnepén mégsem erről szólok, hanem a Kezdet és nem az
újrakezdés Krisztusáról.
Hadd világítsam meg, hitetek növelésére éppen a föltámadás és a föltámasztás
fogalmainak egybevetésével az üzenetet.
Hallottuk már többször, hogy Jézus 3 embert támasztott föl az evangéliumi
följegyzések szerint.
A 12 esztendős Jairus leányát, a 18 esztendős Nain-i ifjút és az öven év körüli
Lázárt.
Hogyan mondhatja az ige azt, hogy Jézus az első a föltámadtak közül? 1Kor 15, 23
Úgy, hogy más a föltámadás és más a föltámasztás. Ez utóbbi nem végérvényes. A
föltámasztott ember újból meghal. A föltámadt Krisztus él örökké: És az Élő; pedig
halott valék, és íme élek örökkön örökké.
És az előbb említett 1 kor 15, 23 szerint ez csak a kezdet. Föltámadás ünnepével
kezdetét veszi a föltámadás korszak. Ezért nincsenek föltámasztások az első
föltámadás ünnepe óta!
Végül: Nem tudom, hogy megfigyeltük-e. Melyik nap volt a jánosi látomás?
Azt mondta, az Úr napján. A föltámadás napján.
Adja az Úr Jézus, hogy a járvány páthmoszos elszigeteltségében, annak lelki
karanténjában minél többen meghalljuk és meglássuk a Kezdet Urát, hogy
megláthassuk a Véget is, a pandémia végét is! Megláthassuk a nála lévő kulcsokat
is, melyekkel nemcsak vírusokat tud elzárni, hanem gyermekeink megrontóinak
hadát, a gonosz, szodomai élet mintát terjesztő, nagyszájú rágalmazók lavináját is.
Ámen.
Imádkozzunk!
Hála neked Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökkön örökké, hogy
föltámadásoddal elkezdődött a örökéletre vezető út. Köszönjük, hogy a mai ige
üzenetével eltakarítod a hiedelmeink, népi szokásaink bazárjait erről a csodálatos
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ünnepről. Nyuszi, tojás, tavasz kikelet elég halvány szimbólumok a Föltámadás
ajándékához viszonyítva. Emelj föl bennünket a húsvétolás karanténjából a
föltámadás előterébe. Hadd ünnepeljük Föltámadás napján nemcsak a Te elsőkénti,
hanem a mi sajátunkat föltámadásunkat is. Köszönjük, hogy Föltámadás ünnepe így
lesz az emlékezés ünnepe helyett a reményteljes várakozás ünnepe.
Te vagy a Kezdet. Kapcsolj be bennünket szívvel, lélekkel boldogító kezdésedbe
véget vetve testi lelki fogságnak, reménytelenségnek. A körforgás-mókuskerék
teológiákból kiszállva hadd induljunk a Kezdet és a Vég közötti útra, igazságra és
életre! Ámen.

