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    Föltámadás II. 
 
Kezdő ének: 216 

Lekciók: ApCsel 10,34-43; 2Móz 15,1-11 

Főének: 222, 1-4 

Igehirdetési alapige: Jn 11,17-32 

17Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. 18Betánia pedig közel, 
mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, 19ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és 
Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. 20Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, 
elébe ment, Mária azonban otthon maradt. 21Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, 
nem halt volna meg a testvérem. 22De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja 
neked az Isten. 23Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! 24Márta így válaszolt: Tudom, 
hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. 25Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a 
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az 
nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? 27Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a 
Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba. 

Nincs karácsony Corvin nélkül! A rossz időjárás ellenére nem félreértés, amit hallotok, mert 
azzal akarom folytatni, hogy Nincs föltámadás Megváltó nélkül. 

A hetvenes évek tipikus magyar reklámja volt a Corvin áruház bátor kijelentése! Nincs 
karácsony Corvin nélkül. Vagyis nem karácsony az, ha nem veszel valamit az áruházban. 

Akkor sokan dohogtak a dolgon, de ma már csak mosolygunk rajta. (Vagy ma is dohogunk 
nyuszikon és tojásokon és kikeleten és népi játékokon, de hát mit lehet tenni?) 

No de mi a helyzet Húsvéttal. Nincsen húsvét Megváltó nélkül-és ez nem csalfa reklám szöveg. 

Két évvel ezelőtt Fölt II. napján a feltámasztások ( Jairus leánya, Naini ifjú és Lázár történetét 
hasonlítottuk össze Krisztus föltámadásával. 

Nagyon komolyan hangoztattuk, hogy más a feltámasztás, és más a föltámadás. A 
világtörténelemben eddig csak egy föltámadás volt, és ez a Megváltó Isten Fia, a Messiás, a 
Krisztus föltámadása volt. 

A kétnapos ünnepeink mindig egy Isteni tett és egy emberi válasz üzenettel bírnak. 

Isten Fia föltámad= első nap üzenete. A másodiké az ember válasza pld: Emmausi tanítványok: 
Menjünk el még ma este, vigyünk hírt Jeruzsálembe a tanítványoknak. 

Első nap az angyal rákérdez: Miért keresitek a holtak közt az élőt.  

Ma Lázár föltámasztásának a történetében Jézus kérdezi Mártát: Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. 
Hiszed-é ezt… 27Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, 
akinek el kell jönnie a világba. 



 gyjs prédikációk 2022   
 

 

2

Vigyázat. Ez Jézus Krisztus föltámadása előtt játszódó történet. 

Húsvét nem a föltámadásról szól csupán, hanem főleg a Föltámadottról!  

Ezt nem érteni kell és nem tudni kell. Csak üres sír ban! Nem értitek! Nincs szemtanú- Nem 
értitek, nem a föltámadást kell bizonygatni, magyarázni, hanem a Föltámadottról bizonyságot 
tenni.  

Nem egy dogmáról, hogy mi lesz a halál után, hanem egy Isteni Személyről, az emberré lett, a 
halandóvá tett Istenről, akire vár a világ, csak nem tudja, aki a Messiás, a Krisztus, a Megváltó! 

Jézus Krisztus föltámadása az ember üdvözítésének – most hadd mondjam így projektjében az 
utolsó mozzanat. 

Nem lehet a bűneset, az egyiptomi fogságból való páska bárányos szabadulás, a karácsonyí 
születés, a passió jelenetei nélkül föltámadás hitről beszélni. 

Mert a föltámadásodat nem fölfogni kell, még csak nem, is érteni, hanem megélni. 

Tudom, sok mindent pongyolán fogalmazunk, de nem szeretem, amikor zeneértő emberekről 
beszélnek. Nem szeretem, amikor művészetet, festészetet és költészetet értőkről szólunk, mert 
ez egy nagyon hiányos megállapítás. Senki sem azt érti rajta, mint amit mond. Mert kevés 
érteni a művészeteket, azokat átélni kell. 

Sőt, élvezni! Vagyis életesen örülni neki, kívánni, ízlelni, talán még habzsolni is! 

Ez a példa világítson rá arra, hogy a föltámadást nem elhinni, megérteni, hanem megélni kell. 

Pál föltámadás hitét így mondja: Nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Ez az! 

Miért kérdezi akkor Jézus Mártát, hiszed-é ezt. Mert nem a föltámadás felől kérdezi, hanem 
arról, hogy Ő, maga Jézus a Föltámadás és az Élet! És hiszi-e, hogy föl tudja támasztani a 
négynapos halottat. 

Márta szenzációs hitvallást tesz- Tudom, hogy föltámad a föltámadáskor, az utolsó napon.  

Jól van Márta! Nagyon jól feleltél: Ez a föltámadás, de most nem föltámadás következik hanem 
föltámasztás – és ezt én cselekszem, mert én vagyok a föltámadás és az élet! 

Ne tartsatok ünneprontónak, de ez a történet, nem húsvéti! 

Ez föltámadás előtti történet, ez temetési történet, ez böjti történet, ez betegágy melletti történet 

Testvérek, ha valamelyikőnket megkérdezik a föltámadásról, csak annyit mondjunk, mint 
Márta. Semmi illusztráció, semmi magyarázat, csak ennyi: 27Márta így felelt: Igen, Uram, én 
hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba. 

Húsvét hétfői úrvacsora különösen is fontos, ha az emmausi tanítványokra gondolunk. 

Nem értették a passiót, nem értették a föltámadást, de fölismerték Jézust a kenyér megtöréséről, 
vagyis éppen az Úrvacsorában jelenik meg a föltámadás. Jöjjetek és ízleljétek az 
asztalközösségben a FÖLTÁMADÁST! Ámen. 


