
HÚSVÉT ÜNNEPE           2020. április 12. 
 

JÓB 19,25-26 
Feltámadt! – Tudom, hogy az én Krisztusom él! 

 
Evangélium: Márk 16,1-8 
 

1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos 
keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. 2A hét első napján, korán 
reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, 3és erről beszéltek egymás között: „Ki hengeríti el 
nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” 4Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. 
Pedig az 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, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott 
meglátjátok őt, amint megmondta nektek.” 8Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert 
remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. 

****** 
Igehirdetés: Jób 19,25-26 
 
25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, 26 s ha 

ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. 

******* 
 
 Ne féljetek! 
 A názáreti Jézus, akit megfeszítettek - Feltámadt! 
 

Húsvét ünnepén egyszerűen lehetetlen mással csakis és kizárólag az evangéliummal – azon belül is az 
angyali híradással – kezdeni a húsvéti prédikációt. Az angyali bejelentés minden emberi gondolatot 
felülmúl.  

„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek?  

Feltámadt, nincsen itt! Íme, ez az a hely, ahova őt tették.” 
 

Ámde – koncentrálj tovább - még nem ér véget az evangélium! Sőt! Ugyanis, ha csak eddig figyelnénk 
a húsvéti hírnök szavára könnyen hamis következtetésre jutnánk.  

Egyrészt nagy a kísértés a keresztyén ünnepeinket, de legfőképpen a lelkiségünket megrontó 

felszínességre. Jézus feltámadt! Üres a sírja. Győzött az élet a halál felett. Könnyen összeáll egy 
vaktölténytár, amit sorozatban elpuffogtatunk. Nagyot szól és aztán semmi. 

Másrészt az ünneplés azt a veszélyt is magában hordozza, hogy csak az asszonyokat fogadó 
angyalig jutunk el. Meghallgatjuk a biztatását: Ne féljetek! Jézus feltámadt! Aki kizárólag csak ezt a két 
gondolatot hallja, annak is kétségtelenül van találkozása a húsvéti evangéliummal. Viszont nem szabad 

elfelejteni: Az angyali bejelentés első része a húsvéti történet szerint – bármennyire is ragyogó – inkább 
összezavarta az amúgy is zaklatott asszonyokat. Fokozta a nyugtalanságot. Az angyali híradásból 
remegés és döbbenet, tanácstalanság és teljes megcsendesülés következett.  

Harmadszor az angyali bejelentés első része, akár még Jézus ellenfeleinek is jó hírt jelenthet. 
Ne féljetek! Tökéletesen megnyugodhat a lelkiismeretetek! Jézus, akit megfeszítettek – Feltámadt! – úgy 

feltámadt, hogy nincs meg. Eltűnt. Ha volt is, nincsen itt. Ide tették, azonban nyoma veszett! 
 
A húsvéti hírt hozó és megszólaltató angyal teljes evangéliumot hirdetett! Nem csupán a szenzációt 
jelentette be – Jézus feltámadt, nincsen itt – hanem folyamatnak. útnak, küldetésnek mutatja be a húsvét 
világot megváltoztató történését. Az angyali híradás meghív és bekapcsol ebbe a folyamatba. Menjetek 

el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek meg Galileába – ott meglátjátok őt, amint 

megmondta nektek! 
Az angyali híradásban benne van a mindenkori húsvéti ünneplésünk lényege. A húsvéti hírmondó 

nem csupán az élet győzelmét élteti, vagy az élet hírét és a feltámadást emlegeti, hanem az élő, velünk 

találkozni akaró feltámadott Jézus jelenlétét, hívását hirdeti. Jézus mindig előttünk megy. A keresztyén 



élet útonlét és követés. Jézus így hívta el a tanítványokat: Kövess engem! A húsvéti evangélium a hitünk 
– a keresztyén tanítványságunk – megújításának biztatása.  

 
 Húsvét ünnepének lényege a Krisztus-közösség tudatos megélése. Irigykedve gondolhatunk a 

sírhoz menő asszonyok szabadságára! De jó volt nekik! Pedig az ő húsvétvasárnapjuk is olyan volt, mint 
a mi idei húsvéti ünneplésünk. Egészen más volt, mint amire készültek, illetve számítottak. 
Ebben a zaklatottságban szólalt meg a húsvéti evangélium. 

Ők kimentek a sírhoz. Hozzánk házhoz jön az evangélium. Ugyanaz az evangélium! Mert legyen halál, 

legyen koronásvírus, legyen felhőtlen szabadság vagy házikarantén és más elővigyázatosság fogsága 
Jézus feltámadása tény! Mindnyájunk sorsára kiható – egyetemes – tény.  
 

 A koronavírus, az epidémia milyen érzékelhető változásokat okoz! Megváltozott az öltözködés, 

a mozgás, a munkavégzés, a napi rutin. Az ítélet mindig a sebezhetőségünkre, a védtelenségünkre 

mutat rá. Az emberiség ezekben a hónapokban ítélet alatt van. Nem szabad erről megfeledkeznünk.  

Húsvétot ünneplünk. Az idei ünnepen Jób könyvéből kerül elénk az ünnepi ige. A bibliai Jób az istenfélő 
kegyes ember alakja. Nem csupán egy hozzánk hasonló halandó. Jóbot így mutatja be a történet: Isten 
eldicsekedett szolgájával: Nincs hozzá fogható a földön, feddhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, 
és kerüli a rosszat.1 
Jób ennek ellenére sincs kiváltságos helyzetben. Súlyos megrendülések sorozatát kellett megélnie. 
Családi tragédiák, gazdasági csapások érték. Egészsége megromlott. Testében már-már végzetesen 

lepusztult. Felesége is jobbnak látta, ha elengedi, mert érzékelte a kilátástalan vergődését. Jóbot a 

barátai meglátogatták, hogy részvéttel vigasztalják, de amikor messziről megpillantották, alig ismertek 
rá. Hangosan sírtak, megszaggatták köntösüket és port szórtak a fejükre. Mellette ültek hét nap és hét 
éjjel, de egyikük sem tudott megszólalni Jób szenvedését és fájdalmát látva.2  
 

 Aztán idővel elkezdődött egy többfordulós beszélgetés, ami az ószövetségi bölcsesség hittan 
tételeit mondta fel. Ok nélkül senki sem szenved. Minden bajnak és nyomorúságnak oka van. Jób is 
keressen okot a bajaira, mert aki keres, biztosan talál. 

Ebben a drámai győzködésben egyszer csak felhangzik Jób hitvallása: „Csont és bőr már csak az egész 
testem, ínyem is elsorvadt a fogaim körül.” Tudom, mindezt Isten mérte rám. Ti pedig marcangoltok 
engem. Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim!  
Majd megszólal a hitvallás: Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött és 
ha a testem elporlad is, meglátom az Istent. 
 

 Ez a gondolat bármennyire is hasonlít – az „élő megváltóra” hivatkozás – még nem a húsvéti 

evangélium. Jób nem a megfeszített és feltámadott, élő Krisztust emlegette. Egyszerűen azért, mert nem 
tudhatott róla. 
A tudás, az ismeret minden korban igen kényes kifejezések. Az ateisták szívesen sajátítják ki maguknak 

a tudás, az ismeret, a tudományosság birtoklását. Ők a tudók. Ők az ismerők. Ők a tudomány 
letéteményesei. Kétségtelenül jót tesz az önbizalomnak. 
Az ószövetség korában kialakult egy – a bölcsességet, a tudást, a tapasztalatot, az ok-okozati láncolatot 

nagyon magas szinten művelő – teológia. Egy racionális hittanrendszer épült fel. A végtelen Istent, a 
végtelenül leleményes Istent megpróbálták a tudomány keretei és szabályai közé szorítani. Jób barátai 

a hit tudósai voltak. A tan kiváló tudói – elméleti és gyakorlati képviselői. 
 

 Jób azonban érző és a gondolkodó emberként belülről élte át a benne – a testében, lelkében és 

gondolataiban – dúló megpróbáltatást, sőt háborús helyzetet. 
 

 A hitünket nem lehet sablonok közé préselni. Isten országával, a végső igazságtétellel 
kapcsolatban érvként szoktuk használni a világegyetem meghatározott rendje és az életünk 
rendetlensége, a nem vagyunk a helyünkön helyzetek közötti ellentmondást. Kell lennie egy olyan 

tisztázó eseménynek, amikor az ember élete a végső helyére kerül. Hasonló a helyzet a végső 
igazsággal, amikor a kimondatlan vagy kibogozhatatlan igazság érvényre jut. 

 
1 Jób 1,8 
2 Jób 2,11-13 



 
 Jób valami hasonlót érezhetett meg. A hitében felsejlett Isten megváltása. A barátok a hivatalos 

tan szerinti bajkezelést erőltették. Isten büntetésének oka van. Ok nélkül senkivel sem történik olyan, 

ami Jóbbal történt. Sőt, mivel nagy a baj, Jóbnak is valami nagy eltitkolt rendezetlen ügye van Istennel. 

Jób pedig a saját hitét – mint személyes bölcsességét – élte. Ebből tudott élni, megújulni, kitartani. 
Érdekes, hogy pontosan a barátai által használt kifejezéseket használja. Hivatkozik a tudásra. „Mert én 

tudom” Megértettem, megismertem, megtapasztaltam. Tehát nem csupán tankönyvből megtanultam és 
lediplomáztam. Tudom. Élem. Aztán említi a megváltót. Az én megváltóm él. 
 

Jób nem tudott Jézus Krisztusról. A megváltó – a héber „góél”, a görög nyelvű fordításban az 

„aenaosz”, a latin Vulgátában szereplő „redemptor” – olyan közbenjárót jelent, aki a bajbajutott ember 
segítségére siet. Valóságosan van – tehát nem csupán plátói reménysugár. 

Az ószövetség korában megváltónak nevezték azt, aki az elszegényedett rokon vagy a saját 
birtokát – mint családi vagyont – visszaszerezte. Megváltás és önmegváltás egyaránt szóbajött.3 

Megváltó volt az, aki a gonoszul megölt, ártatlan rokonért igazságot tett, bosszút állt.4 
Megváltónak nevezték Istent, aki kivezette népét az egyiptomi rabszolgaságból.  

Ézsaiás szintén megváltónak nevezte Istent, aki szabadulást szerez a száműzetésbe hurcolt 
embereknek.  
Ugyancsak megváltó volt az, aki a szegényeken, a nyomorultakon, az elhagyottakon segített. 

Jób tudott ezekről a megváltóval kapcsolatos gondolatokról. Arról is tudott, hogy bizony az emberek 
megváltóságában számos esetben csalódtak. Sok visszaélés történt. 
 

Ezek figyelembevételével érdemes Jób megváltásba és személyes megváltójába vetett 
reménységét figyelemmel tanulmányozni! Messze van a húsvéti evangéliumtól, de a sejtése, a hitnek 
iránya ígéretes. Nyomon van! 

Számomra különösen is figyelemfelkeltő ahogyan a héber szöveg görögre fordítása próbálja 

kifejezni a lényeget. Az „aenaosz” – olyan megváltó – a névből adódik az értelmezés – aki mindig, 
állandóan, örökké, folyamatosan a templom, a menedék, a szentély biztonságát adja. Olyan menedék, 
ahol az Istenség lakik és a megmentett itt talál védettségre és örök biztonságra. 
Tehát a bibliai szöveg arra utal, hogy Jób a hitében egy olyan isteni szabadításban bízik, amit még nem 
ismer, de a lelke mélyén Isten szabadító szeretetének megnyilvánulásaként érez. 
 
 Most pedig tegyük fel a kérdést: Jób reménysége mennyiben kapcsolódik a húsvéti 
evangéliumhoz és történéshez? 
A válasz: Maximálisan! 
 

Isten Jézus Krisztusban olyan megváltót adott, aki legyőzte az életünk ellenségeit – a halált, a 

bűn láncolatát, a Sátánt. Kiváltott minket az elveszettségből, a reménytelenségből, a kárhozatból, a 

végső kétségbeesésből. Nem arannyal, nem ezüsttel, nem Dollárral , nem Euróval, hanem vérével 

engesztelt és rendezte minden bűneink miatti adósságunkat. Ő a keresztre szegezett adóslevél – írja 

róla Pál apostol a kolosséi levélben. Ez a Jézus Krisztus a kegyelem megtestesülése – és mégis van 
tovább, és mégis van reménységünk! 

Jézus Krisztus az AENAOSZ – A mindig nyitva levő, az örök, az állandóan fogadókész templomunk és 

menedékünk! Élő, feltámadott Úrként velünk van. Előttünk jár. Halála a bűneink és minden életünkre 

törő ellenségünk veszte. Feltámadása az élet diadala. 
 

 Más ez a Húsvét! – mondják sokan. A külsőségben, az ünnep emberi rendjében és szokásában 

valóban más. Az üzenet, az evangélium változatlan erővel és aktualitással hirdeti az örömhírt! 
 

A lelkünk a szép Húsvétok emlékét idézi. A költő is a szép Húsvétról5 versel:  
 
Odukat és kriptákat pattant s bús árkokig leér a szava.  
Ilyen a Húsvét szent tavasza S ilyen marad. 

 
3 3.Mózes 25,25-27 
4 5.Mózes 19,6 
5 Ady Endre: A szép Húsvét 



Krisztus támad és eszmél,  
Odukat és kriptákat pattant.  

Van-e gyönyörűbb ennél? 
 

Kívánom mindnyájunknak az életünk „bús árkaiig leérő, megszólító és életre újító evangéliumot”, a 

személyes hitünk feltámadását! Húsvét híre: Van feltámadás! Az élet győzött az életellenes felett! Ne 
féljetek! Nyílni fognak még a karanténok. Nyílni fognak még a bezárt kapuk és kerítések. Lesznek még 
élettel telt dunakanyari kirándulóhelyek. Visszatérhet a gyülekezet a templomunkba! Lesznek még tele 
templomos ünnepeink, Keresztelésekkel és az úrvacsora szentségének vételével gazdag és 
méltóságteljes Húsvétjaink. Mindez nem álmodozás! Hogyan is mondja Jób? Mert én tudom, hogy az 

én megváltóm él – mi pedig már néven nevezhetjük őt – a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus 

az. Ő a mi bizodalmunk! Jézus él és én is élek vele! Nem félek, mert ő az én biztos és örök menedékem, 
megváltóm és örök életem!  

Van-e gyönyörűbb, szívet lelkesítőbb ennél? Jézus mondja: Én élek és ti is élni fogtok! 


