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5.MÓZES 32,39-40 
Jézus Krisztus a húsvéti hit Teremtője 

 
39Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok 

halált s életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből. 
40Kezem az égre emelem, s mondom: Örökké élek én! 

******* 
 
  Tudjátok-e testvérek, ki az a „nincsitt keresztyén”? Ez a meglehetősen bizarrnak tűnő 
találóskérdés Luther Mártontól származik. A húsvéti evangéliumról eltöprengve jött a gondolat. A 
„nincsitt keresztyén” a Jézus Krisztusban megigazult ember, akinek életében nyilvánvaló az apostoli 
tanítás és vallomás: „Jézus Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett 
engem és önmagát adta érettem.”1 
 
 A húsvéti angyal prédikációjának a lényege ez: Ti a sírban keresitek azt a Jézust, aki ma már 
egészen más. Ti megfeszítettnek hiszitek, pedig már feltámadott a halottaiból. A halál birodalmában 

hiába keresitek. A helyet megmutatom ugyan, ahová helyezték, de maga nincs itt többé: Tehát az Ő 
neve most már „NINCSITT!” 
Krisztus nincs „ITT”, tehát a keresztyén (krisztusi ember) sem lehet „ITT”. Sem Krisztust, sem az övéit 
nem lehet földi formák között megragadni. A keresztyén ember neve is: „NINCSITT”. Az emberi 

megigazulás, magában bizakodó kegyesség, evilági bölcsesség, törvény halotti leplét levetkőzte. Ne 
keresd hát földi dolgok lárvájában. Mert ilyesmiben a keresztyén ember éppen úgy nem fogató meg, 
mint ahogyan Krisztus sem. Amint Krisztus mindenek felett van, úgy a keresztyén ember is mindennek 

felette van. Krisztus mindeneket meggyőzött és maga alatt hagyott. E hitünkért a mi nevünk is: 

„NINCSITT”. Az apostol szerint életünk „el van rejtve Krisztussal együtt Istenben”.2 Tehát nem a szekrény 
fiókjában, mert ott meg lehetne találni, hanem Krisztusban. Életünk felette van minden emberi 
bölcsességnek, igazságnak és kegyességnek. Ameddig önmagadban vagy, nem vagy keresztyén sem. 
Az elrejtett élet Krisztusban azt jelenti, hogy az életünk minden érzékelésünk, érzésünk és értelmünk 
fölé van elrejtve.3 
 
„Testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek: azé, aki 
feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.”4 – olvassuk a Római levélben. 
„Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan 

kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők.”5 – írja ugyancsak Pál a 
Kolossébeilekhez írott levelében. 
 
Az apostoli tanítás – Krisztussal meghalás és Krisztusban feltámadás -, Luther szójátéka az „itt” és a 
„nincsitt” nevünk figyelemfelhívó jelzés. Felbukkan a lárva alakja. A lárva a metamorfózissal – azaz 

átalakulással – fejlődő élőlények köztes állapota. Ne keresd Krisztust a földi dolgok lárvájában! Tehát a 

bűnös, halandó, karanténba zárható életünk a lárvaállapot. Mint pillangónak a hernyó. Békának az 
ebihal. A pillangó a keresztyén szimbolikában és teológiában a feltámadás jelképe. Bebábozódik a lárva 

és életre kel belőle a pillangó. Nyilván szemléletes jelképről van csupán szó. Mégis ott van benne a 
jelzés, az üzenet. 

Óriási lehetőségünk megélni a húsvéti evangéliumot és annak életünkre, sorsunkra kiható 

következményét! Az ünnep előtt sokszor hallottam a családi vonatkozás emlegetését. Más lesz a Húsvét, 
mert nem lehet együtt a család. Hiányozni fognak a közös étkezések, a látogatások, az együttlétek. 
Kétségtelenül fontos a közösség - a család, a gyülekezet. Az idei évben a Húsvét üzenetének és 

 
1 Galata 2,20 
2 Kolossé 3,3 
3 Luther Márton: Jer örvendjünk keresztyének 178.o.Húsvéthétfő (Nincsen itt…) 
4 Róma 7,4 
5 Kolossé 2,20 



következményének személyes vonatkozása hangsúlyos. Érdemes erre tudatosan is figyelnünk! 
Gondoljuk végig, mint jelent a Húsvét a személyes Krisztus-követésünkben! 
 

 Vegyük elő újra a hernyó és a pillangó átalakulást. Ugyanaz az élet, de két egészen más állapot. 

Húsvét a szabadulás, az új kezdet, az új teremtés lehetősége. Kétségtelenül és vitathatatlanul Krisztus-
ünnep. Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig, a kereszten meghozott tökéletes áldozatával 

engesztelt és megváltott bennünket. A halál roppant erejét belülről törte meg. Feltámadása újra szabta 
az élet törvényét.  
Jézus vitézkedését a kívülálló szemével végignézni éppen elég okot ad az ünneplésre. Isten azonban 
nem öncélúan kalandozni és önmagában vitézkedni küldte el hozzánk Jézus Krisztust. Értünk adta. 
Nekünk adta. Az üdvösségünk megszerzéséért küldte el hozzánk. Nagypénteken sokan megrendülünk 

és évről évre megvalljuk: miattunk helyettünk és értünk szenvedett Krisztus. Sőt, egészen személyesen 
szól a vallomásunk: miattam, helyettem és értem történt. Mindazt, amit Jézus elszenvedett értem, az én 
termeltem és én érdemeltem! Jézus Krisztus tehát életét adta, hogy a lárva, hernyó állapotomból 
kimozdítson. 
 

Húsvét kérdése, hogy lesz-e belőlünk pillangó? Évről évre bebábozódunk Nagypénteken. Aztán 
nagyszombaton kibontjuk magukat, váratlanul feléledünk és folytatjuk a hernyóéltünket? Értitek 
Testvérek, mire gondolok? Arra, hogy el tudunk-e szakadni a földi-testi-lelkiségbeli hiábavalóságaiktól, 

a bűneinktől, a megszokottá lett automatizmusainktól. Amikor ünnepek után úgy folytatódik az életünk, 
hogy nincs változás. Húsvétkor feltámadunk egy kicsit Jézussal és aztán visszahalunk a világias 
életmódnak. Húsvétkor felülemelkedünk a bajokon, a gondokon, az életünket nyomasztó terheken és 
aztán újra betemetkezünk velük. 
A halálban nincs kicsit meghalás. A feltámadásban nincs kicsit feltámadás. A megtérésben sincs kicsit 

megtérni. A bűneikkel sem lehet kicsit leszámolni. Pláne nem lehet a Sátánt kicsit bosszantani. Végre el 

kellene felejtenünk ezt a nem is tudom honnan eredeztethető keresztyén minimalizmust! Kivesszük az 

ünnepekből a nekünk szükségest és aztán megyünk tovább. Ez a kicsinyes keresztyénség. A jelenések 

könyvében erre használják a „langyos” jelzőt, ami a kiköpés sorsára jut. 
  

Húsvét, a megváltásunk ünneplése és áhítattal, odaadással megélése magában hordozza a 
belátást. A belátás olyasvalamit jelent, amikor magamban tudom meggondolni és megérteni a lényeget. 
Mózes énekében Isten hívását szólaltatta meg. Isten arra kérte a népét: Lássátok be, hogy csak én 
vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált, és én adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, 

aki kezemből kimentsen. 
  

Nem egyszerűen csak arról van szó, meséljük el a nagypénteki evangéliumot, mondjuk fel a 
húsvéti történetet. Isten nem pusztán bibliaismeretet kér. A hitoktatás kellemes része a bibliai történetek 

elmesélése. Vannak olyan részek, amelyeket megfelelő létszám esetén akár el is lehet játszani. Bele 
tudunk érezni egy-egy biblia alak helyzetébe. A hitoktatás lényege, a legnehezebb feladat, hogy 
belássuk, beláttassuk, megmutassuk: az örökkévaló Isten él, irányít, munkálkodik, cselekszik, az életet 
munkálja minden pillanatban.  

Ugyancsak kihívás, hogy az egyházban – az igehirdetésekben, a teológiánkban – az élő Isten 
valóságos mindenhatóságát hirdessük. Isten az egész teremtett világ Ura. Hatalma mindenre kiterjed. A 
teremtett világban theokrácia van! Az emberiség gyakorolhatja a demokráciát. Isten azonban egyedüli 
Mindenható. Mindenek és mindenki felett áll. Nincs más isten mellette! Isten ad életet. Isten ad halált. 
Isten éltet bennünket és mindeneket. Isten tud sebeket ütni és Isten tud meggyógyítani. Kezemben 
vagytok! 
Isten mindenhatóságának kinyilatkoztatásáról van szó. Lehet ez ellen lázadni, de nem érdemes.  
 
Ezt a kemény igét kiegészíti az evangélium: Az az Isten, aki tud halált adni és tud életet teremteni, aki 
tud összetörni és tud gyógyítani, akinek keze mindenhová elér adja a világnak – az emberiségnek – 
egyszülött Fiát. Odaadja megváltásukra. Odaadta, hogy az életellenes – a halál, a gonoszság, a Sátán 

és minden serege kitombolja magát rajta. Tűrte és elszenvedte. Elvitte mindhalálig. Meghalt és 

eltemették. Húsvét hajnalán bekövetkezett a feltámadás. Isten ezt tette szabadításunkra! Lássuk be, 
érezzük meg az esélyt! 
Isten ad halált. Isten ad veszélyhelyzetet. Húsvétkor is feladatunk felhívni egymás figyelmét Isten 
mindenhatóságára. Húsvét nem azt jelenti, hogy Isten az emberek elvárása szerint lemondott volna 



bizonyos hatalmáról, a mindenhatóságának ránk nézve kellemetlenebb megnyilvánulásairól. Szó sincs 

erről! Isten felajánlotta szeretetét. Hány olyan gondtalan, örömteli húsvétot ünnepelhettünk az utóbbi 

években, évtizedekben, amikor valóban a feltámadás örömhíre hangzott. Tisztán és minden zavaró külső 

körülménytől mentesen! Igaz, húsvét második napja már csak a leghűségesebb igehallgató 
testvéreinknek volt valóban istentisztelettel megélt ünnep. 
 

Meg kell vallanunk, jó dolgunkban rossz irányt vett az életünk, az élethez hozzáállásunk, a 

jövőről való elképzelésünk. Önzők lettünk. A vallás szimbolikus sírjába zárták sokan az Istent. Sajnos 

még az egyházban is fellazul az Isten teremtett rendjét, az élet rendjét kijelölő kinyilatkoztatás 

komolyanvétele. Az irgalmat elválasztottuk a bűnbánattól. A kegyelmet, mint édes öntetet mindenre 

ráborítottuk. Isten azonban azt mondja: elég volt ebből! 
 

 Húsvét ebben a helyzetben a hitünk, az Isten-kapcsolat feltámadásának alkalma is. Jézus Krisztus 

feltámadása az Isten egyértelmű jelzése: ÉN VAGYOK! ÉLEK! Mindnyájan a kezében vagyunk. De nem 

mindegy, hogy az életünk a hitetlenségbe bebábozódó lárvalét, vagy a Krisztusban feltámadt új 
teremtés, azaz pillangólét! A változást a Szentlélek munkálja. Áldott az az ember, akinek Húsvétkor 
megadatik a hite kitavaszodása, azaz Krisztusban elmúlik a régi és íme új jön létre – újul a hit, újul a 
reménység, új lendületet kap az életünk! 


