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K.Gy.IT.az Ur J. Kr.ban! Hiszem, hogy vanna köztünk, akik már ed- 
dig ia husvétban éltek,mert életük kérdéseit és a halálnak is a kérdésé- 
számukra megoldotta bizonyosságuk,hogy Jézus feltámadott és él.A husvét: 
evangélium hallására mégis szükségünk van az ilyeneknek is,hogy ujból meg 
erősödjenek hitükben és ismét m e g t e l j é k   szivük husvéti örömel.
De vannak ma közöttünk olyanok is — és Isten tudja,nem többségben vanna- 
ezek-, akikre ugy virradt a husvét,mint az evangéliumbeli asszony 
ra,akiket szeretet vitt ugyan a sirhoz,de szeretet a halott Jézus iránti 
Ők a holttestet készültek megkenni drága kenetekkel, mert erre a szombat 
tiltása miatt már nem volt lehetőségük.Reménységük nem volt.Csak gondjuk 
a sirt elzáró kő gondja nyomta szivüket. De ezek az aszonyok,amikor oda-  
tekintettek a sírra,látták,hogy a kő el van hengeritve és az üres sirban 
angyali jelenésre nyilt tágra a szemük! Adjon most az Isten kegyelme min 
nyájunknak,a husvétnak örvendezőknek is,a reménységnélkül fásultaknak is 
ilyen látást! Hogy mélységes,boldog húsvéti hitben forrassza össze ezt a 
gyülekezetet a husvéti evangélium.

" A Názárethi Jézus, aki megfeszittetett, feltámadott!"
1. A feltámadás szent titkának nem volt tanuja. Hire angyal szá- 

járól hangzott el.Az angyal látására és hire hallására az asszonyok meg- 
félemlettek.Féléimük érthető.Mindannyiszor, amikor betör egy-egy fénysugár 
a láthatatlan szellemi világból ebbe a mi világunkba,vakitása alatt meg- 
remeg a látható világ vak embere. Csak a tagadása annak a fényben fürdő 
világnak volna botorság! Régen áldozatul estetek volna testi vagy lelki 
veszedelmeknek,ha nem vigyáznának rátok is angyalok. Mert ezeknek a tisz
ta szellemi lényeknek nem közönyös embertestvéreiknek sorsa. Ezért is ta
láljuk ott őket Jézus megváltó életének minden fontosabb szakaszában. A bethlehemi éjszakában ők ujjonganak a Szabadító születésén;a pusztában a 
kisértők elüzése után ők szolgálnak a Győztesnek; a gethsemanei gyötrődés 
között angyal viszi Neki a mennyéi Atya erősitését. Az Isten Fiának földi 
utja nemcsak a sötétség birodalmát mozgósitotta. Feszült figyelemmel ki
sérte a tiszta szellemek világa is. Hogy hiányozhatott volna tehát a képv   
selője a sziklasir istenmüvelte feltárulásánál! Megjelenése tehát tulajdon 
képen egészen természetes dolog volt,épen olyan természetes,mint az asszo 
nyok félelme,amelyet kiváltott.De ezeket nemcsak az angyal látása remitet 
te meg,hanem a sir üres volta is és ennek magyarázata,amelyet az angyal   
hallottak.Egyszerre egész sulyában rájuk szakadt a felismerés itt megtör- 
tént,amit a kegyesek egész régi isteni igéretek alapján feszült reményke
déssel vártak: megkezdődött a halottak feltámadása! Tehát felvirradt az 
utolsó idők első hajnala,a régi közé odatolul az uj világ,amelyben többé 
nincsen halál!!- És valóban ez a husvét.Jézus feltámadása szóval ki sem 
fejezhető jelentősége: a halálnak ebből a világából életnek világa lett! 
A halál árnyain,amelyek olyan kétségbeejtően sötéten borulnak rá minden 
örömre éa életszomjuságra,keresztülsüt az életnek diadalmas napja! A si- 
rok enyészete felett ott fénylik a feltámadás és élet reménysége! Mert 
amikor a názárethi Jézus feltámadott,első zsengéje lett azoknak,akik el
aludtak /l.Kor.15,20./I. — De hogyan lehetséges az Ő feltámadásából ilyen 
mérhetetlen nagy reménységet meriteni? Ugy,hogy megértjük,miért hangsuly 
ta az angyal,hogy az a Jézus támadt fel,  kit megfeszítettek! Most már 
fény esik a kereszt sötét titkára. Most már nem gyászos elbukásnak vagy  
a gonoszság diadalának a jele,hanem záloga annak,hogy megtörtént,amit Jé
zus mondott az ember Fia váltságul adta életét sokakért! Ez a világ ha
lálnak a világa volt,mert az ember szörnyü elbizakodottságban lázadásban 
élt a szent Isten,az élet forrása ellen. A bűnért vette a zsoldot,a ha
lált. De most ezt a zsoldot mindenkiért Ő vette el, a Szent és Tiszta. 
Ezért nincs többé kárhoztatása annak aki Őbenne van,Ő beléje fogódzik 
meg,Ővele fedi magát.Nincs többé számára halál büntetése,hanem van fel
támadása és élete.Ez a husvét örömhire!Ezért érvényes most már a halál
tól való iszonyodásával szemben is az angyal biztatása: "Ne féljetek!”
ti is,akik féltek a haláltól.-  és féltek tőle valamennyien,jobban,mint, ahogyan megvallanátok - figyeljetek fel erre a bűnbánatra! Nem fogtok meg-



szabadulni attól a félelemtől és bármennyire áltatjátok magatokat a halál 
természetes voltával, ennek az életnek terhétől való megszabadulás előnyé- 
vel vagy a magatok képzelt életuntságával és az észvesztőéig fokozódik 
majd ez a rémület a haláltól,ha egyszer elüzhetetlenül telepszik be a ti 
küszöbötökre, - csak a husvét hitével nem dacoltok vele Jézus él,én is 
Vele! És ti is,akik nem tudtok meggyógyulni attól a sebtől,amelyet kedve
seitek elvesztése ütött a sziveteken,bármennyire is vigasztalgatjátok maga 
tokat azzá,hogy jobb nekik csendesen pihenni,mint fájdalmaktól jajgatni,- 
higyjétek el,az ilyen sebek behegethetnek,de a heg alatt csak sajognak, 
sokszor-sokszor megint szinte elviselhetetlenül,de meggyógyulni csak akkor 
fognak, ha a sírok mellett állva is vallhatja az ember: Krisztus feltámadott 
és zsengéje lett azoknak,akik elaludtak!

, 2. De figyeljünk most még egyszer arra,hogy erre a boldog hit
re csak azok juthatnak,akiknek Krisztus a bűnösök Megváltója lett. Az asz- 
szonyok ott a sírnál ezt a megbizatást kapták "Menjetek el,mondjátok meg 
az Ő tanítványainak és Péternek.." A csüggedt félelemtől megszállt ta- 
nitványoknak, akik maguk féltésében mind elhagyták. És Péternek, aki gyönyö- 
rüen tudott fogadlkozni és zutul tagaddá meg Urát. Az üzenet,amelyet nekik 
közvetiteni kellett,biztatás is volt a reménytelenek felé és bátorítás is 
a reszketők felé. De ennél több volt hirdetése annak,hogy a Feltámadott 
megbocsátja bűneiket. Egészen bizonyos,hogy Péter abból az üzenetből,amely 
külön neki is kellett továbbítani,elsősorban ezt vette ki és ezt ragadta 
meg mind a két kezével: a bünbocsánat hirdetését. A feltámadt Jézusnak 
ugyanez az üzenete a Pétereknek ebben a gyülekezetben is. Vannak Péterek 
itt is! Sőt: mi valamennyien azok vagyunk. És talán vannak most is,akikne] 
a bünük épen úgy fáj,mint fájt a büne Péternek. Talán szószerinti kimondot
tan Jézus gyáva megtagadásának e bűne ég a leikükön. Talán más bün, lénye
ge szerint minden bününk az Ő megtagadásának büne.Mert aki megkeresztel- 
kedett és már akkor előlegbe kapta minden kegyelmét és aki szentvacsorájá 
megizlelte és ott elnyerte Ot Magát szent valóságában és aki igéjét hall-
gatta nem is egyszer és mindannyiszor kegyelm e  felkinálásában volt része és mégis kacérkodik tisztátalansággal és bűnnel és sokszor-sokszor jobban 
szereti, ezt,mint őt, -ez mind Péter,aki megtagadja az Urat, Őh, ugy-e hogy 
Péterek vagyunk! Sok a Péter közöttünk! És adná Isten,hogy még a halál ké  
désénél is sulyosabban nehezedjék a lelkünkre a bünük! És azután sziven 
üsse őket az üzenet: mondjátok meg Péternek! Ettől a tehertől nincs más sz 
badulás,csak a bünbocsánat. És husvét ezt kinálja fel,amikor hirdeti,hogy 
feltámadott,aki megfeszittetett a Péterekért. Zárjuk szivünkbe ezt az örök 
hirt mi Péterek! Csak azután örülhetünk az élet üzenetének!

3, Akkor majd megelevenedik számotokra az az üzenet is:"Előtte 
tek megy Galileába,ott meglátjátok őt,amint megmondotta néktek." Jézus 
Galielában akarta megint összegyüjteni tanitványait,miután rémületükben. 
széts z é l e d t e k .  Maga körül akarata őket összegyüjteni! Sok szó nél
kül is megirthetjük ennek mondanivalóját a mi számunkra mint gyülekezet 
és egyház számára, Egy-egy gyülekezet,az egyház a maga egészében csak ak
kor lehet szorosan összezárkozott és legyőzhetetlenül erős,ha husvéti gyü 
lekezet,husvéti egyház,amely az élő Krisztus körül tömörül és Őbelőle v es 
erejét,hitét,bátorságát és reménységét! Csak tiszta tan adhat bizonyos me 
revséget,a merevségben van bizonyos erő is, de ami merev,az törékeny is! 
Szigoru törvényeskedés,keresztyén tökéletességre való törekvés,minden he] 
zetben szabott előirások felállitása:"ezt szabad,—ezt nem szabad!" — 
fakadhat komoly vágyból tisztaság után,de végül is formákba vész,ellélek- 
telenedik és egymás között szeretetlen itélkezésre vezet.Élő és erős gyü
lekezet és egyház nem él sem tanból,sem az erkölcsi szabályokból,hanem él 
a feltámadott Krisztusból, És ezért diadalmaskodik minden veszély felett 
és ezért örök! És tudja,merre vezet az utjai Mert mindig tudhatja,előtte 
megy Ura. Tudja,hogy az Ő utja keresztre vezetett. Az Ő egyházának utja : 
odavezet! Más remény csalfa és hiúuremény!De az Ő utja a kereszten tul d: 
csőségbe torkollott. S ott végződik egyházának is az utja. Ez a remény 
húsvéti remény és ezért diadalmas és erőt adó remény a kereszt alatt is!
A mi Galileánk,ahol szinről-szinre látjuk Őt,a dicsőség,az elpusztithata  
lan élet! Ez a végső cél lebegjen a szemünk előtt kiosi egyéni életünkben 
is. És fogjuk birni ezt az életet,-kereszt alatt is!Amikor Ő megy előttü:

  4. Az asszonyokról meg van Írva,hogy félelemmel és álmélkodás- 
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Ez a hallgatásuk nem hütlenség volt a kapott megbizatás iránt. Természetes volt.Olyan hatalmas dolgokat hallottak,olyan uj világ bontakozott ki a 
szemük előtt,hogy a benne való eligazodáshoz idő kellett.Amit hallottak és 
láttak,azt először fel kellett dolgozatok magukban hogyan is tudtak volna 
most mindjárt szólni és beszédükkel lerázni magukról a félelmet,amely re
ájuk szállt! Nagyon üdvös lesz,ha abból a félelemből mi is érzünk vala
mit! Mert nem lehet ezentul ugy élni,mintha Krisztus halott kakast maradt 
volna. Az a kereszt,amelyet feltámadása igazolt, megitél minden hitetlent, 
könnyelnü,felszines életet,amelyet Isten nélkül és Isten ellen élünk. És 
ez elől az itélet elől,amely halált jelent,csak egy menekülés van,oda a 
Feltámadotthoz,oda az élethez! Azért jó lesz,ha a husvéti hir hatása 
alatt döbbenet is száll a lelkünkre. Majd azután egyszer hangosabb lesz 
bennünk az öröm! Az asszonyok álmélkodásában is azárt ott ragyogott a 
félelem mellett az öröm is! Máté evangélista egyenesen azt mondja,hogy 
elfutottak félelemmel és nagy örömmel! És az öröm győzött! Tanusitja az  
egész irás. Milyen drága biztatás ez felénk örömtelen emberek felél

Csodálatos reggel volt az ott a sziklavér szájában! Kezdődött
gond és reménytelenség között és lett belőle reménység és élet husvétja! 
s mindaz az angyali szó hatása blatt történt í a Házárethi Jézus,aki meg- 

feszittetett feltámadott! Mi most angyali jelenést nem láttunk. De az élő 
Krisztussal lehetett találkozásunk az ú igéje áltál,ha nyitott volt a 
szemünk. Milyen csodálatos husvétban foglalódhatik  most az életünk,ha 
bünbocsánatban Vele megyünk az élet felé! Ámen.
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