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HÚSVÉT 2.

TÉVHITEK
és a tények 

AMI TÖRTÉNT 
Meghalt. Feltámadt. Meg-

jelent. Mennybe ment.  

AMIT JELENT 
Velünk van. Élő és ható. 

Azonosulhatunk vele.



Tévhitek…
Feltámadás nincs… Túlélte… Ellopták a testét… 

Hallucináltak… Szellem lett belőle… Eszméiben él…



…és a tények
Jézust megkorbácsolták, 
keresztre verték, lándzsát 
döftek a mellkasába (Jn 
19:1,18,34). Ezt nem lehet 
túlélni. A római katonák 
tudták, ki halott, ki nem… 
Tanítványai is halottnak 
tartották, gyorsan sírba 
tették (Jn 19:38-42), bár 
Jézus többször előre meg-
mondta: feltámad (Mt 16:21 
Jn 16:20, Lk 24:6-7).

A sírt Pilátus engedélyével 
a zsidó templomi őrség 
őrizte, le is pecsételte (Mt 
27:62-66).  
Vasárnap hajnalban angyal 
szállt le, a követ elhenge-
rítette. Az őrök megijedtek, 
a főpapok lefizették őket: 
hazudják azt, hogy a 
tanítványok lopták el a 
testet… (Mt 28:2-4,11-15).



…és a tények
Először nők (!) találkoznak 
angyalokkal, majd Jézussal, 
az apostolok bevallottan 
bizonytalankodnak (Mt 
28:17, Mk 16:11, Jn 20:25, 
Lk 24:5-12,25,37). 
Jézus 40 napon át Jeruzsá-
lemtől Galileáig hol itt, hol ott 
jelent meg nekik. Egyszer 
ötszáz hívőnek(1Kor 15:6), 
végül Saulnak (ApCsel 9). 
Hallucináció kizárva.

Jézus tanítja apostolait az 
Írásokból, hogy értsék, mi 
történt (Lk 24:25-27,32, 
44-45, Jn 20:9). 
Megdicsőült emberi teste 
(Jn 2:19-22) nem kísértet /
szellem volt (Lk 24:37-43). 
Váratlanul megjelent, eltűnt, 
végül – a misszióparancs 
(Mt 28) után – felment a 
mennybe (Lk 24, ApCsel 1).



Ami történt,
a szem-, fül- és kéztanúk szerint



belerendült a világ
Halálakor sötétség, földrengés, kinyílt sírok,  

leszakadt kárpit… (Mt 27:50-53) 



belerendült a világ
Feltámadása csendben történt…



előre megmondta
Fel kell támadnia.  

Hatalmában áll életét visszavenni (Jn 10:17-18).



gondolj bele
Nem csak szenvedéseiről 
szólt előre háromszor, 
hanem megdicsőüléséről 
is (Mt 16:21). Emlékezniük 
kelett volna rá (Lk 24:6,25). 
Jézust nem egyszerűen 
megölték: előre kijelentet-
te, hogy ő a Jó Pásztor,  
és hatalmában áll életét 
odaadni és visszavenni 
(Jn 10:17-18 vö. 19:30).

Jézus korábban több 
halottat is feltámasztott:  
• egy kislányt  

(Mk 5:41 Ébredj fel!)  
• a naini ifjút  

(Lk 7:14 Kelj fel!) 
• Lázárt  

(Jn 11:43 Gyere ki!).  



találkozások
Nők, angyalok… Az emmausi úton, egy jeruzsálemi 

szobában, a galileai tónál… 



gondolj bele
Először magdalai Mária és 
Jakab anyja Mária találkozik 
angyalokkal, majd Jézussal; 
hírt visznek az apostoloknak 
(Mt 28:1-10, Mk 16:1-13). 
Az emmausi úton két tanít-
vány nem ismeri fel azonnal 
(Lk 24:16,31); tanítja őket, 
megtöri a kenyeret és eltű-
nik. Péteréknek megjelenik, 
és bizonyítja: nem kísértet 
(Lk 24:37-43).

Újra megjelenik az aposto-
loknak, és Lelkét leheli 
beléjük (Jn 20:19,22). 
Tamás ekkor nem volt ott, 
ezért külön megjelenik neki, 
hogy végleg eloszlassa a 
kételyeit (Jn 20:24-28). 
Végül Galileában a csodá-
latos halfogás után Pétert 
feloldozza és rá bízza az 
övéit (Jn 21:1-19).



mennybemenetel
Várják a Lelket, tegyenek tanúságot (ApCsel 1:4,8).  

Legyőzte a világot (Jn 16:33), velük lesz (Mt 28:20), visszatér.



Amit jelent,
és amiért ez botrány, bolondság vagy jó hír



ő a mi Urunk…
Feltámadása igazolta, amit önmagáról állított (Jn 11:25), 

és megváltásunkért tett (Róm 1:4)



gondolj bele
Feltámadása messiás voltát 
és istenségét bizonyította. 
Kortársai jelet követeltek  
tőle: felhatalmazása bizo-
nyítékát. Válasza: (teste) 
templomát három nap alatt 
felépíti (Jn 2:18-22 ~ Mt 
12:40 Jónás előképe). 
Nem csak feltámasztott 
másokat, önmagáról azt 
állította: ő az élet és a 
feltámadás (Jn 11:25)…

Jézus feltámadása is kezdet-
től fogva az evangélium 
része (1Kor 15:1-11 vö. 
ApCsel 2:24, 17:31 stb.): 
• ezáltal bizonyult Isten 

hatalmas Fiának és 
Urunknak (Róm 1:3-4) 

• enélkül a belé vetett hitünk 
(Róm 10:9) hiábavaló 
lenne (1Kor 15:14), de 
nem az (15:58).  



nyomot hagytunk rajta
Testében támadt fel (Jn 2:19-21), és 40 napon át sok 

bizonyítékkal mutatta meg, hogy él (ApCsel 1:3)



gondolj bele
Az üres sír (ellopták?) és a 
megjelenések (kísértete?) 
nem bizonyítanak semmit. 
Jézus testi feltámadásá-
nak van igazi jelentősége 
(Jn 20:27, 1Jn 4:2, 1Tim 
2:5):  
• tényleg ő támadt fel, aki 

helyettünk bűnhődött,  
• emberi teste átváltozott, 

megdicsőült.



gondolj bele
A kereszten velünk (bűnös 
halandókkal) azonosult, 
minket képviselt Isten előtt.  
Mivel él, hitben mi is azo-
nosulhatunk vele halálá-
ban és feltámadásában 
(Róm 6:4-11). 
Ez nem csak képletes, mert 
a Feltámadt tesz is valamit a 
benne hívővel: Lelkét adja 
bele, aki feltámadása záloga 
(Róm 8:11, 2Kor 5:4-5)

Az örök élet nem csupán 
„a mennybe jutni”. 
Új ég és új föld vár ránk 
(2Pt 3:10-13, Jel 21:1-4). 
Ott új testben (létformá-
ban) élhetünk, ami a földi 
testhez képest mennyei / 
lelki test lesz, mert Jézus 
testéhez hasonlóvá lesz 
változtatva (Fil 3:10,20-21, 
1Jn 3:1-3, 1Kor 15:42-53).



gondolj bele
Krisztus feltámadásával 
hatástalanította a halált 
(2Tim 1:10 ~ Jn 11:15-16 
tkp. „nem hal meg örökre”), 
halálával a Vádlót, akinek 
hatalma volt a halálon,  
és megszabadított minket  
a halálfélelemtől (Zsid 
2:14-15). Végül diadalt arat 
a halálon (1Kor 15:54 ~ Jel 
20:14 thanatosz, hádész).



ő is nyomot hagy rajtunk
A Krisztusban hívők új identitása, új küzdelme, új élete



gondolj bele
Isten megbékéltetett min-
ket magával (Róm 5:1, 10, 
Kol 1:21-22), megbocsá-
totta bűneinket (Ef 1:7) és 
megtisztította lelkiismere-
tünket (1Pt 3:21 Zsid 10:22)  
Lélekben újjászülettünk 
(Jn 1:12-13), új teremtés 
lettünk (2Kor 5:17). Nem 
kaptunk új múltat, de új 
jövőt igen…

Sötétség voltunk, de 
világosság lettünk (Ef 5:8). 
Bűnösök voltunk (Róm 
5:8), de igazak lettünk 
(5:19) stb. Neveltetünk, 
gyógyulunk, növekedünk… 
Egy identitásunk van, nem 
váltott („egyszer szent, 
máskor bűnös”), nem kettős 
(„bűnös szent”). Ha vétke-
zünk, elég a lábmosás…



gondolj bele
A megszentelődésben az 
számít, mit tartunk önma-
gunkról, mert azt is fogjuk 
megtapasztalni… 
Az „óembert” (régi énün-
ket) levetettük, az „új em-
bert” felöltöztük, gondol-
kodásunk pedig folyama-
tosan frissül (Kol 3:9-10, 
Gal 3:27; Ef 4:20-24 ÚFO, 
RÚF pontatlan).



gondolj bele
Az új(fajta) szövetség:  
a parancsok belsővé 
válnak (Zsid 10:15-17). 
Ezért új(fajta) küzdelem 
van a hívőben: a Szent-
lélek küzd bennünk a régi 
vágyak, félelmek, függé-
sek ellen. Így a „test” 
cselekedetei helyett a 
Lélek gyümölcsét 
teremjük (Gal 5:16-25).

Nem az ó- és az új ember 
küzd, az új ember maga a 
csatatér, ami kialakulóban 
van, ezért fáj. Még tudunk 
vétkezni (1Jn 1:10), de 
már tudunk nem vétkezni 
(Róm 6:6-14).  
A mi egykor norma volt, 
már baleset. A bűnt nem 
tudjuk élvezni, idegennek 
érezzük. Keresztre velük!



gondolj bele
Krisztus kiváltott minket a 
bűn szolgaságából (Róm 
6:17-22 stb.), végre való-
ban szabadok lehetünk 
(Jn 8:34-36, Róm 8:2, Gal 
1:4). 
Belekóstolunk az eljöven-
dő világ erőibe (Zsid 6:5) 
és isteni természet része-
sévé válhatunk (2Pt 1:4). 



KÉRDÉSEK

Ha mélyebb lehetne az 
Istennel való kapcsolatod, 

mi változna meg az 
életedben?  

Hogyan gondolkodsz 
magadról Krisztusban? 

A bibliai ígéretek hogyan 
alakítják a jövőképedet?


