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Ebben a rövid kis igeszakaszban Jézus elmondja tanítványainak az egész evangéliumot. Elmondja nekik a JÓ 

HÍRT, Isten jóhírét, az ószövetségi ígéretek beteljesedését. Elmondja, hogy amit Isten már az Éden-kertben 

megígért, hogy legyőzi a halált, a bűnt, a pusztítást és gonoszt, mindez már itt van a küszöbön, mindez Jézus 

által hamarosan bekövetkezik. – Mert miről is beszél ebben a tömör kis mondatban Jézus? 

Első gondolati egységében lényegében a golgotai keresztről van szó. A nagypéntek csodájáról. Arról, hogy 

Jézus, akiről a tanítványok itt már egészen pontosan tudják, hogy Isten Fia, hogy ő a megígért Messiás, aki 

megszabadítja a népet, és áldást hoz az emberiségre, odaadja magát váltságul értünk. Íme, az Isten, aki 

szenvedni kész az emberért. Az Isten, aki nem megbünteti a bűnöst, hanem megfizeti bűnei árát. Aki nem 

azért jött, hogy elítéljen, hanem azért, hogy megmentsen. Az Isten, akinek a szigorától úgy félt az ember, hogy 

már az Édenben is elrejtőzött előle. Az Isten, akire az Ószövetségben úgy gondoltak, hogy ha a színe elé 

kerülünk, már akkor rögtön meg kell halnunk, és aki előtt szentségtelen mivoltunk miatt el kell süllyednünk a 

szégyentől. Tehát az Isten, akiről efféle dolgokat képzelt a lelkiismeret-furdalásos ember, nos ez az Isten, nem 

csak eljött Jézusban. Nem csak megmutatja eljövetelével, hogy közvetlen kapcsolatban lehetünk az Istennel 

Jézus által, anélkül, hogy ebbe bűneink miatt belehalnánk. Nem csak együtt érez velünk annyira, hogy szó 

szerint belebújik a bőrünkbe, és magára veszi emberi létünket, hanem mindennél továbbmegy a szeretetben. 

Jézus azt mondja tulajdonképpen, hogy halálosan szeret minket. Csak az ő szájából ez nem egy egyszerű 

szóvirág. Nem egy költői túlzás, hanem ez a valóság. Ő annyira szeret, hogy fiatal, egészséges életét odaadja 

értünk a legszörnyűbb kínhalálra, a keresztre. A mennyei Atya annyira szeret minket, hogy egyszülött Fiát, az 

egyetlen bűntelen embert feláldozza értünk, hogy nekünk örökéletünk, örök boldogságunk lehessen. Ez az, 

amit János evangéliumából úgy ismerünk, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen”. Ez a kereszt titka és csodája, hogy ott ragyog 

rajta az Isten szeretete. Mi vért látunk, szőrnyű kínt, félelmetes fájdalmat, rémísztő szenvedést. Pont úgy, mint 

egy szülészeten egy vajúdó nő esetében. De e szenvedésekben ott van még valami. A szeretet. A szeretetből 

fakadó életadás. A kereszten konkrétan az Isten szeretete, melyből a mi örökéletünk születhetik meg. Nem 

lehet eléggé hálásnak lenni Jézus keresztjéért, hiszen a megérdemelt szenvedéstől és büntetéstől mentett meg 

Jézus a kereszthalála által minket, s megajándékozott a legnagyobbal, a megfizethetetlennel, az élet, méghozzá 

az örökélet lehetőségével. S erről beszél itt, a felolvasott igében Jézus, akkor még a jövőre nézve, hogy ez, 

amit Isten egyébként meg is ígért már sokszor, hamarosan megtörténik. 

S még ennél is többet mond, mert azt sem hallgatja el tanítványai elől, hogy bár megölik, de ő harmadnapra 

fel fog támadni. Elmondja, hogy a halál nem legyőzhetetlen úr. Elmondja, hogy ő, Jézus az Isten és az Úr, 

nem pedig a halál. Mert Jézus meghal ugyan, de ebben a halállal való találkozásban a halál fogja húzni a 

rövidebbet. Mert Jézus a hatalmasabb Úr, s ő legyőzi a halált. Mert Jézus Úr, király és Isten élet és halál felett. 

És nem kell szomorkodni, mert azzal nem vesztik el a tanítványok Jézust, hogy Jézus meghal, mert ő feltámad 

és él, méghozzá oly módon, hogy még szorosabb kapcsolatban lehetünk feltámadásától kezdve vele. Mert a 

feltámadott Lelke által mindenütt jelenlévő, s nincs olyan pillanat, melyben nélkülöznünk kéne a társaságát. 

„Íme, én veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig” – mondja. S ráadásul feltámadásába beavat, bevon 

bennünket is. S nem csak úgy, hogy feltámadott testét sokan láthatták, hanem úgy is, hogy minket, akik benne 

hiszünk, saját testének ismer el, s így mi is majd testben feltámadhatunk, s vele együtt örökké élhetünk. Jézus 

számunkra is legyőzte a halált. Az Emberfia harmadnapon feltámad! – micsoda jóhír, evangélium, 

diadaljelentés ez! Lehetne talán még ennél is jobbat mondani? Ne féljetek, mert akik Jézussal éltek, örökké 

étek. Nem fog rajtatok a halál. Bár belétek mar, de belétek törik a foga, s ti egy újjáteremtett testben, egy 

boldogabb világban örökké élvezhetitek a létezés örömét. 

Erről beszél Jézus, a tanítványok pedig a jó hír hallattán elszomorodnak. Nagyon elszomorodtak – így 

olvassuk. S bár van ebben a dologban némi ellentmondás, mégis megérthetjük őket. Mert legyünk őszinték! 

Mire is vágyik az ember, ha már megszületett erre a földi életre? Hát a földi életre. Itt egészségesnek lenni. 

Aztán legyen biztonság, gazdagság, bőség, elismertség, kiteljesedés és hosszú élet és hosszú élet és hosszú 

élet és egészség, és sorolhatnám újra az egész kívánságlistát. S persze mondhatnám még azt is, hogy vágyunk 

még a könnyű halálra. Csakhogy ez nem lenne igaz. Illetve csak részben lenne igaz. Mert a könnyűre vágyunk, 

de a halálra nem. S tulajdonképpen ez valamilyen szinten rendben is van, hiszen a halál ellenség. A 

Szentírásban Isten is így beszél róla. Érthető tehát, ha nem lelkesedünk túlságosan a halállal való találkozás 

semmilyen formájáért. Sem könnyűért, sem nehézért. Mert a halál ellenség. Jézus viszont pont arról beszél itt 

tanítványainak, s ez ebben az örömhír, hogy legyőzött ellenség a halál. Ellenség, de már Jézus által legyőzött 

ellenség. 

És ezzel Jézus a mi gondolkodásunknak, hitünknek és életünknek egy egészen új perspektívát ad. Egy egészen 

új értelmezési keretbe helyezi az életünket. Jézus kitágítja gondolkodásunk határait, kinyitja előttünk a 



világegyetemet. Az emberekben fel szokott vetődni a kérdés – kiben ne fogalmazódna meg? – vajon létezik-e 

a földön kívül, a földön túl élet. S a tudomány emberei szorgosan kutatgatják ezt, de nemigen találtak még 

erre meggyőző választ. Jézus szavai alapján viszont a hívő ember számára teljesen világos a válasz: Már hogy 

ne létezne? Hisz van élet a mennyben, van élet a halál után. Életünk nincs beszorítva a földi térbe és időbe. S 

bár itt a földön korlátozott ideig élhetünk, a mennyország és az örökkévalóság nyitva áll előttünk. 

A böjt pedig annak megvallása, hogy mi ezt elhisszük Jézusnak. Elfogadjuk az ő értelmezési keretét, s így 

tovább látunk az orrunknál, sőt a sírhantnál is. Ezért mi nem csak a földi évtizedekre tervezünk. Nem csak a 

nyugdíjra és öreg napjainkra gyűjtünk. Hanem számunkra a mennyei kincsek is fontosak, sőt, azok a 

fontosabbak, hiszen azok az örökre szólnak. Ezért tudunk mi másként gondolkodni, mint a világ fiai. Ezért 

tudunk mi itt a földön böjtölni, lemondani, veszteségeket is elfogadni. Ezért tudunk nehézségek közt is örülni, 

s minden földi boldogtalanság dacára boldogok lenni. Mert tudjuk, hogy Jézus legyőzte a halált, s miénk a 

mennyország gazdagsága. S miközben itt a földön esetleg minden elvész, emberek elhagynak, anyagi 

veszteségek érnek, sőt talán az egészségünk is megroggyan, s testi, lelki fájdalmak gyötörnek, mi vigasztalást 

és reménységet találunk abban, hogy de nekünk ennél sokkal többünk van. Csak még egy kis tűrés, még egy 

kis türelem, s birtokba vehetjük azt a nekünk elkészített hatalmas gazdagságot, azt a felhőtlen örömöt, ami ott 

már vár ránk, mert Jézus a kereszten megszerezte, a halál legyőzésével pedig nekünk ajándékozta. S mindez 

sokkal pazarabb lesz, mint amit itt a földön egyáltalán el lehet képzelni. Amikor ez eszünkbe jut, mindig 

izgalomba jöhetünk. Mindig kíváncsi izgatottság és öröm áraszthatja el lelkünk. A megajándékozottság 

örömével szoktál Jézus halálára és feltámadására gondolni? S vigasztalást találsz a nehézségek s a földi út 

fájdalmai között abban, hogy de neked van egy mennyei hazád? Vagy csak szomorkodsz a földi dolgokon, 

mint a tanítványok ott régen, vagy mi még rosszabb, közönyös maradsz, mert teljesen lezárja gondolkodásodat 

a földi? 

Nagy a kísértése ennek. S ez ellen adatott nekünk gyógyszerül a böjt. Hogy tudjunk egy kicsit a földi örömöktől 

elvonatkoztatni, s tudjunk a nagyobb örömökre, a mennyei örömre, Jézus győzelmére és szabadítására, s a mi 

saját feltámadásunkra és örökéletünkre figyelni. Nagyon fontos ez, mert így kerülnek a megfelelő helyiértékre 

földi dolgaink. S ebben segít, erre a gondolkodásra szabadít fel a böjt. Most nem a finom ízeknek, a teli hasnak 

örülök. Az is jó, és Isten ajándéka, de most teret adok annak, hogy a hosszabbtávú dolgok öröme töltsön el. 

Most hadd örüljek nem a múlandónak, hanem az örök Isten szeretetének. Ezt éljük meg, erre koncentráljunk 

most különösen a következő időszakban. Mert így készülhetünk fel a nagypéntek és húsvét ünnepére, Jézus 

bűntörlő halálának és halált legyőző feltámadásának a megünneplésére. Így készítsük most a lelkünket! Ámen. 

 

 

 

1. Miről beszélt Jézus alapigénkben tanítványainak? 

2. Milyen érzelmeket váltott ki a tanítványokból a Jézus haláláról és feltámadásáról szóló prófétai szó? 

 

 

a) Érzed a megajándékozottság és bűnbocsánat örömét Jézus keresztje által, vagy a mindenféle földi 

dolgok kapcsán előjövő érzések teljesen leuralják a lelkedet? 

b) A feltámadás és örökélet reménysége vigasztalást nyújt neked a nehéz földi helyzetekben? Vagy 

inkább aggodalmaskodsz még amiatt is, hogy mi vár rád a halál után? 

c) Miközben szereted a földi életed (szereted?), vágyódsz a mennyei életbe is? 

d) Mit teszel azért, hogy a nagypéntekre és húsvétra készülve többször jusson eszedbe Isten ajándéka, a 

kereszt és a feltámadás, a bűnbocsánat és az örökélet? 

e) Van-e valami terved arra, hogy hogyan tudod majd úgy ünnepelni a húsvétot, hogy a nem hívő 

családtagjaid számára is világossá váljon, hogy most Krisztus feltámadásáról és az ember örökéletéről 

van szó? 


