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„...Jézus így szólt hozzá: ’Asszony, miért sírsz? Kit keresel?’...  
Jézus néven szólította: ’Mária!’. 
 Az megfordúlt és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! - ami azt jelenti: Mester...  
Elment a magdalai Mária és hírül adta a tanítványoknak: ” 
Láttam az Urat!, és hogy ezeket mondta neki.” Jn 20, 1-18 v. 
 

Húsvét 2013 
 

Jézus Krisztus él! A halált legyöző Krisztusra 
figyelünk, aki ma is reménységre batorít. Ő áll most is 
az ünnep közepén, nélküle hiábavaló a hitünk és a 
prédikálásunk. A húsvéti örömhír első megtapasztalói 
a gyenge asszonyok, azok közül is egy, akinek sok bűne 
bocsáttatott meg: a magdalai Mária. Három 
fordulópont van ebben az írásban, ami jól szemlélteti 
Mária lelki fejlődését: sírt, megfordúlt és hírül adta 
azt, amit Jézus reá bízott. Hosszú út vezet el addig, 
míg eljut a boldog, örömteli megbizonyosodáshoz. 
Eleinte még magányosan és reménytelenül 
kétségbeesve sír, majd itt történik valami: Isten 
közbelép Mária életébe az Igéjével, megfordul és 
találkozik Vele, az Úrral és a végén  már küldetése 
van, boldogan viszi a hírt: Jézus él! 
 

Az egész élete megváltozott, mert találkozott a 
feltámadt Krisztussal. Ott a sírnál, ott maradt 
kifosztva, egyedül a gyászával. Jézust megölték, azt 
hiszi, hogy holttestét ellopták, akik közel álltak hozzá 
azok is elhagyták,üressé és céltalanná vált az élete – 
tehetetlenségében csak sír. Behajol a sírboltba és látja 
a két angyalt, akik megszólítják. És ő válaszol, de 
megfordul és látja, hogy Jézus ott áll, de nem ismeri 
fel mig nevén nem szólítja.  
 

Megfordult és felismeri, hogy ez ugyanaz a Jézus, 
akinek a keresztre feszítését három nappal ezelőtt 
végignézte, akitől ő is olyan sok jót kapott, aki most a 
nevén szólította. Ez, valóságos élő személy. Ugyanaz 
a Jézus,akit ő ismert. Hihetetlen, de úgy látszik, hogy 
mégis csak feltámadott és él. Itt lesz egészen bizonyos 
abban, hogy amit Jézus előre megigért, az most 
beteljesedett. Valóban feltámadott, él és számíthat rá a 
továbbiakban is.Ott az üres sírnál -Jézus nélkül sírt, 
de amikor felismerte az élő Krisztust, amikor 

találkozott vele, akkor az élete újra értelmet nyert, 
akkor kapott célt, telitődött meg és vitte az örömhírt a 
tanítványainak. Pál apostol is, amikor felismerte a 
feltámadott Krisztust azt kérdezi:”Uram,mit akarsz,hogy 
cselekedjem?” 
 

Hinni azt jelenti: engedelmeskedni. És én s a világ 
egyáltalán nem engedelmeskedünk Neki. Akkor 
értékelődik át a hitem és akkor változik meg minden, 
amikor bizonyos leszek abban, hogy Jézus 
nagypénteki kereszthalála és a bűneim között szoros 
összefüggés van: mert miattam, helyettem kellett 
meghalnia. Nekem már nem kell bünhödnöm, erről 
Szentlelke egészen meggyőzött. Minden megváltozott 
és átértékelődött. 
 

Mária életében ott a sírnál következett be a fordulat, 
amikor megfordúlt és felismerte Jézust. 
Kívánom mindenkinek és szeretettel bátorítok 
mindenkit kérvén, hogy fordúljon meg és ismerje 
meg Jézust a feltámadottat, - mert úgy szerette Isten e 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Ő benne, el 
ne vesszen, hanem örökélete legyen -, akkor nyílik meg a 
szeme és kinyílik elötte egy új világ: a valóság világa.  
 

Ezzel az élő, feltámadott Jézussal ma is lehet 
találkozni. Mindenütt, ahol a róla szóló bizonyságtétel 
hittel hangzik, ahol azok, akik már ismerik Őt, 
összejönnek az Ő nevében, Ő ott van. Az 
Igehírdetésben, a Szentírás ígéiből lép elénk a 
feltámadott és élő Krisztus és Ő maga győz meg 
minket arról,hogy mi az igazság.Senkinek nem tudjuk 
bebizonyítani,hogy feltámadott, erről a tényről 
egyedül Ő gyözhet meg mindnyájunkat. 
Máriát is meggyőzte és azt mondja: ”Láttam az Urat” 
Máriát is Jézus szeretete vonzotta oda az üres sírhoz, 
majd a szívébe hull az Ige, felismeri az élő Urat, 
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szövetséget köt Jézussal és attól kezdve küldetésében 
jár. Így szól bele - mindíg a legjobbkor - az én 
életembe is az Úr, mint az első húsvétkor és ez így 
megy azóta is. 
 

Szükség van arra, hogy megfordúlj és megszólitsd az 
Urat, hogy keresd Őt és ne add fel soha, mert ebben a 
megszólításban már benne van a hit csírája. Él és 
várd, hogy neveden szólítson tégedet is, mint ahogy 
Máriát és ebből a talán erőtlen istenhitből el lehet 
jutni a megalapozott, az élő Krisztusba vetett igaz 
hitre, ami egyben engedelmesség is. Lesz 
engedelmesség, lesz szeretet a szívben azok iránt, 

akikhez küld, lesz mondanivaló, mégpedig mentő Ige 
és Jézus Krisztus áldott eszközei lehetünk. 
 

Adjon Isten megtérést mindnyájunknak a félszíves 
keresztyénségből, merjük az első lépést megtenni. 
 

Merj oda fordúlni most Jézushoz és megszólítani Őt! 
Elmondani, mi van benned, elsírni a bánatodat, kérni, 
hogy Ő tegyen bizonyossá, mert Ő tud adni 
bizonyosságot úgy, mint ahogy Márának is tudott 
adni.  

 

ÁMEN    
özv Lázárné, Zahn Dalma Enikő, ref. lelk.	
 
 

 
 
 

 


