Hogy higgyetek!
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Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. 21Márta ekkor így szólt
Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 22De most is tudom, hogy amit csak kérsz
az Istentől, megadja neked az Isten." 23Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" 24Márta így válaszolt:
"Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." 25Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.
Hiszed-e ezt?" 27Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell
jönnie a világba." János 11,20-27
Találkozások Jézussal. Két hónapja tart az igehirdetési sorozat, amelynek ma a végéhez érünk. Jézus
emberekkel találkozik, csodákat tesz, s nagyon sokan, amikor látják ezeket a csodákat, jeleket, hisznek
Jézusban. János, aki az evangéliumot leírja, ezért írta le a találkozásokat is, meg a csodákat is, meg a hitre
jutásokat is, mert szeretné, hogy aki, csak hallja az evangéliumot, az hitre jusson. Hogy ti, Kedves Testvérek,
hitre jussatok, higgyetek Jézusban, az Isten Fiában. S ahogy az természetes szokott lenni, a nagy csattanó a
végére marad, a csodák intenzitása, úgymond, szinte „hihetetlen” volta egyre csak erősödik. Mint amikor nem
szoktunk valamit elhinni, azt mondjuk: „ez azért erős.” Nos, Lázár feltámasztása azért erős! Mert egy beteg
meggyógyítása, mert egy tenger lecsendesedése, hirtelen szétosztott kenyerek mázsái, a lakodalom végére
tartogatott jó bor valamilyen módon, csűrve-csavarva még-még megmagyarázható, ahogy megtették ezt a
racionalista kor teológusai is. De egy halott feltámasztása… Talán sokan közölünk is azt mondjátok: azért
minden hihetetlen dolognak van határa! Talán sokan közülünk is úgy gondolkodtok, mint Márta, úgy
általánosságban talán van feltámadás, miért is ne… de amikor Jézus szól: vegyétek el a követ, szinte felrikolt:
Uram, már szaga van, hiszen negyednapos! Amikor konkrétan hinni kellene Jézus szavának, akkor inkább
megijedünk és a tapasztalataink nem engedik, hogy mégis higgyünk. Pedig ne felejtsétek! Az evangélium azért
számol be Lázár feltámasztásáról, mert Istennek az a célja, hogy higgyetek. A Szentlélek pedig azért indított ma
titeket arra, hogy templomba jöjjetek, hogy higgyetek! Az ige azért szól ma hozzátok, tudva azt, hogy
egyáltalán nem biztos mikor hallhatjuk legközelebb, hogy higgyetek! Istennek egy célja van, hogy higgyetek
abban, akit Ő elküldött. Ezért írta meg János az evangéliumot: 30Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme
láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. 31Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a
Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.
Nézzük hát ezt a legutolsó jelet! Mit is akar elmondani nekünk?
1. A hit jelen idejű!
2. A hit látja az Isten dicsőségét!
3. Igen én hiszem, hogy te vagy az Isten Fia…
1. A hit jelen idejű!
Márta a jövőről beszél. Mint egy ügyes hittanos, felmondja a leckét. Egyszer majd a világvégén, amikor
mindenki feltámad stb stb… De Jézus nem engedi, hogy a jövő elrabolja a jelent. Én vagyok – mondja. Nem azt
mondja, hogy leszek, hanem azt hogy vagyok. Jelen idő. Én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt?
Húsvét után élünk. Eltelt csaknem 2000 esztendő azóta. Nekünk talán nem is a jövő, hanem a múlt okoz
nagyobb kísértést. Hogy is volt ez a feltámadás? Biztos, hogy volt feltámadás húsvét hajnalban? Hogy válik ez
most jelen idővé a számomra?

Hiszed-e ezt? – kérdezi Jézus. Hiszed-e most Testvérem, hogy Jézus feltámadt?
A konfirmandusokkal beszélgettünk a nyári csendesnapjainkon a hit tartalmáról. Lehetett tippelni, mi a
keresztyén hit leglényegesebb tartalma, s nagyon sok ötlet hangzott el, majd végül elértünk a valódi
tartalomhoz, a lényeghez. Mert sok minden tudományosan is igazolható, történelmi források vonultathatóak fel,
genetikailag lehet bizonyítani sok mindent, amiről a Biblia beszél, de egy esemény előtt a tudomány megakad:
a feltámadás híradása előtt. Itt csak a hit működik. Mert vagy hisszük, amiről a szemtanúk beszélnek, vagy nem
hisszük el egyáltalán. A hit itt arról szól, hogy sokan találkoztak a feltámadott Jézussal, s ők beszámoltak arról
(nem csupán húsvét hajnalán), hogy valóban feltámadt az Úr. Az ő beszámolóik jelentik számunkra a
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kapaszkodókat, hogy amit leír a Biblia, az valóban nem kitaláció, vagy halucináció, vagy szimbolika, hanem
konkrét, megtörtént esemény.
Hogyan válik ez jelen idejűvé? Hiszed-e ezt? Itt, most a jelen időben? Hiszed-e, kérdezi Jézus. Mert hit által
Jézus és a feltámadása, (s benne a mi feltámadásunk is) jelen idejűvé válik.
Én vagyok a feltámadás és az élet – mondja Jézus. Most is jelen van, mint aki legyőzte a halált és feltámadt és
most is jelen van, mint, aki az életet, mint minőségi, élni érdemes életet önmagában megadja nektek. Az egyik
legfontosabb kérdésre ad itt választ, mert sokaknak az élet legnagyobb kérdése maga az élet és a végén a
bekövetkező halál. Jézus is tudja ezt, ezért bátorít téged ma is: Én vagyok a feltámadás és az élet.
2. A hit látja az Isten dicsőségét!
A hit meglátja az Isten dicsőségét. Mit is jelent ez a mondat? Az Isten dicsősége a megdicsőült, vagy
megdicsőített Fiú. A hit képes látni a feltámadás csodáját. A hit jelen időben is képes látni Jézust, mint
megdicsőült Urat, mint a feltámasztott szentet.
Jézus így szól Mártához, aki nem mer a sír peremén túl tekinteni, aki nem meri elmozdítani a követ: "Nem
mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?"
Kicsit képletesen fogalmazva, nem így történik ez a mi életünkben is Testvérek? A sűrű sötétben tapogatózva
élünk, mint ha valaki egy sírkamrába zárva élné az életét, amelyet beárnyékol a halál rettenete. Vagy egy olyan
házat képzeljünk el, amin nincs egyetlen ablak sem, ahova semennyi fény nem jut be, miközben ott a lehetőség,
hogy ajtót nyissunk, s ajtó előtt ott vár ránk Jézus, s a fény beragyog a házba. Mi akadályoz abban, hogy elvedd
a követ? Semmi más, csakis a hit hiánya. Átlépni a halál árnyékát nem lehet másképp csakis a Jézusba vetett
hittel. A húsvéti feltámadásba vetett hittel. Csakis a hit képes meglátni az Isten dicsőségét, a feltámadott Jézus
Krisztust.
3. Igen én hiszem, hogy te vagy az Isten Fia…
Itt a hitvallás Márta szájából. És hasonlókat olvasunk még másoktól is, akik hittek Jézusban, akik hittek a
feltámadásában, akik megtapasztalták az életükben azt, hogy a halál legyőzetett húsvétkor. Akik jelen időben
élik meg a Jézussal való kapcsolatot, akik teljesen biztosak benne, hogy Jézus most is él.
Igen én hiszem, hogy te vagy az Isten Fia…
Ezért íratott meg az egész evangélium, sőt az egész Biblia, mert Isten azt szeretné, hogy lásd, Jézus nem csupán
egy jó ember volt, aki mindenkin segített, gyógyított, sőt csodákat tett, hanem az Isten Fia. Aki azért lett
emberré, hogy Isten szeretetét elmondja nekünk emberi szavakkal. S aki ezt a vallomást hallgatja, a szíve nem
maradhat érzéketlen. Hallgasd meg Jézustól, mennyire szeret téged az Isten.
Igen én hiszem, hogy te vagy az Isten Fia
Igen Uram. Hiszem.
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