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Áldás,Békesség! 

 

Tananyagban most értünk el ahhoz ,ami az ünnepben már mögöttünk van a  

feltámadáshoz. 

Jézus engedelmes fia volt Istennek.Elvégezte a rábízott feladatot.A megváltást, 

ami a kereszthalállal ment végbe.Az engedelmességet azzal jutalmazta Isten,h. 

nem hagyta a halál állapotában Jézust.Feltámadt mert Isten feltámasztotta. 

 

A feltámadásnak vannak bizonyítékai.A bizonyítékok az igazságot képviselik. 

Nem lehet nem figyelni rájuk.Ezek örök érvényűek.Három bizonyítékot látunk a Bibliában. 

1,   Az üres sír 

     Mind a 4 evangélium leírja a saját szemszögéből a hét első napjának                   hajnalán 

az asszonyok igyekezetét  a sírhoz..Jézus testét akarták                       bebalzsamozni amit 

pénteken már nem tudtak,hiszen megkezdődött az               ünnep,a páska ünnepe.Az 

asszonyok megfigyelték melyik Jézus sírja. 

      A zsidók első munkanapján ami vasárnap volt,indulnak az asszonyok. 

     Mire odaérnek a sír már üres volt.A kő a sír szájról el volt hengerítve. 

     Isten egy földrengéssel gondoskodott erről. 

     Jézus tudta h. fel fog támadni,hiszen a tanítványait is így tanította,h. harmad        napra élni 

fog. 

      A kereszt alatt arra biztatták Jézust h. szálljon le a keresztről.Az üres                  kereszt 

helyett most üres a sír. 

2,   Jézus megjelenik 

      Jézus soha semmit sem tett titokban.A feltámadott Jézus nem bújik                    el,hanem 

megjelenik találkozik azokkal akik őt szerették,elhitték róla h. ő  

       a Megváltó.Pál apostol közöl egy listát akikkel találkozott a feltámadott. 

       Nekik jelent meg:Péter,12-nek (noha Júdás már nem él ),500 -nak,Jakab, 

       Pál,Tamás,emmausi tanítványok,Mária ,magdalai Mária,szent asszonyok. 

       Természetesen voltak olyanok akik nem hitték el,csak a 

tanítványok                      képzelődésének gondolták.Ezen ne csodálkozz, hiszen még ma is 

vannak 

        olyanok akik nem hiszik Jézus létezését sem . 

3,     A tanítványok élete megváltozott 

        nagypénteken-----féltek ,elfutottak,mentették az életüket,nem vállalták h. 

                                     ismerik,közük lenne Jézushoz 

                                ---- csődnek látták Jézus halálát 

        húsvét után   ------- összetatozás jellemzi őket 

                               ------  várják a szentlelket 

                               -------  félelemből bátor hitvallás lesz - pünkösd 

 

 

Miért fontos nekünk hogy higgyük Jézus feltámadását? 

 

Azok aki elhitték Jézusról amit a Szentírás elmond,akik megtapasztalták  

életükben Isten erejét,cselekvő hatalmát,akiknek van hitbéli bizodalmuk, 

azok természetesen fogadják, kételkedés nélkül a feltámadás öröm üzenetét is. 

A feltámadás erősíti hitünket,mert: 



1.   legyőzte a halált, vagyis bűnbocsánatot kaptunk 

2.   mi is feltámadunk,méghozzá új életre.Mindenki feltámad! , aki hisz és akarja 

      és az is aki nem szeretné.Ez nem kívánság.Így lesz.Ez az új élet a benne  

      hívőknek az örök élet,a benne nem hívőknek a kárhozat.Ez 

nem                          fenyegetés, ez tény. 

3.   a mi feltámadásunk záloga Krisztus, aki előttünk járt a feltámadásban is. 

      Jézus most az Atyánál van,--örök életben. 

 

A mi hasznunk   a    BŰNBOCSÁNAT,   az ÚJ ÉLET, és az ÖRÖK ÉLET . 

Feladatod,TK.97,98,99.old     

 

Erősödj a hitben. 

 
 


