
Tűz, Feltámadás! 
 

1 
 

Feltámadás! 

Bevezetés 

Köszöntés  - nyugi, békesség, jelenlét → Isten teljes szívvel van itt – Te is vesd le a terheket, mássz ki  

               a mindennapok darálójából… 

Rendhagyó Tűz lesz → kicsit többet fogjuk forgatni a Szentírást (mondj valamit a Bibliáról) 

Történet: Haldokló néni a kiskanállal! Megkérte a papot, hogy amikor felravatalozzák, akkor 

tegyenek a kezébe egy kiskanalat… Miért? Mert kiskorában nagyon szegényen éltek 

és desszert csak évente párszor volt. Amikor pedig volt, az óriási ünnep volt! → Azt 

akarom, hogy amikor eljönnek a rokonaim és látják kezemben a kiskanalat, tudják 

meg, hogy a legjobb még hátra van! Az ínyencség még csak ezután jön! 

A Szentírás egyik legizgalmasabb fejezetét fogjuk kiontani: 1 Kor 15 

 

Tartalom 

v15, 1   „Eszetekbe juttatom testvéreim, az evangéliumot…” 

Róm 1, 16  „Nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten ereje az, minden hívő üdvösségére… 

mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe. → Az igaz ember 

pedig hitből fog élni!” 

Jézus maga mondja az ószövetségi papoknak (szadducceusok):  Azért tévelyegtek, mert nem 

ismeritek sem az Írásokat,                

sem Isten erejét! 

 

v15, 3 Krisztus :  meghalt a mi bűneinkért 

   eltemették 

   feltámadt a halálból és megjelent… 

 

1. Jézus meghalt 

Amikor kimondom Jézus nevét, a legtöbb embernek egy keresztre feszített ember jut eszébe. 

Mindenki tudja, hogyan halt meg Jézus. (Képek, szobrok a templomokban). Nagy emberek, 

István király, Deák Ferenc, Edison, Bell… nevükről az életművük jut eszünkbe, de azt, hogy 

hogyan haltak meg, alig tudja valaki – nem is érdekes… 

Miért halt meg Jézus? Mennyiben más az Ő halála, mint a háborús hősöké, államférfiaké, 

tudósoké és művészeké? 
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A válasz dióhéjban:  Mert Isten szeret téged! – Igen? De mi köze van Isten szeretetének Jézus 

halálához?  

Jn 3, 16 „Úgy szerette…” i. Az Atya szeretete (többet adott, mint Önmaga – a Fiát 

    ii. Az ember értéke 

Jézus meghalt a mi bűneinkért! 

Valahol mélyen érezzük, hogy valami baj van a világgal… valami baj van velem…! 

Róm 3, 23 → Ha ez nem győz meg → Tízparancsolat (objektív mérce…) 

A bűn lényege: figyelmen kívül hagyjuk Istent, az Ő szavait, az Ő világát… Úgy élünk, mintha 

nem is létezne… 

Érzés:  félelem 

 bizalmatlanság 

Iz 59, 2  A bűn elszakít minket Istentől → Vasbeton felhő → van valaki a másik oldalon? 

Róm 6, 23 → zsold, fizetség, juss 

1 Kor 15, 21 → ember által van a halál 

    22 → Ádámban mindnyájan meghaltak 

Miért halt meg Jézus?  

 Magára vállalta a mi bűneinkért járó büntetést, a halált. Helyettünk 

halt meg… 

 „Ime, az Isten Báránya, aki elveszi/hordozza a világ bűnét!” Jn 1,29 

 Jézus köti össze újra az Istent és az embert 

Jézus megment! 

 

2. Jézus feltámadt 

(A feltámadás leírása) 

v15, 12-19 → Feltámadás! Van ilyen! 

v14 → Miért hiábavaló a mi hitünk, ha nincs feltámadás? Mert a hit lényege az, hogy 

felveszed a kapcsolatot Jézussal! Kontaktus! Személyes találkozás!  

(Ha személyesen találkozhatnál Istennel, érdekelne?) 

Ha tehát Jézus nem támadt fel → nincs értelme a hitnek, hiszen egy halottal nem lehet 

kapcsolatot építeni! Egy halott előtt ki akar leborulni? (Talán a Lenin mauzóleumban?) 

v17 → ha Ő nem támadt fel – még a bűneinkben vagyunk. 

v20-22 → ámde Krisztus feltámadt a halottak közül! 

 

Az ember (Ádám) által van a halál  →  Krisztus által van a feltámadás 

 (minden embere számára valóság)  (minden ember számára) 
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Hogyan történik ez? 

v23-26  Mindenki a maga rendje szerint.  

Első zsenge: Krisztus. Mit jelent ez? 

Bibliai ünnepek, tavaszi ünnepkör: páska, kovásztalan kenyerek, első zsenge… 

Első zsenge: Az ősszel elültetett gabonafélék kora tavasszal kezdenek termőre fordulni. az 

első zsengéket (első érést) meglengetik az Úr előtt → ez lesz a záloga a későbbi bőséges 

aratásnak! 

Első zsenge: Krisztus. Későbbi bőséges aratás: a hívő emberek 

 

Hogyan lehetséges ez? Miként támadnak fel a halottak? 

v35-41 Elvetnek egy magot →a fölben elhal → növény lesz belőle. A mag hordozza, az egész 

belőle kinövő növény valóságát… 

v42-49 Így van a halottak feltámadása is!  

 Érzéki test ↔ Lelki test 

 Ádám élőlény ↔ Krisztus megelevenítő szellem 

 Földi az első ↔ Aztán a lelki 

 Földből való ↔ Mennyből való 

 Viseltük a földi képét ↔ Viselni fogjuk a mennyeinek képét is 

v50 Így, ahogy vagyunk, nem vagyunk „kompatibilisek” 

v51-53 Elváltozunk 

v53-57 A feltámadásban fog beteljesedni az üdvösségünk. Akkor valósul meg Isten teljes 

győzelme!! GYŐZELEM! 

 Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? 

Tehát a győzelem, az üdvösség reménységre szól! Róm 8, 24-25 

Miért fontos ez? 

Az üdvözítő hit lényege/tartalma miatt! 

Ábrahám hite → Őt nevezi a Szentírás minden hívő atyjának! 

i. Hallotta Isten szavát és elfogadta, hogy az Istentől való üzenet 

ii. Hitt Isten Szavának és engedelmeskedett 

iii. Elhitte Isten (jövőre vonatkozó) ígéretét 

iv. Isten örök szövetséget kötött vele 

Mik Isten fő ajándékai és ígéretei a te számodra, ha hiszel Neki? 

 Bűneid bocsánata 

 Szent Lélek ajándéka 

 Isten Országa/királyi uralma 

 Feltámadás és örök élet 

Mind a négyben van egy azonnal (már a földi életben) megjelenő valóság → és egy jövőben 

bekövetkező teljesség – amire várnunk kell!  
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Hallod az Ő hangját? Hallod az Ő hívását? (Hívogatás) 

2 Tim 1, 9-10 → Megtörte a halál erejét…  

ApCsel 2, 24 → Feloldotta a halál fájdalmát… 

Fil 3, 20-21 

Van rajtad fogás ma? Meg tud ragadni az Úr? Fellobbant benned a hit? 

Keresztény élet magyarázata:  Nem arról van szó, hogy meg kell változtatnunk magunkat, hogy 

egyszer majd méltók legyünk az Úrhoz… 

 Úgy adjuk át neki az életünket, ahogy vagyunk → Ő lép be és fog 

minket megváltoztatni… 

 

  

 

 

 

               

 


