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Jézus feltámadásának bizonyítékai
Van három bizonyos tény, melyben keresztények és
nem hívők egyaránt egyetértenek. Ezek a következők:
1. Jézus Krisztust keresztre feszítették.
2. Volt egy üres sír.
3. Volt egy húsvéti kijelentés: JÉZUS FELTÁMADT!
Jézust Kr.u. 29 körül feszítették keresztre. Levették a
keresztről és arimátiai József sírjába fektették.
Történelmi dokumentumok tanúsítják, hogy egy
nagy, egy és két tonna közötti súlyú követ helyeztek a sír
elé. Erre a kőre pedig rákerült a római pecsét, melynek
olyasmi pszichikai hatása volt, mintha a KGB tenné a
pecsétjét egy ajtóra. Mintha azt mondanák: "Ha feltöröd a pecsétet, megtörünk
téged." Ezután római őrséget állítottak a sír elé, hogy biztosítsák a test
érintetlenségét. Ez a római őrség négy-tizenhat képzett katonából állt. Három
nappal később mégis üres volt a sír. Néhány szkeptikus, aki megpróbálta
megmagyarázni az üres sírt olyan feltételezésekkel áll elő, melyek elfogadásához
nagyobb hitre van szükség, mint magának a feltámadásnak az elfogadásához.
Az egyik ilyen a Venturini által felállított úgynevezett "ájulás-elmélet". Ez azt
mondja, hogy Jézus valójában nem halt meg a kereszten; levették a keresztről, és
amikor a sírba tették, a sír nyirkossága életre keltette a testét. Elmozdította a nagy
követ, lábujjhegyen elosont az őrök mellett, megjelent a tanítványainak, mint
győzedelmes Isten, majd elment és meghalt valahol. Még a legtöbb szkeptikus
sem fogadja el ezt az elméletet, mégis néhányan megpróbálják ezzel megerősíteni
azon álláspontjukat, hogy Krisztus nem támadt fel.
Egy másik elmélet szerint az asszonyok rossz sírhoz mentek. De ha az
asszonyok rossz sírhoz mentek, akkor ez azt jelenti, hogy a római őrség is rossz
sírhoz ment. Akkor pedig a zsidó vezetők is rossz sírhoz mentek. Különben a jó
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sírban megtalálták volna Jézus testét. A másik lehetőség ezekkel és a hasonló
elméletekkel szemben az üres sír, és amit a tanítványok hirdettek: "Feltámadt!
Jézus Krisztus él! Megbocsátja bűneiket és örök életet ad azoknak, akik hisznek
Benne:" Ha ez hazugság lett volna, a zsidó hivatalos személyeknek csak el kellett
volna menniük a sírhoz, elhozni a holttestet, és közszemlére kitenni Jeruzsálem
közepén, mondván: "Íme a ti feltámadt Megváltótok", s a keresztény mozgalom,
a feltámadás hirdetése véget ért volna. A holttestet azonban nem tudták
felmutatni: a sír üres volt.
John Warwick Montgomery - a keresztény hitvédő, a Simon Greenleaf Jogi
Iskola egykori dékánja a következőket írja: "A hihetőség határain túl van az, hogy
a korai keresztények kitaláltak volna egy ilyen történetet, majd azok között
hirdették, akik egyszerűen megcáfolhatták volna felmutatva Jézus holttestét."
Paul Althaus a németországi Erlangeni Egyetemről hozzáteszi: "A feltámadás
hírét egyetlen napig, egyetlen óráig sem lehetett volna fenntartani Jeruzsálemben,
ha a sír üres voltát nem állapították volna meg tényként minden érintett
számára."
Az üres sír magyarázata az lehet, hogy vagy természeti, vagy természetfölötti
esemény történt. Ha Isten valóban feltámasztotta Krisztust a halálból, akkor
joggal és megalapozottan hívhatom önöket, hogy térjenek meg a bűneikből és
bízzanak Krisztusban, mint személyes Megváltójukban és Urukban, mert ez a
logikus válasz. Ha azonban a magyarázat természeti, valakinek el kellett
távolítania a holttestet. De kicsoda? A római katonák? Nem, a római katonákat
azért állították oda, hogy a test a sírban maradjon. A zsidó hivatalos személyek?
Nem, ők - hogy megcáfolják a tanítványok állításait - felmutatták volna a testet és
ezt mondták volna: "Íme a ti »feltámadt« Megmentőtök."
Talán a tanítványok távolították el a testet, és ők hazudták, hogy Jézus Isten, és
feltámadt a halálból. Ám a kutatást végzők által talált bizonyítékok épp az
ellenkezőt sejtetik. Először is, a tanítványok nem számítottak rá, hogy Jézus
feltámad a halálból. Jézus újra és újra elmondta nekik, hogy meg fog halni, majd
három nappal később feltámad a sírból, de a tanítványok nem értették meg Őt.
Amint Jézus meghalt, a tanítványokból tizenegy rettegő ember lett, akik
bujkáltak, menekültek. A vezetőjük halott volt, az álmaik összetörtek.
Mégis jó néhány nappal a feltámadás után ugyanez a csoport bátor és
határozott lett. Mi okozta ezt a nagy változást? Ez nem amiatt volt, mert láttak
egy üres sírt: a feltámadott Jézust látták.
Mit nyertek volna a tanítványok azzal, hogy kitalálnak egy történetet Jézus
feltámadásáról? Tekintélyt? Gazdagságot? Hatalmat? Tisztséget? Hadd mondjam
el önöknek, hogy mit nyertek. Egy kivételével mindegyikük mártírhalált halt.
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Volt, akit lefejeztek. Volt, akit keresztre feszítettek. Volt, akit halálra köveztek
vagy vertek, és mindezt azért, mert hirdették, hogy Jézus él, s bűnbocsánatot és
örök életet ígér. Ha a feltámadás története hazugság lenne, ők ezt tudták volna.
Számukra hazugságban élni azonban összeegyeztethetetlen volt azzal, amit az
erkölcsi életükről tudunk.
Történelemkönyvében Harold Mattingly a következőket írja: "Szent Péter és
Szent Pál apostolok a vérükkel pecsételték meg bizonyságtételüket." Tectallin írta,
hogy senki sem akar meghalni, hacsak nem tudja, hogy nála van az igazság.
Igaz, hogy sok ember meghalt már hazugságért, de csak akkor, ha igaznak
hitték. Emberek nem halnak meg egy hazugságért, melyről tudják, hogy
hazugság. Ha a tanítványok hazudtak, szántszándékkal becsapták a világot. Ez
pedig semmiképpen sincs összhangban a Bibliában található tanításaikkal és
írásaikkal, sem az erkölcsi magatartással, melyet az embereknek tanítottak, hogy
aszerint éljenek. Ők becsületességet, tisztességet és őszinteséget tanítottak.
Edward Gibbon A római birodalom felemelkedése és hanyatlása című
könyvében felsorol öt okot a kereszténység első századbeli terjedésére. Ezek
közül egy "a tanítványok tiszta, becsületes, nyílt és őszinte viselkedése". Krisztus
üzenete az, hogy szeressük egymást, hogy jóindulatúak legyünk és igazat
mondjunk. Élhettek a tanítványok ilyen hatalmas hazugságban? Nem, én hiszem,
hogy látták a feltámadt Krisztust, az életük gyökeresen megváltozott, és
elindultak a világba, hogy minden embernek elmondják Jézus szeretetének,
váltság-halálának, halált legyőző feltámadásának "Jó Hírét", s azt, hogy Ő élt és
most is él. Kész arra, hogy életet adjon - mert Ő AZ ÚT és AZ IGAZSÁG
mindazoknak, akik bíznak benne.
Paul Little kérdezi Tudd, hogy miért hiszel című könyvében: "Gátlástalan
hazudozók vagy rászedett őrültek ezek az emberek, akik segítettek a társadalom
erkölcsi szerkezetének átformálásában? Ezeket a lehetőségeket még nehezebb
elhinni, mint a feltámadást, és egy szemernyi bizonyíték sincs alátámasztásukra.".
Mint korábban mondtam, Jézus feltámadásának másik magyarázata
természetfölötti: Isten feltámasztotta Őt a sírból, és Ő most is él. Ezt nem csak
az igazságnak, de az ésszerű igazságnak hiszem.
Jézus azt mondta, hogy Ő az egyetlen út egy Istennel létesítendő kapcsolathoz,
és hogy Ő az egyetlen igazság, mely megszabadíthatja az embereket. .Ő a hegyen
felfelé vezető egyetlen ösvény. Csakis Őáltala lehet teljessé az ember és ismerheti
meg az igaz, élő Istent. Csakis Jézus Krisztuson keresztül nyerhet az ember életet
- Jézus azt mondta, hogy Ő "az élet", mely önökért és értem legyőzte a halált.
Részlet John Maisel Isten-e Jézus? c. könyvéből
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Szülői szeretet
Egy norvég evangélikus lelkész mesélte el a következő esetet.
Néhány évvel ezelőtt Amerikába készültem, amikor felkeresett egy szegény öreg nénike, azzal a kéréssel, hogy keressem meg Amerikában élő fiát,
aki évekkel korábban elsikkasztotta édesanyja minden vagyonkáját, s elszökött a tengerentúlra.
- No és ha megtalálom a fiát - kérdeztem a nénikétől -, akkor mit mondjak, mit üzen neki?
- Azt üzenem - hangzott a válasz -, hogy mindent, mindent megbocsátottam neki.
- Mondjak-e még valami mást is? - kérdeztem tovább.
- Tessék neki megmondani - folytatta az anya -, hogy még mindig nagyon
szeretem őt, .. .és tessék elmondani azt is, hogy írjon, mert nagyon-nagyon
várom a levelét.
Íme, ilyen nagy az anyai szeretet. Az Isten szeretete még ennél is sokkal
nagyobb...!

Számla az én édesanyámnak
Egy este, amikor az anya a vacsorát főzte, 11 éves fia megjelent a konyhaajtóban kezében egy cédulával. Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át
édesanyjának, aki megtörölte kezét kötényében és elkezdte olvasni azt:
- a virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft
- a szobám rendberakásáért: 1000 Ft
- mert elmentem tejért: 100 Ft
- mert 3 délutánon át vigyáztam a húgomra: 1500 Ft
- mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft
- mert minden nap kiviszem a szemetet: 700 Ft
Összesen: 4800 Ft
Anyja kedvesen ráemelte fiára tekintetét. Rengeteg emlék jelent meg előtte... Fogott egy tollat, és egy másik cédulára ezeket írta:
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- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft
- az összes átvirrasztott éjszakáért: 0 Ft
- a sok-sok vigasztalásért: 0 Ft
- a könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft
- mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked: 0 Ft
- minden reggeliért, ebédért, vacsoráért és szendvicsért, amit készítettem
neked: 0 Ft
- az életért, mit minden nap neked adok: 0 Ft
Összesen: 0 Ft
Amikor befejezte, anyja mosolyogva nyújtotta át a cetlit fiának. A gyerek
elolvasta, és két könnycsepp gördült ki a szeméből...
Szívére szorította a papírost, és saját számlájára ezt írta: FIZETVE
Ezután édesanyja nyakába ugrott és csókokkal halmozta el.

*

*

*

Anyák napi műsorok
templomainkban
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves
szülőket és nagyszülőket május 6-án
templomainkba, ahol egy kis műsorral
szeretnék köszönteni a szülőket a helyi
hittanos- és a csépai énekkaros gyermekek!
● Tiszaugon a 7:30-kor kezdődő szentmise után,
● Tiszasason a szentmise előtt 8:30-tól,
● Csépán a 10 órakor kezdődő szentmise után,
● Szelevényen 11:30-tól a szentmise előtt lesznek a zenés-verses köszöntők.
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A világnak Máriákra van szüksége
Anyánk, az egyház kétezer év óta vallja, hogy Jézus Krisztus által földre hozott eszmét a legcsodálatosabban, a legszebben az Ő édesanyja, Mária élte meg. Mária mindannyiunk példaképe. Mária meg tudja nekünk mutatni, hogy is kell követni
az Ő Szent Fiát.
Van egy nagyon szép jelenet, amikor elmennek a férjével a
jeruzsálemi templomba, és két gerlét ajándékoznak Istennek.
Megköszönik, hogy az Úr rájuk bízta a kis Jézust. Gondolkozzunk csak el ezen! Mária nem azt mondja, hogy jól van, fogadom a kis Jézust, felnevelem, mosok, főzök rá, de te mit fizetsz, Uram? A mai világban mindenki mindent pénzért csinál! Mária megköszöni, sőt ő ad ajándékot Istennek, hálából,
mert az Úr ezt a feladatot őrá bízta. - Milyen nagy szükségünk lenne erre a máriás
lelkületre! Akkor, amikor Isten feladatot bíz rám, ne fizetséget, ne köszönetet várjak! Nekem kell megköszönnöm Istennek, hogy méltónak talált arra, hogy árva
gyermekeit megmenthetem. Méltónak találtál arra Uram, hogy beteget gyógyítsak, gyermeket oktassak, házat tervezzek. Végezzem a dolgomat. Milyen szép
lenne, ha ez a „máriás” lelkület átjárná a magyar társadalmat! Ha önzetlenül, akár
fizetség nélkül feladatot vállalnánk a közteherviselésből, azért, hogy szebb legyen
ez a föld, amelyet Isten nekünk ajándékozott.
A világnak, népünknek Máriákra van szüksége. Sajnos nem kevés áruló Júdás,
hátat fordító Péter, vagy ítélkező Pilátus van közöttünk. Sokan csak azt tudják kiáltani, hogy feszítsd meg, vagy bambán bámészkodnak és nem értenek semmit,
mások meg magukba roskadva sírnak, és nem látnak kiutat. Mi Máriák kell, hogy
legyünk, alázatos szolgái Istennek, az Életnek, a Szeretetnek.
Részletek Böjte Csaba Hiszek a szeretet végső győzelmében c. könyvéből
Mária üzenete:
"Drága Gyermekeim! Ma újra megtérésre hívlak benneteket.
Nyissátok meg a szíveteket! Ez a kegyelem ideje, amíg veletek vagyok, használjátok fel jól! Mondjátok: ez az idő a lelkünk számára
adatott. Veletek vagyok, és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!"
Medjugorje, 2007. április 25.
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„Ez egy jó nap volt.”
Április 10-én a gyermek-énekkar tagjainak és más hittanosoknak, néhány felnőtt kerékpár túrát szervezett.
A napot szentmisével kezdtük. Majd útvonalunk Tiszasason keresztül az élő
Tisza gátján vezetett a horgászegyesület versenypályájáig. A körút vége a plébánia
volt.
Körülbelül az út felénél megpihenve egy tisztáson bográcsos paprikás krumplit
ettünk, külön élmény volt, hogy a tűzhöz a fiúk gyűjtötték a fát, eközben a lányok a bogrács körül sürgölődtek. Az összmunka eredményeként finom paprikás
krumplival csitítottuk korgó gyomrunkat. Ebéd után jót játszottunk, sétáltunk,
majd négy óra felé elindultunk, útközben a Holt-Tisza partján a maradékainkból
vendégül láttunk egy hattyú párt, melyek látszólag - ha a lányok nem ijesztették
volna el őket - nagyon örültek a kis csapat gondos szeretetének. Az út végén a
felnőttek kifáradtak, de a virgonc kis csapatot egy kis húsvéti maradékkal még
vendégül látták.
Nagyon jól sikerült a kerékpártúra! Köszönjük Istennek ezt a napot és a szervezésben részt vett felnőtteknek a munkáját. Reméljük ők is jól érezték magukat,
s lesz folytatás!
Egedi Marianna 6. osztályos tanuló

*

*

*

Anyakönyvi hírek
KERESZTELÉS
Csépán: Papik András és Horpácsi Zsuzsanna gyereke Evelin
ELHUNYTJAINK
Csépán: özv. Kalcsú Istvánné Havrilla Ilona
Horváth Lajos
Tiszaugon: Kocsi András
Szelevényen: özv. Kuti Imréné Bozsik Anna
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Gyermek-sarok
Kerékpártúra a tiszakürti arborétumba
Szeretettel hívjuk a kunszenti,
a szelevényi, a csépai, a tiszasasi és a tiszaugi hittanos
gyermekeket és szüleiket egy közös kerékpározásra
a tiszakürti arborétumba.
Időpont: 2007. április 30. (hétfő)
Gyülekezés Csépán, a templomban, 10 órakor. Itt gitáros szentmisén veszünk
részt. Ezt követően indulunk a kürti arborétumba.
Amit hozni kell: enni- és innivaló, 200 Ft a belépőjegyre (felnőtteknek 500 Ft),
esetleg esőkabát.
Hazaérkezés: kb. 18 órára a csépai plébániára.
Nagyon fontos, hogy a bicikli jó állapotban legyen! Eső esetén a túra elmarad.

REJTVÉNY
Kérdésünk: Ki volt az első pápa?
A megfejtéseket (névvel együtt) leadhatjátok Vincze János hittanárnál. Beküldési határidő: május 13. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki!
Előző számunk helyes megfejtése: 1. GOLGOTA és 2. MÁRIA MAGDOLNA.
Nyertes: Túri Bence, Csépa.

CSERKÉSZET
Foglalkozások szombatonként
a csépai plébánián 15:30-tól.
Mindenkit szeretettel vár
Nagy János (Tel.: 323-390)

Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lédeczi Dénes plébániai kormányzó. Jelen szám szerkesztésében és
összeállításában közreműködtek: Egediné Lovas Annamária és Vincze János.
Kérjük, ha valakinek van a közösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor juttassa el a plébániára további
számok összeállításához!
Cím: Római Katolikus Plébánia, Csépa, Rákóczi út 9. Tel/Fax.: 56/323-155.
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