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Dicsőség Istennek! Húsvétvasárnap van! Feltámadás vasárnap! Feltámadott! Ámen. Nagyon 
nagy megtiszteltetés ma veletek lenni. Scottnak hívnak, a feleségem Sue, az Egyesült 
Államokból jöttünk. Ez az első alkalom, hogy Magyarországon járunk. Láttuk a gyönyörű 
városotokat, Budapestet. Olyan híres város ez! Láttuk már a filmekben, ü annyi sok történelmi 
dolog van itt. El kellett, hogy jöjjünk és meglássuk mi is.  

Szerettük volna, ha tudjátok, hogy mekkora nagy megtiszteltetés ez a számunkra. Meg-
köszönöm Istvánnak, a pásztornak és Dórikának, hogy itt lehettünk a pulpituson. Szeretünk 
dicsérni olyan emberekkel, akiknek más a nyelvük, mint a miénk. Néhány dalt ismerünk is. 
Nem tudtuk a szöveget, amit énekeltek, de ismertük a dalt. De a szívünk összekapcsolódott és 
együtt dicsértük az Urat. Ilyen lesz a mennyországban, egy napon Isten trónja körül, te és én. 
A Jelenések könyve 7,9. azt mondja, hogy lesznek ott emberek minden nemzetségből, minden 
nyelvből, minden törzsből. Ez azt jelenti, hogy én és te is ott leszünk, és együtt fogjuk dicsérni 
az Urat. Mark és Robin Sixnek is szeretnénk megköszönni, a drága barátainknak. Nagyon 
régóta misszionáriusok, nagyon sok különböző országban éltek már, és a barátságunk sok évre 
nyúlik vissza. Köszönjük, hogy ma meghívtatok ide bennünket.  

Jézus Krisztus feltámadása a központja a Bibliának. Minden igazságnak, amit hirdetünk, a 
központi mozzanata Jézus feltámadása. Sok ember létezik ma, aki azt gondolja, hogy Jézus élt, 
létezett és egy történelmi személy volt, de csak a keresztények gondolják azt, hogy Ő most nem 
halott. Az 1János 1,18 azt mondja, hogy ők azok, akikben megvan a Fiú. Akiben a Fiú megvan, 
annak örök élete van. Ámen. Ha megvan nekünk a Fiú, akkor a feltámadás élete megvan 
nekünk. A feltámadott élet.  

Apukám egy pünkösdista prédikátor volt. A templomban nőttem fel, és emlékszem, hogy 
énekeltünk egy dalt, egy régi egyházi dalt és tiszta szívünkből énekeltük. Ő él! Ő él! Jézus 
Krisztus ma is él! Ő velem jár és beszél hozzám! Egy keskeny úton járunk Vele.   Ő él! Ő él! 
Az üdvösséget, hogy nekünk átadja, odaadja.  

Megkérdezheted tőlem, honnan tudom vajon, hogy Ő él? A szívemben él! Ámen. Hány 
embert változtatott meg Jézus itt? Ő él ma, mert tudjuk, hogy él. Ez nem csak egy elképzelés. 
Ez nem csak vallás. Ez nem filozófia. Kapcsolatunk van Jézus Krisztussal. Ő bennünk lakik 
ma. Ámen. Dicsérjük az Urat! Szeretném, ha megnéznénk együtt néhány igeverset és szeret-
ném, ha ma együtt ünnepelnénk.  

Máté 28,1–7. 
1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és 

a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 
2. És ímé, nagy földindulás lett; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és 

odamenvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és ráüle arra. 
3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. 
4. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak. 
5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, 

hogy a megfeszített Jézust keresitek. 
6. Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol 

feküdt az Úr. 
7. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az Ő tanítványainak, hogy feltámadott a 

halálból; és ímé, előttetek megy Galileába; ott meglátjátok Őt, ímé megmondottam néktek. 
Ha megnézitek a 6-os verset, látjuk a tanúbizonyságát a feltámadott Jézusnak. Ő nincs! – azt 

mondja itt. Ő feltámadott! Ez az első alkalom, hogy ezeket a szavakat kiejtették, kijelentették. 
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Jézus nincs itt! Jézus nincs a sírban! Feltámadott! Ezek a kimondott szavak oly erőteljesek, 
hogy az erejük megváltoztatta az ember állapotát a föld bolygón.  

Jézus nem halott, Jézus él! Mit jelent ez a számodra és a számomra? Nagyon tetszett, amit a 
pásztorotok mondott, nagyon jó munkát végzett. Lázárról beszélt, aki feltámadt a halálból. 
Tudjuk, hogy Jézus a szolgálata során különböző embereket támasztott föl a halálból. Az élet 
visszatért a testükbe, de utána újból meghaltak. De Jézus azt mondja: Én vagyok a feltámadás! 
Amikor feltámadt a sírból, Ő soha nem tért oda vissza. Ő él ma! 

 Jézus legyőzte az emberiség legnagyobb ellenségét! Jézus legyőzte a halált! Minden 
probléma, amivel az emberiségnek szembe kell néznie, az a halállal kapcsolatos. Minden 
probléma, minden bűn a halálhoz vezet. De Jézus legyőzte a halált és nincs túl nagy probléma 
Isten számára, nincs megválaszolhatatlan kérdés, nincs túl nehéz gond. A feltámadás jó hírré 
változott. A sírból jött maga a győzelem hangja. Ámen. Dicsőség Istennek! Jézus keresztje, az 
halála, az eltemettetése és a feltámadása. Szeretem, amit a Róma levél 1,16-ban Pál mond:  

Róma 1,16. 
16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden 

hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. 
Amikor Jézus feltámadását hirdeted, akkor Jézus Krisztusnak az örömhírét hirdeted. Amikor 

belehullik valakinek a szívébe az Evangélium, akkor erő van ott. Ámen.  
Elmentünk a feleségemmel olyan helyekre, ahol egyetlen keresztény sem volt még soha. 

Olyan helyek, mint a Közel-Kelet, vagy Ázsia, Afrika, hihetetlen, hogy bárki, aki hallja az 
Evangéliumot, újjá tud születni. Láttuk kiterjedni Isten királyságát olyan helyeken, ahova még 
azelőtt sosem jutott el az Evangélium. Tavaly harminchárom olyan gyülekezet volt, amit el-
plántáltunk. Ámen. Olyan helyeken, ahol előtte még keresztények sem jártak. Ámen.  

Van egy barátunk, iráni, és az ő tanúbizonyságtétele így hangzik. Ő egy kurd iráni, Iránban 
lakott, és nagyon odaszentelt muzulmán életet élt. Elment a templomukba minden nap imád-
kozni, és olvasta a Koránt ott. Az apja mindig úgy tekintett rá, hogy ő egy jó muzulmán. Amikor 
tinédzser lett, elment az iráni katonaságba, és gyűlölte azt, mert kurd származású volt és Irakban 
voltak embereik. Azt szerette volna, hogy elhagyja a katonaságot illegálisan, dezertál, és a kurd 
szabadságharcosokhoz szeretett volna csatlakozni. Megtette, de ez nagyon veszélyes volt. Ha a 
katonaság megtalálta volna nagy bajban lett volna. Amikor fölment Irakba, hogy csatlakozzon 
a kurd szabadságharcosokhoz, több hónapig volt ott, aztán találkozott egy házaspárral az 
Egyesült Államokból. Ők a mi misszionárius barátaink voltak. Megkérdezte, hogy miért élnek 
ezen a kemény területen, ez a fiatalember és ez a gyönyörű nő?  Nem bízom meg bennük. Azt 
gondolta, hogy titkosszolgálatosok az Egyesült Államokból. Nagyon gyanakvó volt, de egy nap 
mégis találkozott velük. Akkor a férfin volt valami más, a jelenléte volt más. Békesség volt 
rajta, amit ezelőtt még soha nem tapasztalt meg, és barátok lettek.  

Egyszer csak elcserélték a Bibliát a Koránra. Azt mondta ez a fiatal fiú, hogy köszönöm a 
Bibliát, el fogom olvasni, és be fogom bizonyítani nektek, hogy a Korán igaz, a Biblia pedig 
hamis. Ezért elkezdte olvasni a Bibliát. Kicsit később a barátaink gyógyító tábort tartottak és 
ott tolmácsra volt szükségük. Ez a Diako nevezetű fiatalember öt nyelven beszélt. Odamentek 
Diakohoz és megkérdezték tőle, hogy segítenél-e nekünk a tolmácsolásban? Mivel ő már egy 
barátjuk volt, ezért azt mondta, hogy persze, megyek és segítek. Így abban a táborban elkezdett 
tolmácsolni, és segíteni nekik. Akik odajöttek, ebbe a táborba gyógyulni, azért jöttek, hogy 
hallgassák az Evangéliumot. Diako tolmácsolt, és egyszer csak elkezdték Jézus evangéliumát 
hirdetni, ő pedig fordította. Az Evangéliumot mondta egy más nyelven a barátainak. Mit 
mondott Pál apostol? Az Evangélium Isten ereje, nem ember szavai. Ez feltámadás erő! Diako 
látta, hogy az emberek újjászületnek, és meggyógyulnak. Tapasztalta ezt a békességet. „Ez 
valami más! Én az életemben még ilyet nem tapasztaltam az iszlámban, mert az iszlám tele van 
kemény törvényekkel, kemény szabályozásokkal. De ez békesség! Ez erőteljes!” Elkezdte 
újból, és újból, és újból hirdetni az Evangéliumot. Azt mondja, hogy legalább háromszázszor. 
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A tábor végén valaki ránézett Diakora a nővérek közül, és azt látta, hogy reszket a teste. Valami 
történt vele. A nővér odament és megkérdezte, hogy Diako, mi a baj veled, mi a problémád? 
Azt mondta, hogy én azt akarom, ami nálatok van, én Jézust be akarom fogadni! Mindnyájan 
körbevették, és imádkoztak felette, és befogadta Jézust, mint Megváltóját. Amikor abbahagyta 
az imádkozást, elkezdett ugrálni, és mindenkit megölelt. Dicsőséges módon megváltást nyert. 
Mit jelent ez? Ez az Evangélium ereje! Ez a feltámadott élet! Ámen! 

Az az erő, ami Jézust feltámasztotta a halálból, erőteljes. Az Efézus 1-nél nyissátok ki a 
Bibliátokat, a 17-es verstől olvassuk. Ez az az imádság, amit Pál apostol az efézusi gyüle-
kezetért imádkozott. Tudjátok-e, hogy a világnak hallania kell az Evangéliumot? A Róma 
levélben az áll, hogy hogyan történik ez, ha valaki nem megy, és nem prédikálja az Evan-
géliumot. A hit a megváltásra, az újjászületésre az Evangélium hallásából származik. De ebben 
az imában halljuk, hogy az apostol azt mondja, hogy nektek, hívőknek kijelentett tudásra van 
szükségetek a feltámadásról. Ámen! Elmondanátok-e ezt velem? „Szükségem van kijelentett 
tudásra!” Ámen! Nem vagyunk elég okosak, hogy magunktól rájöjjünk ezekre a dolgokra. A 
Szent Szellem segítségére van szükségünk. A Szent Szellemnek kell kijelentenie számunkra a 
feltámadás erejét. 

Efézus 1,17–23. 
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében; 
18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának re-

ménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben,  
19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma 

erejének ama munkája szerint, 
20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette 

Őt a maga jobbjára a mennyekben. 
21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, 

mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:  
22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezet-

nek fejévé, 
23. Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. 
Ez a Szent Szellem által ihletett imádság. Ez számodra és számomra lett ide beírva a Bib-

liába, azért, hogy imádkozhasd ezt az imádságot magadért, és más emberekért is. Mit mond ez 
az imádság? Azért imádkozom, hogy a megértésetek szemei megvilágosodjanak, hogy 
bölcsességnek, és kijelentésnek szellemét kapjátok az Ő megismerésében. Amikor valami el 
van fedve, le van pecsételve, de amikor a fedőt elveszed, akkor nyilvánul meg, nyilatkozik meg. 
A feltámadás ereje el van rejtve. A Szent Szellem segítségére van szükségünk, hogy 
kinyilatkoztassa, hogy mi van az Evangéliumban. Azt mondja itt, hogy megtudjuk, hogy mi az 
Ő hatalmának felséges nagysága. Nem csak olyan erő, ami ott van kint, hanem olyan erő, ami 
neked van, ami számunkra van, ha hiszünk. Csak el kell hinned, és ott az erő hozzáférhető az 
életed számára. Ő azt mondja, hogy ez ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézus Krisztust a 
halálból. Ámen! A feltámadás ereje a miénk, ha hiszünk.  

Van különbség a fénykép és a kivonat között. A fénykép az, amire ránézünk, és úgy néz ki, 
ahogy mi kinézünk. Ha nézünk egy képet magunkról, akkor meglátjuk, hogyan nézünk ki. 
Megtehetjük ugyanezt az Evangéliummal is. A négy evangélium olyan a Bibliában, mint egy 
fénykép. Egy képet, egy videót ad nekünk arról, hogy mi történt, amikor Jézus itt járt a földön. 
Nekünk el kell olvasni az evangéliumokat, mert láthatjuk ott Jézust! De a Római levéltől kezdve 
láthatjuk, hogy vannak mások is a levelekben, más is megnyilatkozik. Pál nem ismerte a földön 
Jézust, de volt kijelentett tudása arról, hogy Jézus mit tett. Más szóval Pál a kivonatát látta. Ha 
valaki egy röntgenképet néz rólam, akkor lát engem, de azt látja, hogy mi van a bőröm alatt. 
Látja, hogy van-e törött csontom, látja a csontvázamat, a szerveimet. Ha rátok nézek, nem látom 
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ezeket a dolgokat, de ha röntgenképet készítek rólatok, akkor még mindig látlak benneteket, de 
azt látom, ami el van rejtve. Ehhez szükséges a Szent Szellem. 

Ma a feltámadás vasárnapját, húsvét vasárnapját ünnepeljük. Sokan a fényképeket nézik, 
hogy mi történt Jézus életében. De amit ez az igerész mond nekünk, hogy a szemünk előtt most 
itt lehet a kijelentett tudás, és most elkezdhetjük látni azt, hogy mi történt, és mi lett elfedve, 
eltakarva. A tanítványok azt látták, hogy Jézus meghalt, és sírba tették Őt. De Pál képes volt 
látni azt, hogy mi történt Jézussal szellemben, hogyan győzte le a sírt, a halált és a poklot, és 
hogyan támadt fel újból. Látta, hogyan azonosult velünk, hogy mi azonosulhassunk vele. Pál 
így csodálatos dolgokat tud mondani. Azt mondja, hogy megfeszíttettem Krisztussal, többé már 
nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Az az élet, amit most a testben élek, az Isten Fiában 
való hit által élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ámen! Ez a kijelentett tudás! 
Ezt nem tanítják a bibliaiskolában, a teológiában nem találod meg, a Szent Szellem segítségére 
van ehhez szükséged. Itt van a legnagyobb imádság, hagyd, hogy a Szent Szellem 
megvilágosítsa az értelmed szemeit! Ámen! Ez meg fogja változtatni az életedet. Mert a 
feltámadás megváltoztatja az életeket. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy nem szégyellem 
Krisztus Evangéliumát, mert Istennek ereje az az üdvösségre. A megváltás szó, az üdvösség 
szó biztosítja a szükségleteid betöltését minden helyzetre. Az üdvösség a szózó, szózó élet, 
Isten élete. Biztonság, gyógyulás, megóvás, megtartás, megszabadítás, egészség, teljesség. 
Minden, amire szükségünk van, megvan Jézusban, a feltámadt Úrban.  

A nővérem sok évvel ezelőtt az egyházban zongorázott, és egyik alkalommal nagyon fájt a 
feje. A dicsőítés után bement egy szobába, és egyik ültetőnk észrevette, hogy valami gond van. 
Utánament, és látta a nővéremet a földön feküdni, miközben rohama volt.  Ezért hívták a 
mentőket, elvitték a kórházba, ahol stabilizálták az állapotát. Azt kérdeztem magamtól, hogy 
mi ez, mi történt, miért történt ez? Röntgenképet készítettek róla és találtak egy daganatot az 
agyán. Nagyon beteg volt. Behívtak más orvosokat is, hogy nézzék meg őt. Azt mondták a 
férjének, hogy mi nem tehetünk semmit, azt gondoljuk, hogy hamarosan meg fog halni. Ezért 
elvittük New Yorkba egy specialistához, aki megvizsgálta őt. A fejére egy olyan készüléket 
tettek, amiben csavarok voltak, ezért egyáltalán nem tudta mozgatni a fejét. Miután meg-
vizsgálták az orvosok, azt mondták, hogy sajnálják, de meg fog halni. Ez a hír nagyon meglepett 
minket. Az ördög félelmet akar hozni. De mi kijelentés által tudjuk, hogy örök élete van annak, 
aki hisz. A Róma 8,11 azt mondja, hogy ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a 
halálból, bennetek lakik, és megeleveníti a ti testeteket.  

Magunkhoz vettük ma a kenyeret, Jézus megtört testét, az árat a mi gyógyulásunkért. 
Megvannak nekünk ezek az ígéretek. Az ő férje és az egész család belekapaszkodtunk ezekbe 
az ígéretekbe. Jézus átokká lett értünk, és Krisztus megváltott minket a törvény átkától, így a 
betegségtől, az agydaganattól. Mindez a feltámadás által hozzáférhető a számunkra. Az orvosok 
azt mondták, hogy meg fog halni. De mi azt választottuk, hogy inkább az Igére tekintünk. Amit 
a Te Igéd mond, Istenem! Akiben megvan a Fiú, annak élete van, örök élete. Atyám, mi hisszük 
a Te Igédet! Atyám, mi hiszünk a feltámadásban. Ámen! Megállapodtunk, hogy egyáltalán nem 
fogunk félelmet szólni, hanem hitben maradunk. Úgy döntöttek, hogy biopsziát fognak venni 
ebből a daganatból. A fejébe egy lyukat fúrtak, és egy műszert juttattak el, pont oda, ahol a 
daganat volt. De eltűnt! Isten élete a feltámadás ereje! A hit hallásból származik, a hallás pedig 
Isten Igéjéből.  

Mi van most a te életedben? Hiszel Istennek, hogy a feltámadás ereje fel fog téged emelni? 
Kérdezed tőlem, hogy honnan tudom, hogy él? Azért tudom, mert Ő a szívemben él. Ámen! 
Azért ünnepeljük a feltámadás vasárnapját, mert mi is feltámadtunk Ővele. Nem csak Ő támadt 
fel, hanem te is. Halleluja, ámen! Álljunk fel és emeljük fel a kezeinket! Köszönjük meg 
Istennek, hogy a feltámadás életét adta nekünk Jézus feltámadásán keresztül! Köszönjük, Jézus! 
Köszönjük, Uram! A szívedből mondd: Köszönjük! Dicsérjük Őt! Köszönjük Jézus! Dicsérünk 
Téged ezen a vasárnapon! Dicsőséget adunk Neked! Dicsérjük az Urat! Köszönjük! 
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*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 
 
 

 


