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Luk 24.
Urunk Jézus dicsőségesen ment le a halálba, ellenségeinek rosszindulata dacára, kik minden tőlük telhetőt megtettek, hogy halálát gyalázatossá tegyék. De feltámadott még dicsőségesebben, amely eseménynek egy leírását találjuk ebben a fejezetben. Krisztus feltámadásának bizonyítékai és bizonyságai teljesebben vannak feltárva ez evangélista által, mint Máténál és Márknál.  Itt  van I. A bizonyság, mely a két angyal által adatott a sírhoz ellátogató asszonyoknak, hogy az Úr Jézus feltámadt a halálból, az Ő saját szavainak megfelelően, melyeket az angyalok emlékezetükbe idéznek (1-7.v.); és ennek hírül vivése az apostoloknak  (8-11.v).  II.  Péter látogatása a sírnál,  s ottani felfedezései (12.v). III. Krisztus társalgása az Emmausba menő két tanítványával és önfelfedése előttük (13-35.v). IV. Megjelenése a tizenegy tanítványnak, ugyanazon nap estéjén, (36-49.v.) V. A búcsú, mit adott nekik; felemeltetése a mennybe, s a maga után hagyott tanítványok öröme és dícserete. (50-53.v.)

A feltámadás
Luk 24,1-12.v.
1 A hétnek elsõ [napján] pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fûszerszámokat, és némely [más asszonyok is] velök. 2 És a követ a sírról elhengerítve találák. 3 És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. 4 És lõn, hogy mikor õk e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben: 5 És mikor õk megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élõt? 6 Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, 7 Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bûnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni. 8 Megemlékezének azért az õ szavairól. 9 És visszatérvén a sírtól, elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek. 10 Valának pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab [anyja] Mária, és egyéb asszonyok õ velök, a kik ezeket mondák az apostoloknak. 11 De az õ szavuk csak üres beszédnek látszék azok elõtt; és nem hivének nékik. 12 Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedõk vannak ott; és elméne, magában csodálkozván e dolgon. 
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A Krisztus lelkének és testének újraegyesítési módja az Ő feltámadásában egy titok, egyike azon dolgoknak, melyek nem ránk tartoznak; de az ő feltámadásának cáfolhatatlan bizonyítékai, hogy Ő valóban feltámadt a halálból, s ezáltal hatalmasan megbizonyíttatott Isten Fiának lenni - ezek a kijelentett dolgok, melyek a mieink és a mi fiainkéi.  Ezek közül egyesek előttünk vannak ezekben a versekben, melyek lényegében ugyanazt a történetet beszélik el, amelyeket már Máténál és Márknál is olvastunk. 
Itt látjuk 
I. A Krisztust követő szent asszonyok szeretetét és tiszteletét Krisztus iránt, (1.v). Amilyen gyorsan csak tudtak, mihelyt a szombatnak vége volt, a sírhoz jöttek, hogy bebalzsamozzák a testet. Nem azért, hogy kivegyék gyolcsból, melybe József belehelyezte, hanem, hogy megkenjék fejét és arcát, és talán a sebzett kezeket és lábakat,  s hogy jó illatszereket hintsenek szerte a testre, amint szokás minálunk is virágokat hinteni szeretett halottaink testére és sírjaikra, csak azért, hogy kifejezésre juttassuk  jóakaratunkat, mellyel szeretnénk elejét venni, ha tehetnénk, a test deformálódásának, s hogy azokat valahogy kevésbé undorítóvá tegyük azok számára, akik körülötte vannak.  -  E hívő asszonyoknak Krisztusért való buzgósága tovább folytatódik. Az illatszereket, melyeket elkészítettek a szombat előtti nap estéjén, nem fordították más célra, meggondolva a dolgot miután egyet aludtak rá, azt mondva: Minek ez a tékozlás?! Hanem a sírhoz vitték azt a szombat utáni reggelen, korán, igen korán. A szeretetnek egyik szabálya: Kiki amint eltökélte szívében, úgy adjon, 2Kor 9,7. Amit Krisztus számára készítettünk el, azt az Ő számára kell használjuk.  -  Említés történik itt ez asszonyok neveiről: Mária Magdaléna, és Johanna, és Mária a Jakab anyja, derék, hívő asszonyok. Említés történik más asszonyokról is, akik velük voltak, 1.v, 10.v. Ezek, bár nem társultak hozzájuk az illatszerek elkészítésében, kívántak hozzájuk társulni most, amikor a sírhoz mentek. Mintha Krisztus tanítványainak száma növekedett volna, miután meghalt. Ján 12,24.32. Jeruzsálem leányai amikor látták, mennyire keresi a jegyes szerelmesét, vágyták vele együtt keresni őt (Én 6,1). Úgy voltak  ezek a más asszonyok is. Egyeseknek buzgósága másokban is buzgóságot kelt.
II. A meglepetést, amiben részük volt, amikor a követ a sírról elhengerítve, a sírt pedig üresen találták (2.3.v.). Emiatt megdöbbentek, nagy zavarban voltak, 4. v, holott emiatt nagy okuk lett volna örvendezni, hogy a kő a sírról el van hengerítve, (amiből kitűnt, hogy ő törvényesen, engedélyt nyerve hagyta ott a sírt) s hogy nem találták az Úr Jézus testét, amiből kitűnt, hogy a váltságot értünk lefizette, s kijöhetett onnan. Jegyezzük meg, az igaz keresztyének gyakran olyan dolgokkal zavartatják magukat, amelyekkel vigasztalniuk és bátorítaniuk kellene szívüket. 
III. A világos jelentést, melyet nyertek Krisztus feltámadásáról az angyaloktól, kik megjelentek nekik fényes ruhában, nemcsak fehérben, hanem fényesben, s ennek fénye körülövezte őket. Először egy angyalt láttak, a síron kívül, aki hirtelen bement, s a másikkal együtt a sírban foglalt helyet, egyik fejtől, másik lábtól, ahol a Krisztus teste feküdt. Így össze lehet az evangélistákat egymással egyeztetni. Az asszonyok, amikor látták az angyalokat, megrémültek, nehogy valami rossz hírt kapjanak tőlük. De ahelyett, hogy kérdezősködtek volna tőlük, földre hajtották orcájukat, s drága Mesterüket keresték a sírban. Inkább szerették volna őt látni a sírban halotti ruhában, mint az angyalokat, fényes ruhákban.  A haldokló Jézus nagyobb szépséggel bír a hívő szemében még az angyaloknál is. Ezek az asszonyok, akárcsak a jegyes, kit, mikor megtaláltak az őrizők, (s az angyalok is másutt vigyázóknak vannak nevezve), nem akartak másról beszélni velük, csak ez érdekelte őket: Nem láttátok azt, akit az én lelkem szeret? Már most az angyalok itt, 1. Megfeddik az asszonyokat az általuk végzett keresés értelmetlensége miatt: Mért keresitek a holtak közt az élőt, 5.v. S ezáltal tanúság adatik Krisztusról, hogy Ő élő; ki bizonyság szerint él, Zsid 7,8.  S ez nyújt vigaszt minden szentnek: Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él. Mert, mivel Ő él, mi is élni fogunk.  De egy feddés adatik azoknak, akik őt a halottak közt keresik: - akik őt a halott hősök közt keresik, akiket a pogányok imádnak, mintha Ő csak olyan lenne, mint ők;  - akik őt valamilyen képben, vagy feszületben, emberi kéz munkájában, vagy az emberek íratlan hagyományaiban s találmányaiban keresik. És valóban, mindazok, akik boldogságot és kielégülést a teremtményektől várnak, vagy tökéletességet ebben a tökéletlen állapotban keresnek, azokról elmondható, hogy az élőt a holtak közt keresik. 2. Biztosítják őket, hogy Ő feltámadt a halálból (6.v.): „Nincsen itt, feltámadott. Feltámadott saját hatalma által. Elhagyta sírját, hogy sohase térjen oda vissza”. Ezek az angyalok mérvadó, kompetens tanúk voltak; mert éppen ezért voltak odaküldve a mennyből, erre a feladatra kaptak megbízatást. S biztosak vagyunk, hogy az ő bizonyságtételük igaz; ők nem mertek hazugságot mondani. 3. Emlékeztetik őket az Úr saját szavaira: Emlékezzetek meg róla, mit mondott néktek, amikor még Galileában volt. Ha megfelelőképpen elhitték volna, s szívükben forgatták volna az efelől előre megmondott jövendölést, úgy könnyen elhitték volna magát a dolgot, amikor bekövetkezett. S hogy a hírek ne legyenek olyan meglepőek számukra, mint amilyennek tűntek, az angyalok ismétlik számukra azt, amit Krisztus oly gyakran mondott az ő hallásukra: Az embernek Fia átadatik az bűnösök kezébe, s habár ez Isten eleve elvégezett tanácsából s tudásából történt, mégis, ezért ők nem kevésbé voltak bűnösök ennek elkövetése miatt. Tudtukra adják, hogy neki meg kellett feszíttetnie. Bizonyára nem tudták elfeledni, amit oly nagy szívfájdalommal láttak beteljesedni. S nem hozza-e ez elméjükbe azt, ami ezek után mindig következett: harmadnapon fel fog támadni a halálból? Figyeljük meg: E mennyből jött angyalok semmi új evangéliumot nem hoznak, hanem Krisztus szavait emlékezetükbe idézik, akárcsak a gyülekezet angyalai, és tanítják őket, miként hasznosítsák és alkalmazzák azokat. 
IV. Megelégedettségüket, örömüket e híradás felett, 8.v. Az asszonyok úgy látszik, megértették; megemlékeztek az Ő szavairól, amikor Ő ezeket eléjük tárta. S ebből következtették, hogy ha feltámadt, akkor nem történt egyéb, mint amit okuk volt várni; és most szégyellték magukat az előkészületek miatt, amit tettek, hogy bebalzsamozzák őt a harmadik napon, Azt, aki oly gyakran megmondta, hogy a harmadik napon fel fog támadni. Jegyezzük meg, Ha idejében megemlékezünk Krisztus szavairól ez segíteni fog bennünket megértenünk gondviselő útjait. 
V. A jelentést, melyet vittek az apostoloknak. Visszatértek a sírtól, s elmondták mindezeket a tizenegynek, s mind a többieknek. Nem tűnik ki, hogy mind együtt voltak, hanem nyilván szét széledtek, mindegyik az övéihez. Talán alig volt kettő vagy három közülük együtt ugyanabban a hajlékban. De az egyik elment az egyikhez, mások másokhoz, úgy, hogy rövid időn belül, azon a reggelen mindnyájan értesültek felőle. De tudtunkra adja az ige, 11.v., hogy miként fogadták az ő szavukat: Az ő szavuk csak üres beszédnek tűnt előttük és nem hittek nekik. Úgy gondolták, hogy ez csak asszonyi szó; s a női képzelő erőnek tulajdonították az egészet. Mert úgyszintén elfeledkeztek Krisztusnak a szavairól is, és szükség volt emlékeztetni őket azokra is: nemcsak arra, amit Galileában mondott nekik régen, hanem a közelmúltban mondott beszédére is, mit azon az estén mondott nekik, amikor elárultatott: Még egy kevés idő, és nem láttok engem. S ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Az ember nem teheti, hogy ne csodálkozzon e tanítványok ostobaságán, akik gyakran megvallották, hogy hiszik Krisztust Isten Fiának s az igazi Messiásnak lenni,  - akiknek oly gyakran mondta, hogy neki szenvednie kell, meg kell halnia, s fel kell támadnia, s úgy mennie be az ő dicsőségébe; - kik látták Őt többször, amint feltámasztotta a halottakat, - hogy mindezek dacára annyira restek voltak annak elhívésére, hogy ő maga feltámadt. Bizonyára később, amikor mások hitetlenségét látva idézték e panaszt, „Ki hitt a mi beszédünknek?” mindig belegondoltak, hogy volt idő, amikor joggal érvényes volt ez rájuk is.
VI. A kutatást, vagy nyomozást, mit Péter tett ezután, 12.v. Mária Magdaléna volt, aki a hírt tudatta vele, amint ez kitűnik  Ján 20,1-2.-ből, ahol e történet a sírhoz való futásáról sokkal részletesebben elő van adva. 1. Péter a hír hallatára kisietett a sírhoz, talán szégyenkezve magában, arra gondolva, hogy Mária Magdaléna hamarabb volt ott, mint ő. S talán nem lett volna oly gyors a kimenetelben most sem, ha az asszonyok nem  tudatták volna vele, többek közt, hogy az őrizők elfutottak. Sokan vannak, akik gyors-futók, ha nincs semmi veszély, de gyávák, ha veszély áll fenn. Péter most fut a sírhoz, aki néhány nappal ezelőtt elfutott Mesterétől. 2. Benézett a sírba, és felfigyelt, hogy a gyolcsruhák, amelyben Krisztus be volt göngyölve, milyen rendbe vannak; szépen össze vannak hajtogatva, s félre vannak téve; de a test nincs ott. Nagyon aprólékos volt megfigyeléseiben, mintha inkább kész lett volna hinni saját szemének, mint az angyalok tanúbizonyságának. 3.Elment, - s úgy gondolta, nem sokkal bölcsebben, mint ahogy jött- magában csodálkozván e dolgon. Ha megemlékezett volna Krisztus szavairól, már ez is elég lett volna ahhoz, hogy meggyőzze őt afelől, hogy Ő feltámadt a halálból. De mivel elfelejtette Krisztus szavait, ő maga csodálkozott a dolgon, s nem tudta, mire vélje azt. Számos dolog van, melyek rejtélyt képeznek és zavaróak előttünk, amelyek egyszerűek és hasznosak lennének számunkra, ha Krisztus szavait helyesen megértenők, s kijelentett igéi közel lennének hozzánk.
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