...amiképpen Krisztus
feltámadt a halálból...,

. . . ú g y m i i s ú j é l e tb e n
j ár j u nk !
Pál levele a rómaiakhoz 6,4

Az elmúlt év korlátai, megszorításai és félelmei után nagyon várja mindenki, hogy újra úgy élhessen, mint azelőtt.
A természet tavaszi újraéledésével várjuk, hogy újraéledjen
megszokott életvitelünk is. A húsvéti feltámadás sok-

kal többre hív: nem újraéledésre, hanem új életre!

Ha valaki feltámadásról beszél, legtöbbeknek az újraélesztett emberek beszámolói, különös élményei jutnak az eszébe. Így mondják: „meghaltak és visszajöttek.” De bármily nagy dolog is valakiket orvosilag visszahozni, légzésüket, szívműködésüket helyreállítani, ők a szó valódi értelmében nem haltak meg. Nem
léptek át azon a titokzatos kapun, mert onnan emberi erővel nincs visszatérés! A fel-

támadás nem orvosi, hanem isteni beavatkozás!

A Szentírásban olvasunk olyanokról, akik valóban meghaltak, de Isten hatalma visszahozta őket az életbe és folytathatták földi életüket1. Ez valódi feltámadás, megmagyarázhatatlan isteni csoda, amire ember nem képes. Mégis: a
húsvéti feltámadás még ennél is több! Mert az említett emberek visszajöttek. Ugyanolyan életet éltek, mint azelőtt, s mint bárki más: fájdalommal, bűnnel – azután újra,
végleg meghaltak. A húsvétkor feltámadt Jézus nem a
megszokott földi életbe tért vissza, hanem olyan életre támadt fel, amelyen többé nem volt hatalma sem embereknek, sem betegségnek, sőt többé még a halálnak sem!
A címlapon idézett bibliai mondat arról beszél, hogy Jézus
Krisztus feltámadása kihat követőinek már a földi életére
is. Ahogy Krisztus – testileg – egy minőségileg új életre támadt fel –, úgy egy minőségileg más életet élhetnek azok

is, akiknek Ő az Uruk és Mesterük, akik tudják, hiszik,
hogy Krisztus az ő bűneikért is meghalt 2, és már annak
élnek, „aki értük meghalt és feltámadt.” 3 Lelkükben, gondolkozásukban megjelenik valami Jézus életéből, ami más,
mint az ember természetes, „régi” élete.
Tökéletesek, hibátlanok ők sem lesznek. Életük nem mentes nehézségektől, betegségtől, s egyszer a szívük is megáll. Hibázhatnak
és vannak bűneik is. De Isten csodája folytán
megjelenik életükben az új, ami képes másként hordozni a nehezeket, képes bocsánatot kérni és adni, s szeretni, akár egyoldalúan is. Másként
tudják kezelni a pénzügyeket, vágyakat és veszteségeket,
felelősséget, munkát és pihenést, és a jézusi ígéret fényében néznek szembe a halállal is: „aki hisz énbennem, ha
meghal is, él...” 4 S ők már tudják, hogy Jézus szava igaz!

Húsvét nem a régi élet folytatását ígéri, hanem minőségileg újat! Ezt akarjuk, vagy inkább a régit? Tele megszokott félelmeinkkel,

hazugságainkkal, titkolt és elrontott
dolgainkkal, kapcsolatainkkal? Jól ápolt közönnyel, önzéssel, haraggal? Sebekkel, amiket adtunk és kaptunk? Aztán pedig: „elvégzett dolog, hogy az
emberek egyszer meghaljanak, és azután lesz az ítélet.” 5

Húsvét azt üzeni, hogy másképp kell, és lehet is élni, mert Jézus átment a félelmen, a fájdalmon, a halálon
– és feltámadt. Ő hív egy más, új életre és ígéri, hogy az lehetséges annak, aki Tőle kéri, elfogadja, és Őt követi.
1 Például: 1. Királyok 17. rész, Márk evang. 5. rész, János evang. 11. rész.
2 1. Korintusi levél 15,3. 3 2. Korintusi lev. 5,15. 4 János ev. 11,25. 5 Zsidókhoz írt levél 9,27.

Ezzel a bibliai üzenettel kívánunk
Önnek és kedves családjának
Áldott Húsvéti Ünnepet,
a Feltámadás Örömét!
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