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Ez a három ige az én három húsvétom. Az egyik volt,
a másik van, a harmadik lesz.

1./ A régi húsvétomról, az én első igazi húsvétomról,
amelyikre minden húsvétom épül, így szól az angyali
szó: „Nincsen itt, feltámadott! Mit keresitek a holtak közt
az élőt?”

Megdöbbentő, hogy mennyire nem húsvétiasan
kezdődött az a húsvét. Az asszonyok nem halleluját
énekeltek, nem hozsannát zengtek, nem pálmaágakat
lengettek, hanem csendesen sírtak: sírhoz mentek, hogy
balzsamolajat vigyenek. Nagypénteki hangulatban
kezdődött az első húsvét. Szomorúak voltak, hiszen a
halott Krisztushoz mentek.

Azóta is sok ember húsvétjából hiányzik ennek az első
húsvétnak a sziklaszilárd fundamentuma: „Nincs itt,
feltámadott!” Akinek az életéből ez a diadalmas, szent
hitvallás hiányzik, annak nincs igazi keresztyénsége sem!

Sokszor nem úgy néz ki az életünk és a keresztyén-
ségünk, mint akiknek feltámadott, élő Uruk van. Olyan
bebalzsamozott a keresztyénségünk. Valahogy egyszer a
feltámadott Jézus Krisztusnak a seregévé kellene 
válni, akiknek élén megy a Királyuk! Oh, bárha minden
vasárnap ez a hitvallás újulna meg élő hittel a
szívünkben: Feltámadott az Úr, bizonnyal fel-
támadott! A keresztyénség nem halottkultusz és
középpontjában nem egy akármilyen díszes síremlék áll
valahol, hanem hitünk középpontjában maga a feltá-
madott, élő Jézus áll, két karját szélesen kitárva az
emberek felé: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és megterheltettetek, és én meg-
nyugvást adok néktek” (Mt 11, 28).

Minden nemzetnek megvannak a maga mártírjai,
vértanúi. De Jézus nem vértanú, és nem mártír, mert 
a vértanúk és a mártírok ott maradnak a sírjuk fenekén
a feltámadásig. Jézus nem maradt ott. Az Isten Fia 
feltámadt, és Lelke által itt él az Ő anyaszentegy-
házában. Ő nem hős, akit letiportak, nem mártír, akinek
vérét ontották, nem vértanú, aki belerohant ellenségei
karjába, hanem Jézus tudatosan ment a keresztre és
meghalt érted és értem, és feltámadott a te javadra 
és az én javamra.

Akinek ez az alaphúsvétja nincs meg, annak nincs
keresztyénsége. Nem keresztyén az, aki nem tudja,
hogy neki élő Ura van! Erről a húsvétról így tesz
bizonyságot számunkra az ige: „Ne keressétek a holtak
közt az élőt!”Köztetek van, köztünk van!

2./ A második húsvétról, a mindennapos feltámadás-
ról a második ige beszél, amikor jön haza a tékozló fiú,
rongyokban, szétzilált élettel, szégyenkezve, üres 
zsebekkel, orcapirulással és kétkedések között. 
Apja ránéz és azt mondja: „Ez az én fiam meghalt és
feltámadott”. 

Ez a mi örök, mindennapos, hétköznapi feltá-
madásunk, amikor tékozló fiakként felállunk a bűnből, 
és hazatalálunk az atyai házba. Az a húsvét, amikor azt

mondom: Tied akarok lenni, Jézus! 
Gyűlölöm a rosszat és cselekszem a jót! 
Nem kell a háborúság – békesség kell! 
Nem kell a káromkodás – imádság kell! 
Nem kell a gyűlölet – szeretet kell! 
Nem kell a gyávaság – bátorság kell! 
Nem kell az uralom – szolgálni akarok! 

Ez a húsvét hétfőtől szombatig is tart, templomban 
és templomon kívül. Ez a hétköznapi húsvét, amikor a fiú
elvész és megtaláltatik, meghal és feltámad. Halálosan
komoly dolog a bűnben járni. A tékozló fiú apja meg-
mondja: „ez az én fiam halott volt” – költekezett,
káromkodott, dicsekedett, dolgozott, moslékot evett,
beletapostak, élt, virult, szenvedett, dobogott a szíve,
látott a szeme, hallott a füle, - és mégis halott volt!

Ez a második húsvét, amikor mi támadunk fel itt,
ezen a földön – élőből élővé, bűnben élőből Krisztusnak
élővé. Félig reformátusból igazi reformátussá, félig
keresztyénből teljes keresztyénné. Ez a mi mindennapos
feltámadásunk. Átéled-e ezt? El tudod-e mondani, hogy
volt húsvétod, mert feltámadt benned a Krisztus?

3./ Aki az elsőt hiszi, a másodikat átélte, az hiszi 
azt, a harmadikat, hogy egyszer lesz egy húsvét, 
amelyikben beteljesedik Jób látomása: „Én tudom, hogy
az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett
megáll”, azért, hogy szóljon: Gyere elő!

Eltemettek, porrá lettél, könnyel sirattak vagy kriptá-
ba tettek: mindegy hol, hogyan és mikor – meghaltál. 
De a lényed lelki testben az, aki voltál. És az Úr szól:
Támadj fel, élned kell! És újra találkozik a te örök életre
rendelt lelked az Úr által újjáformált testeddel. És rád
néz és lát és újra szeret, mert Ő meghalt érted!

Ha én nem tudnám, hogy egyszer meg kell állni az
én Uram előtt, ha nem tudnám, hogy van örök élet, ha
nem hinném azt, hogy van egy olyan húsvét, amelyik
jön felém és én megyek felé, akkor nem akarnék 
keresztyén lenni!

Ilyen hármas húsvétot kívánok minden kedves
Olvasónknak. Ha visszanézel, ez kiált feléd: „Nincs itt,
feltámadott!” Ha előre nézel, ez szól feléd: „Tudom, az
én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll!”
A mára meg a holnapra nézve pedig rád tekint a tékozló
fiú atyja, a te mennyei Édesatyád és azt mondja: 
„Te vagy az, aki halott voltál a bűnben és feltámadtál a
Krisztusban!”

Ne mondd, hogy nekem egy is elég! Kelljen mind a
három! Az a húsvét, amikor angyal prédikált
Jeruzsálemben, az a húsvét, amikor ma prédikálnak
neked, s az, amelyik majd egyszer a mennyei
Jeruzsálemben lesz, ama dicsőséges húsvét, amikor
Jézus prédikál és mondja: „Serkenj fel, aki aluszol,

és támadj fel a halálból, 
és felragyog néked a Krisztus” 

(Ef 5, 14).
Sz-S.G.  
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