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Várady Zsolt 

 

„Mit keresitek a holtak között az élőt? 

Nincs itt, hanem feltámadt.” (Lukács 24,5-6) 

 
lőttünk a Feltámadás ünnepe, az üres sír, angyalok és tanítványok hihetetlen 
bizonyságtétele: „Nincs a halottak közt, mert föltámadott.” S ha föltámadott, 
él. Él örökké, hogy minden napon veletek legyen a világ végezetéig. Él, hogy 

könyörögjön érettetek az Atya jobbján. Él, hogy reménységetek legyen, hogy ti 
nem enyészetre születtetek, hanem hogy vele örökké megmaradjatok. Megmaradja-
tok boldogan az Atya dicsőségére. 

Húsvét fénye a Feltámadás erőit árasztja reánk. S ez a fény tény, amely nem-
csak az egyes ember életét változtatja meg, de megváltoztatja az eddig reménytele-
nül szenvedő emberi sokaság életét úgy, hogy a reménység népévé szüli őket. 

Hinni a Feltámadást: egész létünket kimozdítja önös érdekek önző világából. 
Hinni testünk feltámadását azt jelenti, hinni Istenben, Aki Úr a halál felett is, hinni 
irgalmas igazságosságában, tudni, hogy életünk mértéke többé nem mi vagyunk, 
cselekedeteinknek nem emberi törvény előtt kell immár megállnia, hanem kegyel-
mében bízva Őelőtte. 

A nép, amely ezzel a reménységgel él, felfelé, Reá tekint. Istenre nézve választ, 
ha nem is abszolút, csak emberi és gyarló módon, csak kevésbé rosszban a jobbat. 
Tudja, hogy minden földiben van fogyatkozás és tökéletlenség, mert jó csak egy 
van minden földieken túl, az örökké Létező, az Isten.  A benne bízó nép tudja, 
előtte mindig az élet és a halál útja van felkínálva. Politikai választáskor nem kerül-
heti el a színvallást, mert nem lehet közömbös, milyen felsőségnek tartozik enge-
delmességgel a következő időkben. Nem mindegy, hogy az általa is választott vagy 
nem választott felsőség milyen eszköze az Istennek. Ennek tudatában az ilyen nép 
reménykedve néz a holnapjába, mert tudja, az is Isten kezében van. Az ilyen nép 
nem téveszthető meg emberi trükkök szemfényvesztéseivel, mert az ilyen nép tudja 
igazán, amit megtehet a jóért, tennie kell, és így belső békességgel várja a végső és 
egyre közelgető számadást. 

Az ilyen nép boldog, mert Istenben örvendez, hálás az örömhírért, s él örökké 
Krisztussal, s rajta minden földi körülmény között a Feltámadás fénye ragyog. 

Ilyen népnek teremtett és hívott el bennünket a mi szerető Atyánk. Vajon 
ilyenek vagyunk-e? 
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