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Szívesebben kerülgetjük egyéb kifejezésekkel, úgymint: tavaszvárás, rügyfaka-

dás, újjászületés, pedig könnyebb lenne, ha bevallanánk, hogy a tavaszi nap-
éjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap az ünnepek ünnepe.  

Igen, a húsvétról van szó, Jézus feltámadásáról, ami talán megakasztja az emberi 
logikát, talán sutba dobja az emberi tapasztalatokat és a tudományos megfigyelése-
ket, mert a lét legmélyebb, vagy ha úgy tetszik, a legmagasabb világába, a transz-
cendenciába, a természetfelettibe röpít… Oda, ahol az isteni törvényszerűségek ér-
vényesülnek, ahol csődöt mond az emberi okoskodás csűrés-csavarása, ahová csak 
a hit képes bemerészkedni. Az sem magától, hanem attól az egyszerű ténytől felbá-
torodva, hogy Isten belépett az emberi tér-idő keretezte létbe, és átalakította a föl-
di lét koordinátáit. Éppen a húsvét világítja meg a keresztény lét titkát: Isten 
fiában, Jézus Krisztusban nem toldozza-foldozza a világ nyomorúságát (ahogy 
más vallások próbálkozásai ezt sejtetik), hanem magára veszi emberségünket, 
alámerül a halálban, és feltámadva legyőzi azt.  

Az első húsvét óta igazából ennek a ténynek van hírértéke, és ennek az igazán 
fontos információnak kellene ma is megmozgatnia a kapzsi, pénzéhes, rohanó, 
fogyasztó, önmagát felvilágosultnak, korszerűnek és szabadnak valló emberisé-
get. Ettől a ténytől van „hitele” a Megváltónak, ezért merjük rábízni életünket, 
ezért számít az, hogy mit tanít és mit vár el tőlünk. Ezért nem lehet „csak úgy”, 
átlagosan, langyosan éldegélni, mintha húsvétkor mi sem történt volna. Húsvét 
óta az élet apró jelei, szépségei is arról beszélnek, hogy az ember képes az újjá-
születésre, képes önmagát felülmúlni, mert Krisztus kihúzta a halál méregfogát. 
Egy szál virág, egy frissen vasalt ing, egy jó szó, egy szeretetből fakadó tett, egy 
önzetlen segítő kéz — mind arról árulkodik, hogy a bennünk rejlő jót felszínre 
kell hoznunk. Így támaszt minket is életre Isten az ő szeretetével, titokzatos és 
mégis valóságos módon. A húsvéti üzenet nemcsak egy jó hír a többi között, ha-
nem újra és újra felráz és megdöbbent, hogy nehogy elfeledjük: az élet nem hal 
meg, az élet utat tör magának, az Élet ellen nem lehet „védekezni” — csak elfo-
gadni és befogadni! S akkor megtörténik bennünk és körülöttünk is az újjá-
születés, a tavasz: virágba borulnak a fák, életre kelnek a pusztulásra ítélt embe-
rek és értékek, gyümölcsöt terem a jó szándék és a bátor kezdeményezés.  

Még Szent György lovag sárkányt legyőző diadalából is ez a húsvéti üzenet 
„derül ki”. Ha valaki nemcsak hallott a Feltámadásról, nemcsak tud róla, hanem 
találkozott is vele, életében új vizek forrásai fakadnak, „holt ágak” telnek meg 
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élettel, és nem csügged akkor sem, ha Pilátusok és Kajafások, Júdások és eleinte 
bizonytalan Péterek veszik körül. Mert ott lesznek vele a Jánosok és a Mária 
Magdolnák, az emmauszi tanítványok és Saulok, akikkel együtt azt hirdeti tele to-
rokkal: mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk! 
 

FeltámadásFeltámadásFeltámadásFeltámadás    
 

Mel Gibson Passiója csak azok szemében, szívében és agyában kavart vitát, 
akik a világot filo- és antiszemitákra szeretnék osztani. Akik azonban szívük-lel-
kük nyitottságával tekintettek erre a filmre, és megrendülten élték át üzenetét, 
azok már a rendező szándékán is túlláttak, hiszen Jézus szenvedése értünk vállalt 
szenvedés, vagyis megváltó szenvedés volt. És nemcsak szenvedés, hanem meg-
dicsőülés is. Jézus feltámadt: nem lopták el a holttestét, nem a gyáva tanítványok 
által kitalált mese, nem a későbbi keresztény „szekta” által kifundált dogmatikai 
megalapozás az egyház legitimitásához, hanem történelmi tény. Nem lehet cáfol-
ni. Már csak azért sem, mert a feltámadás „fél lábbal” már túl van az éssze-
rűségre és kísérletezgetésekre beszűkített világunkon. A feltámadás hitünk legna-
gyobb ténye. Rendszerek jöhetnek és mehetnek, vádolhatják a Vatikánt azzal, 
hogy Európát „le akarja nyúlni”, be akarja kebelezni, mint kisgömböc, lehet 
Krisztust támadni jobb- és baloldalról, attól Ő marad a történelem ura és Meg-
váltója. A Názáreti Jézus ettől több, mint egy zsidó (vagy más nemhez tartozó) 
rabbi a sok közül, ettől Krisztus (Kresztosz — Isten Fia, a Felkent), mert feltá-
madt a halálból. Ez az igazi evangélium, örömhír! Az emberiség számára a leg-
fontosabb információ: halálával és feltámadásával kinyilatkoztatta mindenkinek, 
aki fogékonnyá teszi magát a hitre, hogy az életet nem lehet megölni, hogy 
mindannyiunkban isteni élet rejtőzik, hogy a testi halálnak semmilyen hatalma 
nincs az életen. Világossá tette egyszer s mindenkorra, hogy a testi halál nem 
szünteti meg, még csak át sem alakítja, hanem ki-, illetve beteljesíti az ember éle-
tét. Ezt hirdetik a keresztények húsvétkor, ezért énekelnek alleluját, ezért feste-
nek piros tojást és locsolják az ifjúság zsengéit.  

Húsvétot nem szabad másképp megélni, csak hittel, megrendülve, bűnbánat-
ban kiengesztelődött lelki békében és felszabadult örömmel. Ez a felszabadult 
öröm azt az embert jellemzi, aki az árnyékon túl észreveszi a fényt, a halálon túl 
az életet, az ember Jézusban Isten fiát. A húsvéti titok-misztérium most már nyílt 
titok, hisz le lehet olvasni hívő arcunkról. Már nem keressük az élőt a holtak kö-
zött, hiszen már nem vagyunk lekötelezve a bennünk és körülöttünk lévő rossz-
nak. A sátán húsvét után már nem képes bennünket annyira megrontani, lealjasí-
tani, hogy eltüntesse rólunk az istenarcot. Persze csak akkor, ha felhagyunk a 
megalkuvások sorozatával, ha minden idegszálunkkal nekifeszülünk a küzdelem-
nek, melyet életünk végéig kell vívnunk az önmagunkon is túllépni képes szerete-
tért magunkban, és azokkal szemben, akikkel élünk.  
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A népmesék általában azzal fejeződnek be, hogy „addig éltek, míg meg nem 
haltak”… Vagyis előbb-utóbb csak meghalt(ak) a főhős(ök). Ezen a ponton tá-
volodik el a keresztények meggyőződése a mesétől és a legendától. De még a mí-
tosztól is. Nem emberi találmány, nem egy szekta önigazoló mesterfogása, ha-
nem történelmi tény. Még akkor is, ha csak egyvalakiről állítjuk ezt. Támadtak fel 
halottaiból ugyan mások is, de nekik újra meg kellett halniuk. Amit azonban Jé-
zus Krisztusról állítunk, az annak ellenére tény és való, hogy szétfeszíti az emberi 
tapasztalat kereteit: a halálon felülkerekedik a halhatatlanság! Földi életünknek 
mennyei kilátásai vannak, mert a halál eddigi horizontján mostantól feldereng a 
feltámadás hajnala. Hiszen ő nem ide jött vissza, hanem végérvényesen isteni di-
csőségébe, ahová nekünk is megszerezte a belépődíjat. Ráadásul feltámadásának 
bizonyítékai is rendelkezésünkre állnak: az üres sír, a leplek, amelyek nem voltak 
összehajtogatva vagy eltüntetve, a szemtanúk beszámolói, akik találkoztak a Fel-
támadottal, és ezt a tanúságot vérükkel is megerősítették. És tanítványok találko-
zása a Feltámadottal mitől gyengébb tapasztalat és élmény, mint egy tudósítói 
közvetítés a tévéhíradóban?… 

Ezek a bizonyítékok megcáfolhatatlan jellé lesznek azok számára, akik meg-
nyitják „lelki” szemüket, vagyis látnak és hisznek, mint a két apostol, Péter és Já-
nos. Talán a személyes találkozás csak ezután adatik meg, de akkor személyre 
szóló meghívássá vagy felszólítássá válik: Békesség Nektek! Ne féljetek! Mirjam! 
Van valami ennivalótok? Szeretsz engem? Legeltesd juhaimat! Én veletek vagyok 
minden nap! Menjetek el az egész világra!… 

A hit nemcsak hallásból ered, hanem látás és felismerés. Látása és felismerése 
a tények mögötti valóságnak. A csodát ugyan már a teremtett világ újjáéledő 
természetében is „láthatjuk”, holott a pillanatot nem tudjuk megragadni. Amikor 
az anya méhében megfogamzik az élet, a kiscsibe áttöri a tojás héját, a hóvirág 
szétszakítja a fagyos föld felszínét, a hernyó leveti burkát, és pillangóként röppen 
föl, az elvetett és „elpusztult” mag új életként hajt ki, a rügyek kipattannak a fák 
kérge alól. Mégis mindez csak halvány hasonlat ahhoz a húsvéti szenzációhoz 
képest, hogy Krisztus feltámadt halottaiból! Krisztus feltámadása pedig a mi fel-
támadásunk ígéretét hordozza. Aki belénk teremtette a halhatatlanság vágyát, az 
be is teljesíti. A feltámadt Krisztus valójában az egyetlen tájékozódási pont eb-
ben az irányt tévesztett világban. Benne nyer értelmet minden küszködés és ke-
reszthordozás, benne simulnak ki életünk ráncai, őt követve lehetünk bátrak és 
merészek a gonosz elleni küzdelemben, mert nekünk is ez az örömhír: ne félje-
tek, én legyőztem a halált! Ha hiszünk és látunk, szemlátomást fog kibontakozni 
életünk tavasza. 


