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élet a halál után, és Jézus csak elsője a feltámadásnak,
vagyis mi is feltámadunk. A páli tan világsikert ért el,
és megnyugtathat minket is a halál utáni életről. Hiszen
azt az állítást, hogy nincs túlvilág, mert nem jött onnan
vissza még senki, Jézus feltámadása megcáfolja.
Szeretném hangsúlyozni azt, ami az említett hitekben
közös. Aki azt tartja feltámadásnak, hogy Jézus
szelleme él tovább, az a szeretet eszméről beszél. Aki
az emberek képzeletében létező Jézusról beszél, az is a
szeretetet hirdető Jézusra gondol. Aki tetszhalálból,
vagy valóságos halálból való feltámadásban hisz, Jézus
önfeláldozó szeretete mellett áll ki.
Szeretném Pál testvért saját szaván fogni. Kénytelen
leszek Pál szeretethimnuszát idézni: „Most megmarad
a hit, remény, szeretet. Ez a három. De köztük
legnagyobb a szeretet!” (1. Kor. 13,13.) Bizony Pál
testvérnek abban igaza van, hogy szép a hit, szép a
remény, de ne feledjük a legszebb és a legnagyobb
valóság: a Szeretet!
Ha valami bizonyosságot akarunk magunknak a halál
utáni életről, akkor nem a hitek, remények, mítoszok
táján kell keresgélnünk, hanem a körül a Jézus körüli
eszmék és Jézus által hirdetett ország körül, mely egész
életét hitelessé tette és bátran belevitte még a halál
szakadékába is, mert tudta, hogy az „öreg király”
nemcsak ezen a földön, de azon túl is neki adja az
Országot.
Ez a szeretet ebben a földi világban is valóság, de abban
az új dimenzióban tökéletes módon valósul. Az a fajta
szeretet ez, és az a fajta boldogság, melyet itteni életünk
ritka pillanataiban mennyországi boldogságnak élünk
meg.
--- Húsvétnak nem a hite, nem a reménye, hanem a
szeretet tapasztalati ténye lehet bizonyíték Istenre,
Jézusra, Isten földi és túlvilági Országának valóságára.
Ha valami szubjektív bizonyosság létezik, akkor ez a
másvilágra utaló legfőbb érték léte. Éljen hát a Húsvét:
a kis és nagybetűvel írt Szeretetlét ünnepe!
2019. Húsvét
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Ami elmúlt, már változhatatlan:
csak a Jövő a tőlünk függő lehet foglalatosságaink
célja.
Ezért csak a múlt letörlése alap a Jövőnek
***
A maguk szabadnak vélőknél szabadabb a rab,
ki felismerte s nem érinti az adott határokat.

2019. május

***
A falaknak füle van, s a füleknek fala.
De mit ér, ha felzúg a föld s az ég szava.
***
Nem elég bizonyítani, Keresztül is kell vinni.
Nem az elemi ügyeket, a szerkezetet kell orvosolni
***
Nem szabad a Térből az Időbe cselezni
az Éden mézesmadzagával.
***
Nem szabad, hogy egy álom meglopja jelenünket.
***
Labdázni az Isten terheivel könnyű, a Mindenséget
megváltani,
ám felemelni egyetlen csepp könnyet bírnak-e a
szavak szárnyai?
***
Ezért mondom én: gazdagok azok, akiknek kérdéseik
vannak,
s a legszegényebbeknél szegényebbek, kiknek csak
válaszaik.

