
Húsvét van! Húsvét napján Jézus Krisztus meggyőzte a

halál erejét, kilépett a sírból, és ezáltal teljessé lett diadala!

Arra vágyom, hogy ezen a napon ne csak Jézus feltámadásá-

ról halljuk meg ismét a jó hírt, hanem ismerkedjünk meg ma

az ő feltámadásának erejével is!

Hiába egyesült a halál minden ereje Jézus ellen, kiderült,

hogy az Életet nem lehet sírba zárni! Hiábavalónak bizonyult

Kajafás erőszakra építő óvatossága: nem tudta sírban tartani

Jézust a római katonák fegyveres őrsége. Jézus az élet diada-

lának hatalmával kilépett a sírból, és kijelentette: „Nekem

adatott minden hatalom mennyen és földön!” Tanulságos

összehasonlítani ezt a győzelmes kijelentést azzal, ahogyan

három évvel korábban az ördög megkísértette Jézust.

Megmutatta akkor Jézusnak a világ minden országát, és ezt

mondta: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.”

(Mt 4,9) Valóban ezen a földön, ahol a sátán királyi széke van,

az ő szolgálatában is lehet sikerekhez és hatalomhoz jutni.

Sajnos földünk lakóinak többsége e világ fejedelmének hódol-

va keresi a boldogságát. Pedig jaj annak, aki a sötétség hatal-

mának szolgálatába áll. Ez a sötét hatalom tévesztette meg az

akkori zsidóság vezetőit, és téveszt meg azóta is nagyon sok

embert. Jézus akkor visszautasította a sátán ajánlatát. Így vála-

szolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és

csak neki szolgálj!”

Jézus feltámadásával teljes győzelmet aratott a sátán

és a halál fölött. Mégis akadtak akkor és vannak ma is embe-

rek, akik igyekeznek elködösíteni, letagadni és megcáfolni

Krisztus húsvéti győzelmét. A főpapok – amikor hírül vették a

megrémült katonáktól a történteket – nem sajnáltak semmi

áldozatot azért, hogy letagadják Jézus feltámadásának a

tényét. Sajnálom ezeket a szerencsétlen, sötét lelkű, szellemi-

leg vak főpapokat és katonákat. 

Lehettek volna Jézus feltámadásának első és hiteles

tanúi! Ehelyett a főpapok kifizették, a katonák pedig elfogad-

ták a megvesztegetés talán földi jólétet

ígérő ezüstpénzét. Hogy fognak majd

számot adni Isten előtt a húsvéthajnalban

átélt tapasztalataikról? Mert ezt a szám-

adást senki sem kerülheti el. Sajnos,

azóta is sok követőjük volt és van.

Olyanok, akik tudtak, tudnak Jézus meg-

váltó haláláról és diadalmas feltámadásá-

ról, de mulandó földi előnyökért nem

vállalják, vagy meg is tagadják őt.

A katonáknak – a megvesztegetés

pénzéért – azt kellett terjeszteniük, hogy

amíg ők a sírnál elaludtak, a tanítványok

ellopták Jézus testét. Nevetséges érvelés!

Ilyet állítani a megrendült lelkű, fájdal-

mukban és félelmükben szétfutott tanít-

ványokról? Ők szembeszálltak volna a

fegyveres római katonákkal? Meg a kő is

ott volt a sír száján, amelyet csak egy

földrengés tudott elgördíteni! – És ha a

katonák aludtak, honnan tudják, hogy a

tanítványok jártak ott? – Azóta is sokféle

kitalált érveléssel igyekeznek sokan tagadni Jézus feltámadá-

sát. – Mert valóban ember szerint képtelenség, ami történt!

Ilyen még nem történt! Ilyet csak a mindeneket teremtő Isten

tehet! 

Az történt, amit Jézus Krisztus előre kijelentett:

„Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet,

hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én

magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam,

hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a külde-

tést kaptam az én Atyámtól” – mondta Jézus már korábban a

tanítványainak (Jn 10,17–18). Jézus Krisztus a mi megváltá-

sunkat végezte el halála és feltámadása által. Elszenvedte

bűneink büntetését, megbocsátotta, eltörölte azokat, feltáma-

dása által pedig minket is új és örök életre támasztott fel! 

Fontos, hogy ma ne csak Jézus feltámadásának a

tényét ismerjük meg újra, hanem ismerjük meg és ragadjuk

meg hit által az ő feltámadásának az erejét is! Azt az erőt,

amely akkor megremegtette a földet, halálra rémítette a kato-

nákat, legfőképpen pedig előállította a sírból a kereszten

értünk meghalt Jézust. Pál apostol is erre az erőre vágyako-

zott. Ezt írja: „Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek íté-

lek mindent… hogy megismerjem őt és feltámadása erejét”

(Fil 3,8–10). Munkálkodik-e bennünk ez az erő, amely elő-

hozta Jézust a halálból, és megdicsőült testben állította elő?
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Pál megfogalmazza, hogy mit ért Jézus feltámadásának ereje

alatt. Ezt írja a Római levél hatodik fejezetében: „Tudjuk,

hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal

meg, a halál többé nem uralkodik rajta.” Ez pedig számunkra

azt jelenti, hogy „aki meghalt, meghalt a bűnnek egyszer s

mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is

azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok (Jézussal együtt)

a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban!” (Róm

6,9–11)

A feltámadás ereje tehát Istennek bűntől megszaba-

dító hatalma, mely erő által szabaddá lettem a testi vágyak,

szennyes kívánságok, tisztátalan vagy szeretetlen indulatok

és kísértések uralmától. Nincs örömteljesebb és boldogabb lel-

kiállapot, mint amikor keresztre és a halálba került az óem-

ber, az önző, hiú és gőgös emberi

én, és a feltámadás ereje által

Jézus Krisztus vette át az uralmat

a szívemben és a gondolkodásom-

ban! Többé nem a halálnak szol-

gálunk, hanem a mennynek, „mert

a mi országunk a mennyekben

van, ahonnét a megtartó Úr Jézus

Krisztust is várjuk” (Fil 3,20).

Krisztus feltámadásának hite és

ereje kiemel bennünket a mulandó

és romlandó jelenvaló világ rabsá-

gából, és betölti szívünket élő

reménységgel! Ez a szellemi erő

szárnyakat ad a hitünknek, és a

reményteljes jövő felé irányítja a

tekintetünket! A Krisztus feltáma-

dásába vetett hit ereje tette bátor hősökké az apostolokat, min-

den értelmet meghaladó békességgel töltötte be a szívüket, és

győzelmessé tette általuk az evangéliumot. 

A halál katonái rémülten menekültek, amikor húsvét haj-

nalán ott a sírnál megjelent fehér ruhában, villámló szemekkel

az angyal, a feltámadás hírnöke. Hozzájuk nem volt szava az

angyalnak, számukra iszonyatos félelmet jelentett a menny

fényessége. A félénk szívű asszonyok számára bátorító a fény,

még inkább az angyal szava. „Ti ne féljetek – mondja külön

nekik az angyal –, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust

keresitek.” Majd örömmel közli velük a jó hírt: „Nincsen itt,

mert feltámadt, amint megmondta.” Azután megmutatta nekik

az üres sírt, mintegy bizonyítékot arra, hogy Jézus immár nem

a sír lakója. Ezek az asszonyok példát mutatnak nekünk arra,

hogyan lehet találkozni a feltámadott Jézus Krisztussal. A tétel

így hangzik: Az találkozik a feltámadott Krisztussal, aki a

megfeszített Jézust keresi! 

Vagyis a halált jelentő keresztet nem lehet kikerülni.

Feltámadás csak a halálból van, mégpedig a kereszten

elszenvedett halálból. „Ha eggyé lettünk vele halálának

hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltáma-

dásának hasonlóságában is.” (Róm 6,5) Vagyis, aki engedi

óemberét „vele” a keresztre, az feltámadásának ereje által

megnyeri az újjáteremtés kegyelmét! Ha tehát te most itt az

érted megfeszített Krisztust keresed, a feltámadott Krisztust

találtad meg! Ha vállalod őt a gyalázatában, ha akkor is vál-

lalod, amikor hátrányokat, bántalmazást, üldözést, vagyis

keresztet jelent számodra, akkor ő a felülről való örök élet

ajándékában részesít téged, és állandó lakozást vesz ben-

ned! Sajnos sokaknál tapasztaltuk ezekben az években,

hogy úgy szerették volna Krisztust és Isten közelségét meg-

tartani, hogy ugyanakkor nem vállalták őt nyíltan és határo-

zottan. Jézus világosan kijelentette: „Aki vallást tesz rólam

az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei

Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt

majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt

10,32–33)

Az asszonyok, akik a megfeszített Jézust keresték,

nemcsak az angyal üzenetéből értesültek Jézus feltámadásá-

ról, hanem amint elindultak, hogy vigyék az angyali jó hírt,

maga Jézus „szembejött velük és ezt mondta: Legyetek üdvö-

zölve! ... Ne féljetek!” – biztatta őket Jézus, és kérte, vigyék

feltámadásának a hírét. Hatalmas szellemi élményt és hitbeli

erőforrást jelentett ez az asszonyok számára. A személyes

találkozás örömével és erejével mehettek tovább. 

Húsvét Ura, a halált és sátánt legyőző Úr Jézus

Krisztus ide is eljött ma.

Azt kéri: ne félj! Ő itt van, és helyet kér az életedben. A

feltámadás erejében győzelmessé akar tenni a bűn, a halál

sötét erői fölött és a sátán minden kísértésével szemben! Ha a

megfeszített Jézust keresed, és vállalod „vele” a régi ember

halálát, feltámadásának erejében részesít, megtölti szívedet

élő reménységgel, és győzelmesen gyümölcsözővé teszi az

életedet! Féljenek és menekülje-

nek a halál katonái. Ám terjesz-

szék – saját vesztükre – Jézusról

és tanítványairól a hamis híreket.

Semmit sem változtat azon a

valóságos tényen, hogy a feltá-

madott Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom. Eljön a

nap, amikor Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké,

földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus

Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére! Ne várd meg ezt a

napot: tedd Úrrá őt ma az életedben! 

Az találkozik a feltámadott Krisztussal, aki a megfeszített Jézust keresi!

A feltámadott A feltámadott 
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