
              „Et resurrexit tertia die...” 

Kedves Testvérek! 

Rendhagyó húsvéti ünnepet ülünk. Jó pár évtizede nem volt ehhez fogható! A templomok ajtajai zárva 
vannak, kijárási korlátozás van érvényben, minden embert arra buzdítanak, - természetesen a saját 
védelmük érdekében - hogy maradjanak otthon! Az igei alkalmakat csak interneten keresztül tudjuk 
tartani, illetve követni. Az agresszív koronavírus, fizikailag ugyan bezár bennünket házainkba, ugyan 
akkor - meggyőződésem - hogy egy új világ, egy új értékrend, és egy új látásmód kapuját nyitja meg 
előttünk. Átérezzük ugyanis nap, mint nap, sebezhetőségünket, törékenységünket, életünk porszemnyi 
valóságát, és újra felépítjük a reális sorrendet! Mi az igazán fontos? Mi a kevésbé fontos? És mi az 
egyáltalán nem fontos dolog az életünkben? És bizony ilyenkor tudatosul bennünk az is, hogy mekkora 
erő rejlik az Isten hitben, s főleg a krisztusi keresztáldozatban. Mi is volt Jézus utolsó szava a kereszten? 
Az, hogy: elvégeztetett! Nos, ezt a felkiáltást, másként magyarázza az ember, és másként a Teremtő 
Isten. Emberi gondolat szerint azt jelenti ez, hogy elvégeztetett Jeruzsálem és Izráel sorsa. Jézus 
többször elsiratta az Úr városát és népét, látva hitetlenségüket. Mások úgy értik, hogy az elvégeztetett-
felkiáltás, azt jelenti, hogy befejeződött Kajafás és Pilátus álságos „projektje”. A hóhér könyörtelenül 
keresztfára szögezte Jézust, a római katona lándzsával döfött az oldalába. Végrehajtották a jól sikerült 
ítéletet, a koncepciós pert követően. A Názáreti jó szándéka, hogy jobbá tegye és megváltsa a világot, 
semmivé lett. Belebukott a kísérletébe, az álmodozásából szomorú valóságra ébredt, mely a végét 
jelentette. Meghalt, akinek meg kellett halnia! Ez, tipikusan a hitetlen ember vélekedése.  Mindezekkel 
természetesen szemben áll az isteni kijelentés: elvégeztetett, - vagyis tényleg meghalt, de nem az 
emberek, hanem az ő mennyei Atyja akaratából, betöltve az üdvtervet. Már a világ teremtése után 
kijelentette azt az Isten, hogy Szabadítót küld a bűnben vergődő embernek. Az Ótestamentum 
világában sok-sok áldozattal engesztelték ki az egek Urát. A Golgotán történt kereszthalál pillanatától 
kezdve viszont, csak Jézus Krisztusért van kegyelem. Isten áldozatul fogadta egyszülött Fiának megtört 
testét és kiontatott vérét. - Kedves Testvérek!  Ez a krisztusi „elvégeztetett” – hangosan szól hozzánk 
2020 tavaszán, e „zártajtós” időben. Azt üzeni, hogy bármekkora vész is közelít, bármekkora bajba is 
kerülünk, mindig merjünk feltekinteni Krisztus keresztjére, és őszinte módon adjunk hálát az Ő 
megismételhetetlen váltságáldozatáért! Eldöntetett már régen, hogy Krisztus áldozatáért a Szentlélektől 
kapott hit által, közösségünk lehet az Istennel. Imádsággal és énekkel szólunk hozzá, és ő meghallgatja 
kiáltásunkat. Tanácsol, erősít, és vigasztal bennünket. Hitet ad, hogy győzzünk az akadályok fölött. 
Segít, hogy sikeresen vívjuk meg ma is, a vírussal szembeni nehéz küzdelmeinket. Elvégzett dolog 
továbbá az is, hogy a megváltottakat soha senki nem szakíthatja el Isten szeretetétől. Aki az Úr nevében 
hisz, földi élete után, örökéletre jut. Jézus feltámadt, él, és általa mi is élni fogunk! Krisztus elvégezte azt 
a munkát, amit az Atya rábízott. Az Ő segítségével mi is eredménnyel futhatjuk meg pályánkat, és 
teljesíthetjük azt a feladatot, amit onnan felülről kaptunk! A mostani hetekben és hónapokban, a 
templomok és imaházak ajtajai valóban zárva vannak, de eljött az idő, hogy megnyissuk szíveinket 
őszintén az előtt, aki ugyan meghalt, de harmadnapon feltámadt, - mégpedig: érettünk!   

 

Jó egészséget, és örömteli húsvéti ünnepszentelést kívánok a gyülekezet 
valamennyi tagjának! Áldás-békesség! Császár Attila esperes 


