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lává tudja változtatni magát. Istennek 
más megoldása van: „Van Mózesük és 
vannak prófétáik, hallgassák azokat!” 
Isten nem a halottakon keresztül akar 
figyelmeztetni bennünket, hanem az 
Ő kijelentésén – ma így mondanánk: 

a Biblián – keresztül. A halál utáni 
életről csak hiteles forrásból lehet va
lós információkhoz jutni! Tehát Isten 
figyelmeztet, és elküldi minden idő
ben az ő követeit, nekünk rájuk kell 
hallgatnunk.

Húsvét ünnepén úgy nézzünk 
szembe Jézus feltámadásával, mint 
akik tudjuk, hogy az ő feltámadása 
a mi feltámadásunk biztos záloga! 
A halál utáni állapotra nézve pedig 
vegyük komolyan, hogy az utak szét

válnak, s a halottak – de az élők és 
halottak – között is átjárhatatlan köz
bevetés van! Aki Ábrahám kebelén, a 
Jézus Krisztussal való közösségben 
akar élni, az legyen az Isten szavának 
hallgatója és megtartója!

Adja Isten, hogy még ebben az 
életben felismerjük a változtatás le
hetőségét, és így legyen áldott húsvéti 
ünnepünk!

Pap Géza
református püspök

A papírhalmazok közötti kere
sés gyakran tartogat kedves 
meglepetéseket, az em lékezés 

örömével járó felfedezéseket. Az em
ber néha órákra elmerül az emlékeket 
előcsalogató papír halmazok között 
és ottfelejti magát. Így került kezem
be egy régi levél, benne Dutka Ákos, 
Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 
1923-ban című verse. Különös érzé
sekkel olvassa az ember húsvét ünne
pének fogadására készülve a karácso
nyi hangulatú verset.

Ha e beteg, bolond világra 
Uram, még egyszer megszületnél, 
Bár milliónyi templomod van, 
Kezdhetnél megint Betlehemnél.  
Szalmajászolnál rangosabb hely 
Uram, tenéked ma se jutna: 
Soha messzibb a Te országod,

,,Miatyánkod” bár mindenki tudja.  
Ha így jönnél Názáretből  
Sápadtan, fázva, december este,  
Az ügyefogyott szenvedőkhöz  
Párizsba, vagy Budapestre,  
S leülnél az éhezők közt  
S abból, amit valaha mondtál  
Mesélnél új vigasztalásul –  
Elfognának a tizedik szónál.  
Mondjál csak új Hegyibeszédet  
S amit mondtál a gazdagokról  
S ha gyűlnének az elhagyottak  
S szólnál az Írásforgatókról  
S ha megpróbálnád Uram még egyszer  
Az Embert rávenni Szeretetre –  
Internálnának, esküszöm rá,  
Ha nem is vernének mindjárt keresztre.

E súlyos szavakat olvasva eltűnő
dünk, változotte valami 1923 óta? 
Igen, sok minden más lett, de vala
hogy mégsem sikerült növekedni 
a szeretetben, erősödni a hitben, és 
nincs kor, melyben ne lenne érvényes 
a felkiáltás: Ha e beteg, bolond világra, 
Uram, még egyszer megszületnél, bár 
milliónyi templomod van, kezdhetnél 
megint Betlehemnél! 

A lélek megtisztításának folyama
tában, az intenzív Jézushoz fordulás, a 
váltságműben való elmerülés napjai
ban talán nincs nagyobb kritika ennél, 
mely megfogalmazódhat a keresztyén 
emberrel szemben. Bizony kötelessé

ge minden hívőnek elgondolkodnia 
azon, hányszor szólt, cselekedett mél
tatlanul a krisztusi névhez. Keresztyén 
életünk tartalma, a hit – mely része, 
alkotóeleme, netán dísze mindany
nyiunk életének – sokszor nem alap
ja, nem forrása életfolytatásunknak. 
Keret csupán, de nem tartalom. Nem 
véletlen az arab mondás: Úgy hazudsz, 
mint egy keresztyén! Krisztust követő 
Európa polgára, hol van hited szilárd
sága, a krisztusi magatartás, a minden 
korlátot átívelő határtalan szeretet? 
Beszélsz róla, de nem élsz általa, mint 
Karinthy Frigyes Barabbás című no
vellájában a Feltámadott igazságát kö
vetelő tömeg. Kiszáradt árok fenekén, 
elfeketült nyelvvel vonítunk a vörös 
felhők felé, vagy nyavalyásként, min
dent és mindenkit elveszítve, bűzhödt 
mocsárba nyomva várjuk mi is a Mes
tert, hogy a halálból visszatérve, köves
sük őt Pilátus házáig és új törvényt kér
jünk. Megismertük Barabbást, a rossz 
döntés átkától szenvedünk bénán 
és megcsonkítva árkok és mocsarak 
fenekén, ahonnan egyedül Krisztus 
tud kiemelni. Hányszor vonszoltuk 
mi is béna önmagunkat a szabadulás 
örömével Pilátus háza elé, s vártuk a 
kérdést: Kit engedjek el?, hogy teli 
torokból kiálthassuk: A Názáretit! 
És Pilátus kérdezett, és kérdezni fog, 
míg igazságot akarunk e világban: Hát 

kit bocsássak el már most, Barabbást 
vagy a Názáretit? És akkor ő intett ne
kik. És ekkor zúgás támadt, és mint a 
mennydörgés, zengett fel a sokaság. És 
a sokaság ezt kiáltotta: ,,Barabbást!” 
És rémülten néztek egymásra, mert 
különkülön mindegyik ezt kiáltotta: 
,,A Názáretit!” A Mester pedig halo
vány lett és megfordulván végignézett 
rajtuk. És különkülön megismeré 
mindegyiknek az ő arcát, de e sok arc
ból egyetlen arc lett az esti homályban, 
óriási fej, mely ostobán és gonoszul és 
szemtelenül vigyorgott az ő arcába, vé
res szemei hunyorogtak és szájából bü
dös lé szivárgott és torkából úgy böm
bölt rekedten: ,,Barabbást!”; mintha 
azt hörögné: ,,Halál! Halál! Halál!” 
Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő 
szemeit és mondá neki: ,,Te látod...” 
Ő pedig bólintott fejével és csendesen 
felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta keze
it a hóhér felé, hogy kötözze meg.

Hányszor isszuk a Názáreti vérét, 
s prédikáljuk Barabbást? Sokszor, 
nagyon sokszor. Egyénenként, de 
közösségként is komolyabban kell 
vegyük a lutheri óember naponkénti 
megöldöklését, s az újember felöltését. 
A keresztyén ember nem csupán ön
maga hitelességével, hanem Krisztus 
egyházának, magának Krisztusnak a 
hitelességével játszik. Az anyaországi 
közvélemény által a 14. helyre utasított 

egyház sem tanúskodik másról, mint a 
keresztyén hívők hitelességének sze
mélyes, s kollektívvé vált bukásáról, a 
szavak és a tettek inkoherenciájáról. 

Minden kornak, minden gene
rációnak végig kell zarándokolnia a 
Via Dolorosát – végig kell járnunk 
a böjtöt, a bűnbánatot, a kereszt
halált, hogy végül megérkezzünk a 
feltámadás, az élet megtapasztalá
sához. Mert valóban „csak vándo
rolunk az éjben, és forrás vizére vá
gyunk. Szomjunk a fény a sötétben, 
szomjunk a fény a sötétben”.

Ez a fény, ez az újjáteremtő fény 
virrad ránk húsvét hajnalán. Ez a vilá
gosság az élet világossága, mely áttöri 
a halál rémisztő sötétjét a feltámadás 
erejével. Csak ez tesz bennünket szi
lárddá, állhatatossá és reménykedővé, 
mint ahogy Luther írja: „A feltámadás 
nem valami tétlen diadal. Sőt arra való, 
hogy erőforrás legyen. Hogy kísértés
ben, félelmeim rettentése között ne 
nézzek egyébre, hanem mindig csak 
Krisztus boldogító feltámadására.”

Megtérésünk, személyes Via Do
lo rosánk útja akkor kezdődik, amikor 
felismerjük: Uram, kihez mehetnénk? 
Örök élet beszéde van nálad! A hét
köznapok sötétjében vándorló, vilá
gosságra vágyó szívünk így tapasztalja 
meg a feltámadás hajnalának újjáte
remtő erejét!

Istentől megáldott húsvéti ünne
peket kívánok!

Adorjáni Dezső Zoltán
evangélikus püspök

Kedves unitárius híveim, keresztény 
testvéreim!

Az Istenben bízó ember szívét 
és lelkét húsvét ünnepén csak 
öröm és igazi életkedv töltheti 

be. A hosszú tél után a vajúdva meg
újuló természet évről évre azt hirdeti, 
hogy minden élni akar. Húsvét ünne
pének a nagy üzenete is ez: az élet győ
zelme az elmúlás felett.

 Az egész evangélium erről a nagy 
örömről tudósít. Jézus így búcsúzik ta
nítványaitól: „Nem hagylak titeket ár
ván, eljövök hozzátok. Még egy kevés 
idő és a világ többé nem lát engem, de 
ti megláttok, mert én élek és ti is élni 
fogtok.” (Jn 14,18–19)

Jézus tanítása és példája arról a 
nagy örömről tesz bizonyságot, hogy 
az élet Isten mellett örök. Jézus fel
ismerte és tanította, hogy Isten a mi 
szerető Atyánk és mi az Ő gyermekei 
vagyunk. Ennek az atya és gyermeke 
közötti kapcsolatnak az alapja a sze

retet. Példát mutatott arról, hogy mi
ként kell lélek szerint éljünk és gondol
kozzunk. Megmutatta a lehetőségét 
annak, hogy miként lehet a bezártság
gal és külső erőszakkal felvenni a har
cot. Megtanított arra, hogyan éljünk 
egymás mellett mint Isten gyermekei, 
hogyan lehetünk Isten szeretetében 
szabad emberek. 

Tanításai és cselekedetei végig az 
életre mutattak. Az evangéliumban 
megörökített élethelyzetek, valamint 
példázatai egyaránt arról szólnak, 
hogy az élet az egyetlen jónak, Isten
nek lehet eszköze és hordozója. Isten 
az embert méltónak tartotta arra, hogy 
a benne lakozó lélek által ezt az életet 
hordozza. Jézus arra tanít, hogy az élet 
igazán akkor lesz értékes, ha megva
lósul benne egy felsőbbrendű feladat, 
hogy az Istentől kapott szellemi tehet
ségek kiművelésével felemelkedjünk 
a múlandóság fölé. Élete és tanítása 
számunkra ezért „út, élet és igazság.” 
(Jn 14,6) Egész élete figyelmeztetés 
és példa, hogy megértsük azt az örök 
igazságot, hogy lélek által lehetünk mi 
igazán emberek. Ezért tudott arra ta
nítani, hogy „… mit használ az ember
nek, ha az egész világot megnyeri is, de 
az ő lelkében kárt vall?” (Mt 16,26.) 

A bennünk élő lélek teremti meg 
az Istennel, az örökkévalósággal a kap
csolatot és hozza létre az egységet Isten 
és ember között, Atya és gyermeke 
között. Jézus ezt felismerve így szólott 
hozzánk: „Azon a napon megtudjá

tok, hogy én az Atyámban vagyok, ti 
énbennem, én pedig tibennetek.”(Jn 
14,20) Jézus tanítványának lenni any
nyit jelent, mint megteremteni azt a 
közösséget, ahol az ember Isten gyer
mekének és munkatársának tudja 
magát. Húsvét reggelén ezért mi is a 
tanítványokkal együtt hitet teszünk 
arról, hogy: „Uram, kihez mehet
nénk? Örök életnek beszéde van te 
nálad.” (Jn 6,68) 

A születés és a halál közé „beszo
rított” emberi élet lehetőség, hogy ezt 
a jézusi igazságot felismerjük; hogy 
minden erőnkkel és tudásunkkal 
tudjuk kialakítani Istennel és ember
társainkkal az evangéliumban meg
mutatott életközösséget. A szüntelen 
változás és mulandóság törvényszerű
ségei sokban meghatározzák életünk, 
de Jézus megmutatta, hogyan és mi
képpen tudunk részesei lenni az Isten 
által számunkra adott örökkévalóság
nak. A szellemi és lelki kincseinkkel az 
örökkévaló szeretetnek tudunk a hor
dozói és cselekvői lenni. Minden mu
landóság között örökkévaló értékeket 
tudunk felmutatni, és igazolni, hogy 
lélektől formáltattunk emberré, Isten 
gyermekévé. Az örökkévalóság nem a 
halál után kezdődik, hanem ott és ak
kor, amikor felismertük, hogy az isteni 
szeretetnek a megvalósítói, cselekvői 
tudunk lenni. 

Húsvét ezt a győzelmet hirdeti. 
Jézus ezt a nagy isteni igazságot hozta 
közel hozzánk. Életében és kínszenve

désében ez adott erőt számára. Hús
vét igazolja, hogy nem a nagypénteki 
gyász, a feketeség uralta el a világot! 
Nem az emberi nagyot akarás és min
denen uralkodó vágy diadalmasko
dott! Nem a tagadás és az árulkodás 
lett a győztes! Nem az elválás, a sír tá
tongó üressége maradt a tanítványok
kal! Nem a sötétség, hanem az élet fé
nye és ragyogása győzedelmeskedett. 

Húsvét reggelén az újra egymásra 
találás boldog tapasztalata uralta el a 
tanítványok lelkét. A hajnali órák vi
lágosságában hallották meg az üzene
tet, és megtapasztalhatták a közöttük 
járó és élő Jézust. A hét első napján 
a sírhoz siető, kétségbeesett asszony 
ajkán hangzott el a felismerés, hogy: 
„Láttam az Urat!” (Jn 20,18) Az élet 
győzelmének öröme hangzott el, ami
kor őt nevén szólította, és megfordul
va meglátta Őt. Boldogan sietett vissza 
a többiekhez és tett élőszóval bizony
ságot. A tragédiát átélt tanítványok, 
az árulás gyávasága miatt kesergők is 
meghallották az őket köszöntő Mester 
szavait: Békesség néktek! 

Évezredek távolából bátorít ma is 
bennünket az első húsvét öröme, üze
nete. Arra buzdít, hogy a bennünk la
kozó isteni lélekről tegyünk bizonysá
got, „mert a lélek az, ami megelevenít”. 
(Jn 6,63) A mellettünk élő embertár
sak rajtunk és általunk tapasztalják 
meg, hogy olyan tanítványok va
gyunk, akik látjuk a mi Mesterünket, 
akik nem rejtőzünk a háta mögé, akik 

vele együtt imádkozunk és dolgozunk 
Isten országa megvalósulásán. 

Jézus ma is tanít és figyelmeztet. 
Ő volt az, aki megszépítette minden
kinek az életét. Akik hozzá fordultak 
vagy őt felkeresték, újabb remények
kel és a lehetőségek felmutatásával 
lélekben meggazdagodva tudták to
vábbfolytatni útjukat. Az elveszettet 
és kitaszítottat felkereste, ölébe emelte 
a kisgyermekeket, felkereste házában a 
büszke farizeust és elbeszélgetett vele. 
Zákeus boldogan szállt le a fügefáról, 
és fogadta házába a Mestert; a min
denki által kárhoztatott bűnös asszony 
lelkében új remény, életkedv született, 
miután Jézus elé hurcolták. Továbbso
rolhatnám az evangéliumi életképe
ket, melyek mind azt igazolják, hogy 
Jézus az Élet fejedelme. Az élet szép és 
győztes oldalát mutatta fel még akkor 
is, amikor a keresztfán szenvedett és 
imádkozott. Ez a jézusi tett segítette 
a római katonát is ahhoz a felismerés
hez, hogy „ez az ember valóban igaz 
volt.” (Lk 23,47) Húsvét ünnepén a 
benned lakozó lélekre figyelj, gondola
taidat rendezd és kérdezd meg magad
tól, a melletted élőtől, hogy látjáke 
húsvét ünnepén az Urat? Ezen a hús
véton is azt kívánom, hogy tudjunk 
úgy dolgozni tovább, és napjainkat 
tölteni, hogy igazoljuk: keresztény
ségünk nem látszat, hanem valóság, 
amely Jézus tanításán és példaadásán 
alapszik. Istenben bízó lélekkel kívá
nok áldott békés húsvéti ünneplést, 
és mindannyiunk édes Atyja hallgassa 
meg imádságunkat! Ámen.

Bálint Benczédi Ferenc
unitárius püspök 
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Az örökélet ünnepe: húsvét

Uram, kihez mehetnénk?


