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Husvét: uj lehetőség, uj fény, uj feladat.

péter prédikál a pogány Kornéliusznak. Igehirdetése nyomán Korné- 
liusz előtt kinyilik a husvéti esemény nagy titka.
Goethe Faustjának első részében van egy jelenet. Faust a nagy tudós, 
aki mindent tud, amit ember tudhat és mégis korlátoltságának érzeté
ben, elkeseredettségében öngyilkosságra készül. Már késziti a méreg-
poharat, ajkához emeli a serleget, amikor távolról husvéti örömének 
üti meg a fülét: Krisztus föltámadt, örvendez halandói Faust vissza- 
tér az életbe. A föltámadás fényében máshogyan látja az életet. Nincs 

toka a keserüségre, hiszen máshogyan lát mindent. Husvétnak az ereje 
elég egy uj élet kezdéséhez. Husvét fényében uj lehetőségek nyilnak.
Nem a bün, a halál, az átok az ur töboé, hanem a föltámadott Krisztus, 
aki örömhirének hirdetésével bizza meg a tanitványait.
l. Husvét uj lehetőség. Az első keresztyének nagy kérdése ez volt: 
vajon pogányoknak is szól e az evangélium, vagy csak a zsidóknak.

N em tudják megoldani. Holtpontra jutnak. De Isten elhengeriti ezt a 
sulyos követ is, megoldja a kérdést, ad lehetőséget, tár kaput. Pé- 
tert a pogány Kornéliuszhoz küldi. A szigoru zsidó Péter hirdeti: 
bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, minden nemzet 
kedves elötte. Mindenek ura Jézus. Péter hirdeti a föltámadott Krisz
tust. Megnyilik a pogányok felé a lehetőség, terjed a keresztyénség. 
Péter csodálkozik, hogy ugyanaz az Isten, aki a sir szájáról a követ 
elhengeritette, ime megoldotta ezt a nehéz kérdést is. N eki vannak 
lehetőségei ott is ahol, már ember nem lát ilyet, Untjai, ahol mi 
már csak , sorompot, keritést látunk. Ma is és mindig 
ugyanaz azlsten. Sz a husvét. Nem halt meg az Isten. Él az Ur Jézus:
föltámadott: Az emberek megölték a Názerit, de föltámasztotta Őt az 
Isten. Él Jézus és Leikével munkálkodik. A te egyéni életedben is: 
az emmausi tanitványok felé hangzott jézusi kérdés szól: miért vagytok 
szomoru ábrázattal? Él az Ur! Igy élhetsz, igy küzdhetsz bajokban és 
kisértésekben egyaránt. Van lehetőséged győzni, keresztyén módra élni. 
2. Husvét uj fény. Mint ahogy Valaha a római hazakat felülről vilá- 
gitották, ugy kerül felső világitásba minden husvét után a keresztyén- 

s égben. Az emmausi tanitványok is kezdik érteni az irásokat, az esemé- 
nyeket . Oszlik a köd. Péter is máshogyan lát, min
de nt uj fényben. Jézus egész életét is igy tekinti. Hogy nagy tanitó 

f volt, hogy gyógyitott betegeket, azt látta mindenki, de most már érti, 
a megfeszitést is, mert husvét felől nézi. Igy lesz helye minennek.
Husvét fényében az irás előtted is másként nyilik fel, az egész életed 
másként látszik. Valaki vezet. A keresztyén embernek szabad az egész 
világot Isten husvéti fényében nézni.

3 .  Husvét uj feladat. Pétert isteni követ küldi, s Péter megy bizonysá- 
got tenni. Nehéz, hosszu az ut, bizonytalannak látszik az eredmény, 
mégsem reménytelen a feladat. Hirdetni kell a föltámadottat. Minden 
népnek adatott az igéret, igy hats senki sem reménytelen eset, min
denki meghallhatja a husvéti örömhirt.
Husvét részben a nagy eseményt állitja elénk, részben arra figyelmez
tet, hogy mit jelenthet ez a gyakorlatban, életünkben. Husvétnak van 
ereje, következménye, parancsa, Husvét uj lehetőséget, uj fényt, uj 
feladatot jelent. Necsak csodálkozz rajta, hanem élj belőle, élj vele!


