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Amikor az ember valami nagy, megismételhetetlen és csodálatos dolgot él át, azt 

gondolhatnánk, hogy soha többé nem akarja azt elfelejteni. Azt gondolhatnánk, hogy ha 

valami erős hatást gyakorolt ránk, és ez a hatás – jó értelemben véve – megrendíti az 

életünket, az olyan mély benyomást tesz ránk, hogy többé nem tudunk és nem akarunk 

attól szabadulni. Azt gondolhatnánk… De saját tapasztalatból tudom, hogy sajnos ez nem 

így van… 

Emlékeztek mi történt Izráel népével az Egyiptomból való szabadulás után? Nem sokkal a 

csoda után, azután, hogy megtapasztalták az Isten erejét, azután, hogy száraz lábbal kelnek 

át Vörös-tengeren, azután, hogy átélik a szabadulás, a szabadság semmihez sem 

hasonlítható örömét, zúgolódni kezdnek: „Bárcsak meghaltunk volna az ÚR kezétől 

Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret!”1 

És emlékeztek mit tesznek az apostolok több, mint egy héttel azután, hogy átélték életük 

legmegdöbbentőbb élményét? Mi, évezredek távolából, irigykedve nézünk rájuk, hogy 

milyen semmihez sem hasonlítható érzés lehetett átélni Jézus Krisztus feltámadását! Jelen 

lenni abban a szobában, amelynek közepén, a zárt ajtó ellenére, egyszer csak ott állt a 

Mester, akiről azt hitték soha többé nem fognak találkozni vele. Milyen felemelő lehetett 

újra hallani azt a hangot, amelyből csak úgy áradt az erő és a hatalom, és amely 

lecsendesítette a tengert, életre keltett halottakat és meggyógyított megannyi betegséget. Ó, 

bárcsak ott lehettünk volna! De az apostolok mindezt átélték… azt, amiért mi irigyeljük 

őket, és… visszamentek halászni.2 Nem évekkel, csak egy héttel azután, hogy találkoztak a 

Feltámadottal! Még jó, hogy Jézus utánunk ment a Tibériás-tenger mellé is… 

Hát, ilyen az ember! Ilyenek vagyunk! Hiába a csodák, a nagy sorsfordító lelki élmények, a 

nagy érzések, a kibeszélhetetlen örömök, ha nem jönne utánunk is Jézus százszor, ezerszer, 

akkor hamar elfelejtenénk mindazt, amit tőle kaptunk, amit neki köszönhetünk.  

Előttem van egy fiatal lány, aki sugárzó, ellenállhatatlan örömmel beszélt arról, hogy 

mennyi jót tett vele Isten az elmúlt időben. Aztán előttem van, amikor egy lelki 

beszélgetésben Isten szembesítette őt valamivel, ami nem volt kedvére való az életében. 

Emlékszem arra a tiltakozásra, megdöbbenésre, ami kifakadt belőle. És ma már ez a fiatal 

lány nincs sehol, és tudom, hogy az a sugárzó, ellenállhatatlan öröme is a múlté már. Elmúlt 

az ő húsvétja. 

1. Miért viselkedünk így? 

Miért rendeződik ilyen könnyen vissza az életünk, miután átéltünk valami megismételhe-

tetlenül nagy csodát? Miért felejtjük el azokat a pillanatokat, amikor belekóstolhattunk a 

semmihez sem hasonlítható örömbe, amelyet csak Jézus mellett tapasztalhat meg az 

ember? Miért múlnak el ilyen könnyen a „húsvétjaink”? 

Valamivel több mint húsz évvel ezelőtt a Zemplénben kalandoztunk néhány fiatallal. Egy 

kolostor romjait kerestük. Tudtuk, hogy melyik turista jelzést kell követnünk, csak azt nem 

tudtuk, hogy kivágtak néhány fát, amelyen ott volt ez a jelzés, és a kolostorhoz vezető utat 
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is visszahódította már a természet. Akkoriban a Zemplén turista útjai igen elhanyagoltak 

voltak. De minket nem abból a fából faragtak, hogy feladjuk! Addig-addig kerestük, míg 

végül megtaláltuk a kolostor romjait. 

Ha nem gondozzuk, ha elhanyagoljuk, ha sokáig nem járunk egy erdei ösvényen, akkor 

annak ez lesz a vége: járhatatlanná és végül használhatatlanná lesz. És így van ez az 

Istennel való kapcsolatunkkal is! Ha nem ápoljuk, nem gyakoroljuk a vele való 

közösségünket naponta, akkor a hozzá vezető lelki ösvényünket is benövi a gaz. Végül a 

hűtlenség, a hitetlenség, a tiszteletlenség, a hálátlanság, a hazug kompromisszumok, a 

bűnök, az engedetlenség, „a világ gondjának és a gazdagság csábításának”3 gaza elpusztítja, 

megfojtja Krisztussal való boldog közösségünket.  

Hát, valahogy így múlnak el a mi húsvétjaink! Szem elől tévesztjük Jézust, „az élet igéjét”.  

2. János is ezért írta ezt a levelét… 

Azt mondják, hogy János is azért írta első levelét, mert a címzettjein, az első század végén 

élő keresztényeken, akik már másod- és harmad generációs Krisztus követők voltak, erőt 

vett a letargia. A keresztények első nemzedékének időszaka lezárult. A kezdeti nagy 

lendület, a sok örömteli megtapasztalás, a megannyi megélt csoda, részben már a múlté. A 

levél megírásának korában a kereszténység sokaknál szokássá lett, szép hagyománnyá, az 

evangélium betartandó szabályokká. Az egyházat üldözések és tévtanítások szorították. 

Sokakban kialudt az első szeretet lángja.  

János, a szeretett tanítvány, az utolsó élő tanú, Jézus egyetlen még élő apostola, nem 

nézhette tétlenül, hogy a kereszténység feloldódjon az őt körülvevő világban. 

3. Krisztus valóság! 

János arra emlékezteti a közömbössé, fásulttá és csüggedtté vált keresztényeket, hogy Jézus 

nem mese, nem a múlt, hanem az örök állandóság, a VALÓSÁG. Arra az elfeledett igazságra 

emlékezteti Krisztus első század végén élő követőit, hogy az időnek, az emberi 

történelemnek egy nagyon is valóságos pillanatában: „megjelent az élet”.  

Ez pedig nem mese, nem emberi agy szüleménye volt, mert ő maga, János és még soknak 

mások, mindennek tanúi voltak! Sőt, ahogy írja, az emberré lett Istent sokan hallották, 

látták és érintették! Ők mindannyian valamit átéltek, ami nem érzéki csalódás volt, nem is 

hallucináció, hanem élő valóság, és ő, János, erről a személyesen átélt valóságról tesz 

bizonyságot! 

Mert sokakkal együtt tanúja lehetett annak, hogy az Örökkévaló, az Időtlen, belépett a 

történelemben, és megjelent az embereknek. Az, aki kezdettől fogva volt, az addig 

láthatatlan Isten, leleplezte önmagát, és megmutatta hús-vér arcát az embereknek. Az Ige 

testté lett.  

A „megjelent” szó tehát nem azt jelenti Jánosnál, hogy egy addig nem létező egyszer csak 

létezővé lett, hanem azt, hogy az addig nem látható Isten megtapasztalhatóvá tette magát. 

Az ószövetségben is lehetett hallani a hangját, hiszen „sokszor és sokféleképpen szólt Isten 
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az atyákhoz a próféták által”4. De Jézusban Isten emberré lett, testet öltött, így már 

nemcsak hallhatóvá, hanem láthatóvá és érinthetővé is tette magát. 

János szavai tehát egy nagyon is valóságos találkozásról szólnak. A keresztényeknek és 

rajtuk keresztül minden embernek tehát egy nagyon is valóságos személlyel van dolguk, 

„aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”.5 

4. Egy pontra kell koncentrálni! 

Miért rendeződik vissza olyan könnyen az életünk, miután átéltünk valami megismételhe-

tetlenül nagy csodát? Miért felejtjük el azokat a pillanatokat, amikor belekóstolhattunk a 

semmihez sem hasonlítható örömbe, amelyet csak Jézus mellett tapasztalhat meg az 

ember? Miért múlnak el ilyen könnyen a „húsvétjaik”? 

A válasz nem túl bonyolult! Ugyanazért, amiért az első század végén élő keresztények élete 

is elszürkült: mert szem elől tévesztettük Jézust! 

A híres balettművészt megkérdezték egyszer, hogy hogyan képes arra, hogy annyi forgás 

után mégis szédülés nélkül folytassa a táncát. A híres művész így válaszolt: „Forgás közben 

mindig egyetlen pontra koncentrálok!” Ha azt akarjuk, hogy mi se szédüljünk el ennek a 

zűrzavaros világnak a forgatagában, ha mi sem akarunk elesni, akkor a mi feladatunk is az: 

egy pontra koncentrálni! Ez a pont pedig ma is: Jézus! 

5. Könnyű volt Jánosnak! 

„Könnyű dolga volt Jánosnak!” – mondhatjuk. – „Hiszen ő hallotta, látta és érintette 

Jézust! Úgy találkozott vele, ahogyan senki sem találkozhat vele többé! Könnyű volt így 

hinnie, nem szem elől tévesztenie Jézust!” Ha így gondolod, akkor tévedsz!  

Az, amiről azt gondolod előny volt Jézus kortársai számára, az, hogy hallhatták, láthatták 

és érinthették őt, az sokkal inkább akadálya volt annak, hogy kortársai higgyenek benne! 

Hiszen ott állt előttük egy hús-vér ember, aki ugyanúgy nézett ki, mint ők, aki ugyanazokat 

tette, mint ők, megéhezett, megszomjazott, elfáradt, sírt, ízig-vérig ember volt. Nem is 

tudták elhinni róla, még a tanítványai sem, hogy Jézus az Isten Fia, az emberré lett Isten. 

Csak feltámadása után tudatosult követőiben az, hogy ki is valójában ő. 

De figyeljük csak meg, hogyan is fogalmaz az apostol? „Amit tehát láttunk és hallottunk, 

azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig 

közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.” A hangsúly Jánosnál nem a „láttuk 

és hallottuk” szavakon van, hanem ezen: „hirdetjük”. A látás és hallás csupán nyomatékon 

ad szavainak, mert szavai egy élő tanú szavai. De az őt hallgatóknak már nem kell úgy 

látniuk és hallaniuk Jézust, mint az első nemzedéknek, mert Jézus Lelke által és a róla szóló 

személyes bizonyságtétel és igehirdetés által ugyanolyan valóságosan van jelen, mint földi 

életében. 

Hogyan lehetséges ez? A hitoktató megkérdezte a gyerekeket: „Ki az közületek, aki látta már 

a szelet? Le tudná írni milyen színű, mekkora, milyen az alakja?” A gyerekek csóválták a 

fejüket. A tanító tovább kérdezte őket: „Akkor honnan tudjátok azt, hogy a szél mégis 

létezik?” „Hát…” – válaszolta az egyik kislány. – „… mert látjuk, ahogyan mozgatja a fák 
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lombjait.” – Mi bizonyságot teszünk és hirdetjük Krisztust az embereknek, és látjuk, 

tapasztaljuk, ahogyan formálódik, átalakul az életük. Nem látjuk Krisztust, de látjuk és 

tapasztaljuk szavának erejét!  

Jézus nem hagyta el a tanítványait! A Márk 16, 20-ban ezt olvassuk: „Azok pedig (ti. a 

tanítványok) elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott 

velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” És ez így van mind a mai 

napig! Ezért van értelme az igehirdetésnek, a bizonyságtételnek, mert ezek közösségbe 

vonnak bennünket Krisztussal! Azzal a Krisztussal, akivel mi is személyesen 

találkozhatunk: az ő kijelentett igéjében és hirdetett szavában! 

Húsvét csodája így válhat naponként valósággá, amikor egy Jézust őszintén és alázattal 

kereső ember kinyitja a Bibliáját, vagy beül egy istentiszteletre, részt vesz egy lelki 

alkalmon, bibliaórán, imaközösségen! Az ilyen ember naponként átéli a csodát: Krisztus 

belép az életébe, megáll középen és ezt mondja: „Békesség neked!”  

És tomboljanak bár életében vad viharok… Legyen bármennyire is mély a szomorúsága… 

Legyen bármilyen kihűlt is a szíve… Egyszerre mennyei békesség tölti el a szívét! Ámen! 

 


