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nem a holtaké, hanem az élőké,
Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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hiszen mindenki érte él
Örök életre teremtve

K

„A feltámadás valójában az,
amellyel valami új tör be a világba, és amelyből az Egyház, a
Krisztusban hívők új közössége
kialakulhat.”
XVI. Benedek pápa

Az élők Istene

A

mai vasárnap evangéliumában
azokról olvasunk, akik nem hittek
a feltámadásban (vö.: Lk 20,27. 34-38).
A szadduceusoknak nevezett vallási
csoport tagjai arra hivatkozva nem fogadták el a feltámadás tanát, mert arról
nincs szó a mózesi törvénykönyvekben.
Saját álláspontjuk igazolása érdekében
szállnak vitába Jézussal. Jézus felel a
vitát kezdeményezőknek, s válaszában
Istent az élők Istenének nevezi. A szentírás tanítása szerint Isten ad életet minden teremtményének, az embernek is.
De a földi életnél is nagyobbat akar
adni az embernek: az örök életet a feltámadás által. Ha életünket neki ajánljuk
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i ne emlékezne közülünk gyermekkorából olyan mesére, amelyben vagy a halhatatlanság szerét kereső
szegénylegény tűnik fel, vagy a halhatatlanságra vágyó királyfiról szól.
Az ilyen történetekben számos próbatételt kell kiállnia a főhősnek, meg kell
ismernie és a maga szolgálatába kel állítania a természet titokzatos erőit, s útja
során soha nem feledkezhet meg nagy
céljáról, a halhatatlanság titkának megfejtéséről és megszerzéséről.
A nem hívők nem tudják, nem találnak magyarázatot arra, hogy honnét van
az emberben a halhatatlanság utáni vágy.
A hívők viszont úgy gondolják, hogy az
örökkévaló Isten ültette belénk az örök
fel, akkor halálunk után is vele fogunk
élni.
„Isten azonban nem a holtaké,
hanem az élőké, hiszen mindenki
érte él” (Lk 20,38) – zárja le a feltámadással kapcsolatos kérdést Jézus. A kijelentést azt a gondolatot indítja el
bennünk, hogy Isten azoké, akik nem
időznek sokáig a lelki halál állapotában,
azaz a bűnben. Isten azoké, akik nem
érzik jól magukat akkor, ha bűneik
révén eltávolodnak Istentől. Vagy az
Isten él énbennem vagy a gonosz lélek.
Vagy Istennel élek vagy bűnben élek.
Földi életünkben Istennek köszönhetjük a lelki feltámadást, azaz a
bűnbocsánatot, miként egykor majd
Istennek köszönhetjük a testi feltámadást is.
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élet utáni vágyat. A hívő ember nem azt
akarja, hogy földi élete tartson örökké,
hanem bízik abban, hogy halálát és feltámadását követően örökké élhet majd
Isten közelében.
A feltámadásban való hit természetesen jóval több mint megoldás, magyarázat arra, hogy milyen értelemben
lehetünk halhatatlanok. Krisztus feltámadása nyújtja nekünk a reményt,
hogy mi is feltámadunk.
Jézus Krisztus feltámadása keresztény
hitünk legnagyobb igazsága. Feltámadása, amelyet húsvétkor ünneplünk,
nem visszatérés a földi életbe, hanem
egy megdicsőült testben való újjászületés az örökkévalóságra.
Isten az életre teremtett minket és
mindannyiunkat az örök életre hív.

Arcodat keresem

U

ram, Istenem! Arcodat keresem.
Taníts engem, miképpen keresselek, és hol talállak!
Te alkottál, Uram, és újjáalkottál: ami
bennem jó, az mind tőled van. Mégsem ismerlek még igazán.
Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni és
téged szeretni. Öntsd szívünkbe a szeretetet; azt a szeretetet, mely hozzánk
való szeretetedből forrásozik, hadd
tudjunk másokat úgy szeretni, amint te
szeretsz minket!
Mutasd meg nekünk arcodat!
Canterbury Szent Anzelm
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