HÚSVÉT
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe – kell, hogy legyen! De csak úgy tudjuk méltóképpen, megfelelő
súlyával értékelni, ha ismerjük is. Sajnos, a mai átlagemberről nem mondható el, hogy tisztába lenne a húsvét
jelentőségével, értelmével. Ha a húsvét kerül szóba, akkor a tojás, a nyuszi, sonka… jut az ember eszébe, és nem a
keresztény húsvét oka! Húsvét kapcsán beszélnek a tavaszról, a megújulásról, az életről, a természet ébredéséről…,
és a ma használt húsvéti szimbólumok is ezt jelzik.
A tojást, mint a termékenység, az élet és az újjászületés szimbólumát, minden vallásban megtaláljuk. A Nap
tiszteleteként a kínaiak már 5000 évvel ezelőtt a tojást pirosra festették. Az egyiptomiaknál volt egy Istennő, akinek
a neve lefordítva Ős – tojást jelent. Akkoriban neki köszönték meg az emberek az életerőt. Valamikor a tojásfestés
pogány szokás volt és ebből Kr. u. 200 körül a rómaiak keresztény hagyományt teremtettek. A tojást Jézus
feltámadása által hirdetett élet szimbólumának tekintették. A piros szín pedig a mártírok vérét, a Napot valamint a
szerelmet jelképezi.
A húsvéti nyuszi is nagyon sok természeti népnél a termékenység szimbólumának számított, mely kicsit
csodálnivaló. A fáradhatatlan Szerető Asszonyát évente akár 20 gyermekkel is megajándékozta. Éppen ezért a
nyúlhús fogyasztása a VIII. században pápai rendelkezésre tiltva volt. A féktelen húsfogyasztás megtestesült
szimbóluma bűnnek számított a tiszta, szemérmes keresztényeknek.
Tehát mint látjuk, a használt szimbólumok, nem egyértelműen jelzik annak fontos tartalmát és üzenetét.
Jelen írásomat gondolatébresztésnek szánom, hogy legyen bennünk készség utána járni a dolgok valós okának,
jelentőségének.
Miért volt szükség a nagypéntekre, a húsvétra?
Az isteni törvény szerint: „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus
Jézusban, a mi Urunkban” Római levél 8, 23.
A bűnről nem szeret beszélni, hallani a mai kor embere. Megvannak a maga kategóriája szerinti bűnös emberek, de
„én”, nem vagyok bűnös! Aki mást állít az fanatikus, nem ismeri a jogokat, belegázol a lelkembe…
De van egy nagyon fontos jogi megfogalmazás: „A törvény ismeretének hiánya, nem ment fel annak hatálya alól!”
Az, hogy valaki elfogadja-e vagy elutasítja bűnösségét, nem jelenti azt, hogy változott volna a jogállása, attól még
érvényes rá a törvény hatálya!
Mi tehát a bűn?
„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem
jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi
az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;” János 16, 7-9.
A bűn törvényszerű következménye, fizetsége a halál! Sokszor éri az a vád Istent – miért olyan kegyetlen, hogy
hagyja elpusztulni azt a sok embert….!?
Nem az Isten kegyetlen, hanem az ember önmagához, mert nem hajlandó tettének törvényszerű következményét
felfogni! A Krisztus Jézus tagadásának következménye kárhozat!
De Istennek van egy kegyelmi ajándéka, mindazok számára, akik felismerik, megértik, elfogadják az Ő
törvényszerűségét – nem más, mint a megbocsátás, helyreállítás, örökélet.
Ennek a lehetősége vált hozzáférhetővé nagypéntek és húsvét kapcsán!
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen” János 3, 16.
Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz! Így ünnepelj, és legyen áldott örömteli, reményteljes a 2012-es húsvét
számodra!

