VÉGET ÉRT A HÚSVÉT...?
Véget ért a húsvét, és talán, ha visszaemlékezünk, eszünkbe jut, hogy milyen finom volt a húsvéti ebéd, a sonka,
mennyi fáradozásba került a szépen megterített asztal, az elõkészületek a vendégek fogadására…
Bár ma már gyakori, hogy ezt elkerülendõ, húsvétkor elutaznak a családok kirándulni hosszú hétvégére…stb.
De a húsvét lényege nem múlt el! Pedig gyakran ezt is eltemetjük a múlttal együtt, a sonkával, a mosogatással, és
belemerülünk a hétköznapok fáradalmaiba, és néhány hét múlva, már nem is emlékszünk a húsvétra!
De ennek ellenére tudnunk kell, hogy a nagypéntek és a húsvét a világtörténelem legnagyobb eseménye a megváltási
terv cselekménysorának legnagyobb eseményei! Hiszen ekkor vált valóra az ígéret, melyet Isten tett az ember
megmentésére, és egy nagyon jól ismert aranymondásban is ismerjük: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ez nem ért véget! Még ennek a kegyelemnek az idejét éljük, és nem szabad errõl megfeledkeznünk, mert ez nem
csak az üdvtörténet legnagyobb eseménye, hanem az egyén legnagyobb lehetõsége, választási joga, mellyel élni kell,
hogy örökké éljen!
Ne legyen haszontalan az én számomra Isten rendkívüli szeretete, és áldozata, az által, hogy nem élek ezzel a
lehetõséggel!
Ezért megfontolásra ajánlom:
"Ezért, amint a Szentlélek mondja: Ma, ha az õ szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az
elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem õseitek azzal, hogy próbára tettek, bár
látták tetteimet negyven éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygõ szívû ez a nép,
mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére.
Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élõ Istentõl. Sõt
buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bûn
csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig
szilárdan megtartjuk." Zsidókhoz írt levél 3:7-14.
Ha ezt tudjuk, akkor a húsvét nem múlt el a számunkra, hanem élõ valóság mindennap! Adja meg nekünk Isten, a
húsvét örömét minden nap!

