
AZ ÉLET, 
AMELY NEM
MÚLIK EL

Jézus a betániai Lázárral 
kapcsolatban mondta ezeket a 
szavakat, akit a negyedik napon 
feltámasztott a halálból.
Márta, amint megtudta, hogy Jézus 
megérkezett, odafutott hozzá, és így 
szólt: „Uram, ha itt lettél volna, nem 
halt volna meg a testvérem!”
„Testvéred fel fog támadni” –
válaszolta Jézus. Mire Márta: 
„Tudom, hogy fel fog támadni az 
utolsó napon.” Jézus erre 
kijelentette: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet; aki hisz 
bennem, még ha meghal is, élni 
fog. Az, aki úgy él, hogy hisz 
bennem, nem hal meg örökre.”

Vegyük nagyító alá…

Jézus azonban csodálatos 
kijelentésével megérteti vele, 
hogy nem kell az eljövendıkre 
várnia ahhoz, hogy a halottak 
feltámadásában reméljen. İ már 
most, a jelenben is minden hívı
számára a soha véget nem érı
Élet. 

Állításával Jézus természetesen 
nem tagadja a fizikai halál 
létezését. Ez mégsem jelenti az 
igazi Élet elvesztését.

S hogy mikor fogant meg 
benned a soha el nem múló
élet?

Amikor megkereszteltek. Bár 
mint ember halandó vagy, 
Krisztus halhatatlan Életet adott 
neked.

„Aki hisz bennem, még ha meghal 
is, élni fog…” A hit nagyon fontos, 
elengedhetetlen feltétel: nemcsak 
abban áll, hogy elfogadod a 
Krisztus által hirdetett igazságot, 
hanem, hogy egész lényeddel 
követed is azt. 

Ha tehát meg akarod kapni ezt az 
életet, ki kell mondanod az 
igenedet Krisztusnak. 

El kell fogadnod a tanítását, és a 
szavai, a parancsolatai szerint kell 
élned. Jézus világosan megmondta: 
„Aki megtartja tanításomat, nem ízleli 
meg a halált örökre.” Tanítását pedig 
egyetlen szó foglalja össze: a szeretet.

Ebben az id ıszakban húsvétra 
készülve segítsünk egymásnak 
megvalósítani elhatározásunkat, 
melyet állandóan meg kell 
újítanunk: újra és újra szeretni a 
mellettünk lév ıt,  hogy Krisztus, 
a Feltámadott már mostantól 
bennünk élhessen.
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Írd le te is a tapasztalataidat ide:

Ebben a hónapban én írom le   
tapasztalataimat , amikor 
örömet éreztem, miután IGEN-t
mondtam Jézusnak:

Név:

Életige
2010. április

Történt egyszer,

hogy…


