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„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem… Így most titeket is szomrúság
fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek.” 
(János 16:16-23)

 Igénkben Jézus ismét visszatér búcsúbeszédei alapgondolatára: az elválás a viszontlátás, a szomorúság és az öröm
gondolatára; a kereszthalál szomorúságára és a húsvét örömére. Nagypénteken a tanítványok sírnak, mert azt hiszik,
hogy  mindent  elvesztettek,  a  világ  örül,  mert  azt  hiszi,  győzőtt.  A  tanítványok  nagypénteken  elmondhatatlan
fájdalmakat élnek át, de tudniuk kell, hogy enélkül nincs öröm, nincs győzelem, nincs élet. Kereszt nélkül nincs nyitott
sír, nagypéntek nélkül nincs húsvét. A szomorúság az üres sír láttán változik elvehetetlen és folyton növekvő örömre..
Valósággá válik, amit itt Jézus előre megmondott nekik:  ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és
örömötöket senki sem veheti el tőletek.” 

A feltámadás után kerülnek a tanítványok új, teljes és végleges kapcsolatba Jézussal. Ettől kezdve Jézus már nem
példázatokban beszél hozzájuk, hanem nyíltan, az Atyáról. A tanítványok számára lejár a kérdezgető, tapogatódzó,
kísérletező hit ideje. Nem kell már nekik megkérni a Mesterüket, hogy magyarázza meg, tárja fel világosabban egy
elhangzott példázat értelmét, vagy a kereszthalál megváltó valóságát. Világosság gyúl, és belső látások, tapasztalatok
ébrednek a szívekben.  Jézus többé nem talány,  hanem meggyőződés;  nem kérdés,  hanem felelet;  nem probléma,
hanem a megoldás. 

Nincs  más  út  a  szomorúságból az  örömbe ma  sem.  Ahol  megismeri  valaki  Jézust  Isten  Fiának,  személyes
Megváltójának  lenni,  önmagát  is  ott  ismeri  meg  egyszerre  elveszettnek és  megtaláltnak.  Az  igaz  bűnbánat
szomrúságából fakad fel a Krisztus-ismeret, a bűnbocsánat és az üdvösség elvehetetlen öröme. Ezt az örömet nemcsak
más emberek, nemcsak a körülmények nem vehetik el; nem veheti el a halál sem. Ebben a megtalált, elvehetetlen
örömben született Pál apostol bizonyságtétele: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelmek, sem jelenvalók,  sem eljövendők,  sem hatalmak,  sem magasság,  sem mélység,  sem semmiféle más
teremtmény nem választhat  el  minket  az  Isten szeretetétől,  amely  megjelent  Jézus  Krisztusban,  a  mi  Urunkban.”
(Róma 8:38-39) És ez lehet a mi újra felragyogó, megújuló húsvéti örömünk.

Ébresszenek örömet és imdságot bennünk az ének szavai:

Örvendezzetek egek, ti is földi seregek!
Mindnyájan örüljetek, vígan énekeljetek, 
Mert Urunk feltámadott, nékünk életet adott.

Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk,
Mert ő diadalmat vőn, értünk elégséget tőn 
Isteni erejével, hathatós érdemével.

Nékünk megigazulást és a bűnből gyógyulást,
Istennel békességet és boldog reménységet
Nyert feltámadásával, örök igazságával.

Előtted arcra esümk, s kérünk, édes kezesünk:
Részeltess halálodnak és feltámadásodnak
Drága érdemeiben, édes gyümölcseiben.

Cselekedd Szentlelkeddel, végtelen érdemeddel,
Hogy új életet éljünk, végre nporból felkeljünk
Örök nagy boldogságra és halhatatlanságra.


