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Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek
pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.
(János 20:30-31)

Az evangélium megírásának a céja nem tudományos, történeti ismeretterjesztés, hanem evangélizáció, hitébresztés A
célja, hogy higgyük: Jézus Krisztus az Isten Fia, és ezt hivén életünk legyen az ő nevében . A legelső hitvallás ez volt:
Jézus Krisztus az Isten Fia – Megváltó. Ez azt jelenzi, hogy Istent csak Jézus Krisztusban lehet megtalálni, de Őbenne
bizonyosan és teljesen. Jézus Krisztus Istensége nam valami vallásos tudatfejlődés eredménye, hanem Isten kegyelmi
tetteire az emberi lélek mélyén ébredő felelt. Nem az érzéki tapasztalás eredménye, még ha Tamás részesült ebben is,
nem a külső bizonyítékok igazolják. Egyetlen teremtő feltétele van: az Igében elénk jövő Kegyelem.

Húsvét után eljött egy olyan áldott időszak, amikor meglátták némelyek a feltámadott Urat. Ám, minden esetben csak
a benne hivő emberek, hitetlenek sohasem. A feltámadott Krisztus a valóságnak az a dimenziója, amelyet csak hittel
lehet felfogni. E hittel felfogott és elfogadott valóság nélkül értelmezhetetlen számunkra az élet, a kezdet és a vég, az
anyagi  és  a  szellemi  mindenség.  E  hit  nélkül  csak  felkiálthatunk  keserű  gúnnyal,  mint  Pilátus:  „Micsoda  az
igazság!?”; még úgy is, hogy szemközt áll vele az élő Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia. Hit nélkül Ő sem több a
számára, mint egy hirtelen keletkezett aktuálpolitikai probléma, amelyen ügyesen kellene túl lenni. Csak a hit jut el a
vallástételig és a belőle áradó bizonyosságig: „Láttam az Urat!” „Én Uram és én Istenem!” „Uram, te tudod, hogy
szeretlek téged!” Csak a hit  látja Jézussal  találkozva a saját  életében az örömnek,  a békének,  a vigasztalásnak a
forrását felfakadni. Ehhez csak az fogható, amikor a süket belülről hallja Beethoven szimfóniáját, és a vak meglátja
valahol belül a tavaszi rügyfakadás színpompáját. A Kijelentés a hit számára önmagát igazolja. „A hit pedig a remélt
dolgokban való bizalom, és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől
jó tanúbizonyságot a régiek.” (Zsidók 112:1-2)

Húsvétkor különösen megnől a jelentősége az imádságnak:  „Uram, növeld a mi hitünket!” „Hiszek, Uram, segíts
hitetlenségemen.”

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Legfőképen az igaz hitért,
Hogy, ha jön a végóra, mellénk álljon,
Hazatérésre készen találjon,
Könyörüljön.

Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,
Hogy csak Krisztus légyen mesterünk,
El ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat,
Aki népének örökséget ad.
Könyörüljél.

Ó Szeretet, áraszd ránk meleged,
Hadd kóstoljuk édességedet;
Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk,
Egyességben és békében éljünk.
Könyörüljél.

Ínségeinkben fő Vígasztalónk,
Halál ellen megbátorítónk,
Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk
Reánk jő s romlást készít már nékünk.
Könyörüljél.


