
...kelj fel!
– Sajnos, nem tudok segíteni – mondta szomorúan az orvos az apának, amikor 

kikísérte. – Ez a betegség gyógyíthatatlan.
Jairus arcán könnyek patakzottak. Isten csak egyetlen gyermeket ajándékozott 

nekik. Mennyire szerették a kedves leánykát! És most el kell válniuk tõle, pedig 
még csak tizenkét éves! Hosszan nézett a távozó orvos után, amikor hirtelen egy 

sereg ember rohant el mellette az utcán. Mások nyoszolyákon betegeket cipelve siettek ugyanabba az irányba.
Ez csak egyet jelenthetett: Jézus újra a városba jött! Jairus azonnal tudta, mit kell tennie. Jézus az egyet-

len, aki segíthet a gyermekén. Letörölte könnyeit és a többiek után futott.
Mire odaért, Jézust hatalmas tömeg vette körül, de az emberek tisztelettel utat nyitottak a zsinagóga ve-

zetõje elõtt. Jairus Jézus lábaihoz borult  és kérte, hogy menjen el vele a házába, mert leánya a halálán van. 
Jézus azonnal elindult vele.

A nagy tömeg miatt lassan haladtak, és Jairus egyszer csak döbbenten vette észre, hogy egyik szolgája siet 
feléjük. – Meghalt a leányod, ne fáraszd a Mestert! – mondta a szolga.

Jézus ezekkel a szavakkal fordult Jairushoz: – Ne félj, csak higgy! 
Majd folytatták útjukat. 
A tömeget elküldték, Jézus bement a házba, ahol a gyermek feküdt, és kezét megfogva így szólt: – Leány-

ka, kelj fel! – A kislány azonnal felkelt és járkálni kezdett.
Úgy olvassuk Lukács evangéliumában, hogy visszatért a lelke, mert a lélek halhatatlan. Tudjuk a Bibliá-

ból, hogy a halál pillanatában az ember itt hagyja a testét, és a lelke elmegy. Ha hitt Jézusban, a mennybe, 
a paradicsomba megy, ahol Istennel, az Úr Jézussal lesz; ez az örök élet. Ha nem hitt, akkor Istentõl örökre 
távol kell élnie. Ezt a Biblia kárhozatnak, pokolnak, az örök halálnak nevezi. A Bibliában az események 
általában röviden vannak leírva. Itt sem olvasunk a részletekrõl, de valószínûleg beszélgettek még egy kicsit, 
és Jairus a családjával együtt elhitte, hogy Jézus a Messiás, a világ Megváltója, aki azért jött le a földre, hogy 
meghaljon a bûneikért, és örök életet adjon nekik.

Ugye tudod, hogy erre a világra mindenki bûnös természettel születik? Ez azt jelenti, hogy lelki természe-
tét tekintve halott: a bûn miatt távol van Istentõl, a maga útján jár, nem Isten akaratát cselekszi. Amikor 
Jézus Krisztus meghalt a kereszten, minden ember bûnéért magára vette a bûn büntetését. Ezzel elvette az 

akadályt, a bûnt, amely távol tartott minket Istentõl.
Aki tehát elhiszi, hogy az Úr Jézus az õ bûneiért halt 

meg, az lelkileg életre kel: annak Jézus örök életet ad. 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).

Ez az örök élet már itt a földön elkezdõdik, és soha 
nem ér véget. Akik örök életet kaptak, földi életük vé-
gén itt hagyják földi testüket, és elmennek a mennybe, 
ahol más testet kapnak. Ahogy a hernyóból gyönyörû 
pillangó lesz, úgy lesznek Jézushoz hasonlóak azok, akik 
hisznek benne, és meglátják Õt szemtõl szembe.

Jairus lányának szüksége volt a feltámadása után arra 
is, hogy lelkileg életre keljen – elhiggye, hogy a Messiás az 
õ bûneiért is meg fog halni. Bár Jézus meghosszabbította a 
leány földi életét, végül újra meghalt, talán öreg korában.

Egyedül Jézus Krisztus támadt fel úgy, hogy nem halt 
meg még egyszer, hanem a feltámadott testében felment 
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a mennybe és ott él. Õ Isten Fia, aki csak egy idõre vett fel földi, emberi testet, hozzá senki sem hasonló. 
A feltámadott teste is más volt, mint azoké az embereké, akiket feltámasztott. Amikor például feltámadása 
után megjelent a tanítványoknak, bement a zárt ajtón, majd eltûnt a szemük elõl.

Most, amikor Nagypénteken és Húsvétkor arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg és 
támadt fel, gondolkozz el azon, hogy te már életre keltél-e lelkileg. Ha még nem, akkor Õ ma neked is azt 
akarja mondani: … (leányka vagy fiúcska), kelj fel! Kérd imádságban az Úr Jézust, hogy bocsássa meg a 
bûneidet, és adjon neked is örök életet! Ha megteszed, te is ott lehetsz majd a mennyben az Úr Jézussal és 
mindazokkal, akik már ott vannak. Jairus lányával is találkozhatsz! Ugye, ott leszel?
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