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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Húsvétvasárnap  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

HÚSVÉTVASÁRNAP 

Az evangéliumok megrendülten beszélik el az első találkozásokat a Feltámadottal. 

Húsvétvasárnap reggelén Mária Magdolna megy ki elsőként a sírhoz, hogy sirassa 

Mesterét. De nem leli a halottat, találkozik viszont a Feltámadt Jézussal. Élve látja 

azt, akit eltemettek, s Jézus a nevén szólítja őt. 

MINDEN MOZGÁSBA LENDÜL – Martos Levente  

ApCsel 10,34a. 37-43: „Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és 

tanúsítsuk feltámadását.” 

Jézus igehirdetése az Isten Országáról annak idején látszólag kudarcot vallott. Nem 

jött létre a látványos nagy Izrael, Isten Uralma másként jött el, mint ahogy várták. 

Kudarcot vallott Péterék kísérlete is arra, hogy megtérítsék a zsidókat, és 

elfogadtassák velük Jézust, a Krisztust. Jézus nem ígér földi sikereket, látványos 

eredményeket nekünk sem. Nem az a legfontosabb, hogy szavunkra hányan térnek 

meg, hanem hogy mennyire hűségesen éljük a feltámadottak életét, mennyire 

valósul meg bennünk Isten Uralma, mennyire olvasható le rólunk - mosolyunkból, 

figyelmességünkből, szolgálatkészségünkből - Krisztus örömhíre. Egyszóval: 

mennyire hiteles tanúi, mennyire hatékony jelei lettünk a feltámadt Krisztusnak. 

Kol 3,1-4: Szent Pál erről szól a szentleckében: „Krisztussal együtt ti is 

feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van. Az égiekre irányuljon 

figyelmetek, ne a földiekre.” 

A keresztény ember kettős világban él. Ez teszi egyszerre fájdalmassá és örömtelivé 

az életét, ez feszíti ki az itteni, földi valóság, és az odaáti, égi valóság közé. Áldott 

feszültség ez, óriási feladat és ajándék. Élni ebben a világban, vállalni-viselni-

elszenvedni ennek minden gyöngeségét, terhét, kétségbeesett vergődését. 

Ugyanakkor pedig élni a másik, a feltámadott valóság reményében, sőt tudatában, 

törekedni arra, hogy annak törvényei szerint cselekedjünk. Az apostolok a 

feltámadás tanúiként jelentek meg az emberek között. Minden 

keresztény feladata ez: a feltámadás tanújaként élni az életét. 

Jn 20,1-9: Ez a találkozás egyszerre mindent megváltoztat benne. 

Futva siet a hírrel a tanítványokhoz: „Láttam az Urat.” A hír 

hallatán Péter és János futásnak ered. János fiatalabb, ő lesz a 



győztes a „versenyfutásban”. Ez a két ember valóban az életért fut, de nem halálba 

hajszoltan, hanem hogy megtapasztalja az elképzelhetetlent: hogy valóban 

legyőzte, tehát legyőzheti az élet a halált. 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20,1-9) 

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna 

kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre 

elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta 

nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” 

Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a 

másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, 

és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. 

Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt 

együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a 

másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még 

nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 

Ezek az evangélium igéi. 

VALÓBAN FELTÁMADT  

A Feltámadott nem keresi az ellenségeit, de megkeresi az övéit. Tamást is, a 

kételkedőt, és azt mondja neki: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a 

kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, 

hanem hívő” (Jn 20,27). Pétertől meg csak annyit kérdez, de ezt háromszor 

is: „Szeretsz-e engem?" 

Ha van nem emberi logika szerint való igazságszolgáltatás, akkor ez az. Ez 

valóban minden, csak nem a mi igazságunk szerint való igazságszolgáltatás. 

Ami a húsvét utáni eseményekben történik, az az agapé igazsága. Az annak 

ellenére való szeretet, a csak Jézus Krisztust jellemző szeretet igazsága, amit mi 

„kitalálni" sose tudnánk, hiszen legyünk őszinték, még két évezred után is nehezen 

értjük... Egyszerűen azért, mert hősökben, ártatlanokban és gonoszokban tudunk 

gondolkodni, és eszerint igazságot tenni. 

Amit a feltámadott Jézus cselekszik, azt csak Isten képes megcselekedni! És ez az, 

ami engem újra és újra mélyen elgondolkoztat, és mélyen megindít. Nem is 

kívánhatok se magamnak, se másnak annál nagyobbat, minthogy ebben kezdjek 

egy kicsit Jézusra hasonlítani... 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Te vagy Fiadban, Jézus Krisztusban a 

húsvét, Te vagy a Feltámadás! Te vagy az élet misztériuma, amelynek 

titkát talán soha nem fogjuk megfejteni, de hálát adunk érte. 



Urunk, Jézus, Te mondtad, hogy Te vagy az Élet és a feltámadás, de mi mindig 

megkérdőjelezzük, hogy odaátról még senki nem jött vissza. Urunk, Te visszajöttél, 

hogy vigasztalj, bátoríts bennünket mind életünk, mind halálunk felől. 

Köszönjük Neked, hogy most úgy gondolhatunk azokra, akiket nagyon szerettünk, 

és akiket test szerint már eltemettünk, hogy vannak, a legjobb helyen vannak, mert 

Benned vannak! És mi most a szentek egyességét hirdetve egyek lehetünk velük: 

titokzatosan, misztikus módon egyek a másik világgal, a másik dimenzióban élők-

kel. Köszönjük, Urunk, a szentek, a hívek egyességét, az e földön és az odaát élők 

egyességét, az élet misztériumát. Ámen. 

SZERETETBŐL! – Barsi Balázs 

✓ Jézus az utolsó vacsorán az Atya iránta való szeretetét saját „csapdájába" ejti: 

tudja, hogy a kedvéért mindent megtesz az Atya, ezért a Rá sugárzó feltétlen 

szeretetet a bűnösök felé irányítja, és azok bűneinek bocsánatát kéri Atyjától. 

✓ Az Atya átadta Jézust a világnak (szeretetből a világ életéért). Nem azért adta, 

hogy kivégezzék, hanem hogy életet adjon a halott emberiségnek, amely Ádám óta 

halott, mert leszakadt az élet forrásáról. Az Atya nem vonja vissza ezt az odaadást 

akkor sem, ha elutasítják. 

✓ Jézus mer belehalni az Atya iránti szeretetébe, s nem kéri, hogy adjon neki 

tizenkét ezred angyalt! Nem akar csoda folytán megszabadulni a haláltól, hanem a 

halálban is az Atyára hagyatkozik, mert tudja, hogy a szerelem erősebb, mint a 

halál. 

✓Jézus kereszthalálában a gyilkos szándék az embertől jön, nem pedig az Atyából, 

aki csak egyet akar, hogy Jézus, az Ő Fia minden emberi helyzetben az Ő hűséges 

képe legyen. Az Atya nem Jézus kivégzését akarja, hanem a Róla adott igaz 

tanúságot: vagyis irgalmat és nem áldozatot. 

AZ ÜRESSÉG DÍCSÉRETE 

De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust kere-

sitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely, ahová tették!” (Mk 16,6) A gyász 

ízével és a szomorúság színével a szívünkben közeledünk a sírhoz, ahol 

reménytelen reménységünkben már csak a drága holttestet keressük. A keresztre 

feszített názáreti Jézust keressük — akiről azt se tudjuk, hogy Megváltó, csak arra 

emlékezünk, hogy próféta, bár Názáretből, ahonnan nem sok jó jöhet (Jn 1,46). 

Megpillantunk egy ragyogó fehér ruhás ifjút - így 

fogalmazunk, szépen körülírva, mert bár nagyon gyanús, 

hogy angyal az illető, mégis, nem szabad elragadtatnunk 

magunkat bánatunkban! Az ifjú meg csak ücsörög a hűvös 

sírboltban - hát tenne ilyet egy rendes angyal? De amit 



mond, mégis angyali:  

- Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely, ahová tették! 

Feltámadt! Tehát most hiába keresném a sebeket, a vért, a halott Jézust - húsvétkor 

nem ennek van itt az ideje! Ezt a napot az Úr adta, méghozzá örömre adta - nem 

szabad hát félni egy szemernyit sem. 

Holttestet kerestünk, s ehelyett üres sírt találtunk, és egy sziklaágyat, amelyen már 

nem nyugszik senki. 

Több ez vagy kevesebb? Buta kérdésnek tűnik - de a világ naponta feltesz ehhez 

hasonlókat Isten ügyeivel kapcsolatban. 

Mert a világ szeret ragaszkodni a fogható és látható dolgokhoz. 

Isten öröme gyakran semminek, ürességnek tűnik ahhoz képest, amit a nagy 

szemfényvesztő elő tud varázsolni gonoszságával. A bűnt becsomagolja tapintható, 

érezhető, szemet gyönyörködtető látszatokba. A testhez szól, hogy a lelket 

vakságba taszítsa. Ez nem semmi - itt van, ragadd meg! És addig-addig pakoltatná 

tele a lelkünket, hogy soha többé ne jusson eszünkbe valóban kiüresíteni 

önmagunkat; úgy, ahogy Isten Fia példát mutatott nekünk ebben is. Csak ha üresek 

vagyunk, akkor tudjuk befogadni a keresztre feszített és feltámadt Urat. 

Nem félek, Uram, mert nem ragaszkodom azokhoz az „eredeti” elképzeléseimhez, 

amelyeket emberileg tervezgetek. Oly sok mindenről el tudom dönteni nagy 

bölcsen, hogyan lenne jó, még jobb, sőt a legjobb - de az én legjobbam meg sem 

közelíti a Te általad készített örömet és boldogságot! 

Bármilyen meglepően is nézzen ki nekem szánt ajándékod - nem félek elfogadni, 

Uram! Így, ha Te biztatsz rá, tudok örülni a semminek is: bizton megeshet, hogy ez 

az üresség: a Feltámadásé. 

HUMOR - Tengeri vicc 

- A pénz, a gazdagság, a vagyon minden bűn forrása, az erények megrontója! - dörög 

a pap a szószéken. - Ha rajtam múlna, a világ minden kincsét, a teljes aranykészletét 

a tenger fenekére süllyeszteném!... 

Mise után néhányan a templomajtóban beszélgetnek. 

- Remek ötlet az, amit az atya mondott, bárcsak megvalósulna! Így az egyik férfi. 

- Miért, ön is a szegények oltalmazója?  

- Nem, én mélytengeri búvár vagyok.  
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  

Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
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http://www.facebook.com/korhazkapolna/

