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A húsvét mindig akkor kezdődik – de találóbb szóval így 

mondhatjuk: akkor történik – mert nincs ünnepi dátumhoz 

kötve - , amikor Jézus valami módon titokzatosan beleszól az 

életünkbe, hadd mondjam így: megjelenik. 

Mária Magdaléna kiszalad a sírhoz, hiszen nagyon 

szerethette Jézust. És a nyitott sír mellett hirtelen megállt 

valaki. Mária megkérdezi ettől a különös alaktól: - Uram, ha te 

vagy a kertész, mondd meg, hová vitték Jézus testét? – Még 

mindig nincs húsvét számára, még úgy véli, hogy a kertészt 

látja. Egész másféle test volt, titokzatos szellemi-lelki test, 

nem egészen ugyanaz, amit keresztre feszítettek, noha mégis 

azonos vele.  

De Mária végre ráismer, és akkor történik a húsvét, amikor 

hirtelen meghallja a régi hangot, a régi szeretettel kiejtve: 

Mária! És akkor Mária térdre hull, és abban a térdre hullásban 

már benne van a húsvét öröme, és azt mondja: Rabboni, 

Mester, hát Te vagy? – Amikor valaki szíve mélyén kimondja 

Jézus nevét, vagy Ő valakit nevén szólít, abban a pillanatban 

húsvét van. 

 Húsvét akkor történik, amikor hirtelen, mint ott a 

tanítványoknak, zárt ajtók és zárak mögött megjelenik az élő 

Krisztus. Zárva minden ajtó, féltek. Talán többek között éppen 

Jézus megjelenésétől féltek – és egyszer csak ott van. – 

Mennyi zár a szívünkön, mennyi zár az agyunkon, mert 

mindent tudni vélünk. Azt hisszük, hogy eljutunk a tudáshoz. 

Higgyétek el, az igazán nagy tudósok hívő emberek, csak azok 

kételkednek, akik még a megismerés útjának kezdetén járnak! 

Akik eljutottak a tudományuk határáig, odáig, ahol már nincs 

tovább: ott a hit kezdődik. 

Lepattannak a kételkedés zárjai, ó, mennyi zár: pénz, 

vagyon, hírnév, becsvágy – sorolhatnám. Ám egyszer csak 

megjelenik Jézus. Rendszerint csak az életünk pereméig 

engedjük, esetleg karácsonyi, húsvéti istentiszteletig, kétszer – 

háromszor egy évben. De életünk közepébe? Pedig a húsvét 

akkor történik, amikor életünk kellős közepén egyszer csak ott 

áll a Jézus Krisztus. 

Látod, Uram, 

milyen tanítványaid vagyunk: velünk vándorolsz, és azt 

hisszük, hogy egyedül vagyunk.  Neked panaszkodunk, és nem 

halljuk meg, amit Te mondasz. Te megszólalsz bennünk, de mi 

mindig a magunkét mondjuk és nem hallgatózunk befelé. Kis 

apró dolgokat kérünk Tőled, pedig Te teljes életet, sőt életen 

túli életet ajánlasz fel! 

Az a mi bajunk, hogy nem ismerjük fel Benned a 

Feltámadottat, az Örökké élőt, a halált legyőzőt. 

Uram, gyógyítgass minket életre, örökéletre, szeretetre, 

hitre, reménységre – hadd mondjuk egy szóval: emberségre, 

Krisztus-féle emberségre, tanítványságra! Ámen 
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Mise- és szertartásrend 

Keresztény locsolóvers: 

Feltámadott Krisztus! Hirdesse szavam, 

Áldott Húsvétnak második napja van! 

Elindultam én is, akár sok-sok társam, 

És a legszebb rózsát immár megtaláltam! 

Meglocsollak téged, megáld érte Isten! 

Amíg élsz, az Úr karja mindenben segítsen! 

Örömmel teszem, és nem is kérek mást, 

Csak a legszebb, nékem őrzött húsvéti tojást! 

    

 

KIS ISTVÁN MIHÁLY: HÚSVÉT VAN  

 

Virágillat száll a légen,            

öröm napja virradt ránk,  

feltámadás ünnepében  

új reményt kap a világ.  

 

Napfény árad kinn a réten,  

cirógat az égi láng,  

melengető, lágy tüzében  

mosolyogva néz le ránk.  

 

Krisztus arca reád ragyog,  

szíved ajtaján kopog;  

gondjaid, ha bármily nagyok,  

félelemre nincs okod.  

 

Virágillat száll a légen,  

örömünnep napja kél,  

vidám ének zúg a szélben,  

Jézus Krisztus íme él!  

 


