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Kedves Ünneplő Testvéreim!  
„A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a 
sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól” (Jn 20, 1). – Így kezdi Szent 
János evangélista a Jézus feltámadásáról szóló beszámolóját. A sírba helyezést követően, 

az idézett szavak átlépést jeleznek egy egészen új valóság felé. Aki elsőként a sírhoz érkezik, Mária 
Magdolna nyitott és üres sírt talál. Ijedtében Simon Péterhez siet, hogy segítséget kérjen, reménykedve 
abban, hogy az elvitt Jézus nyomára akadnak. Az üres sír felfedezése, ahogyan az idézett szavak be-
mutatják, kulcsfontosságú esemény a feltámadásba vetett hitünk megalapozásánál. Ezért érdemes eze-
knél a szavaknál elidőzni, felettük elgondolkodni, a bennük rejlő üzenetet megragadni.  
„A hét első napján...” – Amikor az evangélista leírja, hogy a zsidók nyugalmi napját, a sabbatot 
követően Mária Magdolna Jézus sírjához siet, nem csak egy időbeli elhelyezésre gondol. A hétnek az 
első napja, annak korai órája valami újnak a kezdetét jelenti! Mária Magdolna útja már nem egy 
halotthoz vezet, hogy elvesztése miatt szomorkodjon. Ennél több valósul meg itt, mert az üres sír, az 
elhengerített kő látványa a sötétségből a világossághoz vezeti azokat, akik úton vannak, akik 
keresésükben az érthetetlennel találkoznak, akik nem azt találják, amit keresnek, ennek ellenében 
azonban egy új, félelmüket feloldó megtapasztalásban részesülnek. Az üres sír a nyugalom helyeként 
új megismerés forrásává lesz, hogy feltárja az ember előtt az élet újdonságot.  
Az újdonság, amit a feltámadás történetének első szavai sugallnak, a megértés és elfogadás útja, hite-
les húsvéti út, hogy kereséseink folyamán, Mária Magdolnához hasonlóan mi is eljussunk a húsvéti 
öröm megtapasztalásához.  
[Ez a húsvéti út Jézus élettörténetét idézi fel előttünk, amely magában hordozza az újdonság jeleit. 
Földi megjelenésének első pillanatától kezdve környezete felfigyel rá: a világi vezetők tőle féltik 
hatalmukat, bölcsessége felülmúlja a farizeusok és írástudók okosságát, tanítása és csodái pedig meg-
mozdítják Júdea és Galilea népét, aki új vezetőt és a várva várt szabadítót 10  
véli felfedezni benne. „Ő azonban áthaladt közöttük és tovább ment.” (Lk 4, 30), - mert nem a földi 
hatalmak megszilárdításáért, hanem a lélek hatalmának szolgálatáért érkezett. Meglepte Ő a népet is, 
amikor tanított, gyógyított és halottakat támasztott fel. A földi szenvedések felvállalásával pedig a 
meglepetések határaihoz vezette követőit, akik nem tudtak mit kezdeni alázatba öltözött uralmával. Az 
üres sír már csak tetőpontja lehetett ennek a történetnek. Mert aki az igazi életre tanított, az nem mara-
dhatott a halál sötétségében. Megsemmisítette azt, hogy továbbra is az életre vezessen!  
Kedves Testvéreim! Jézus élettörténete a húsvéti eseményben éri el tetőpontját. Megváltásunkat ugyan 
a kereszten elszenvedett halála hozta meg, de ennek folytatását is fel akarta tárni előttünk. A halál 
feletti győzelme a megújult életről szól. A húsvéti út ennek megértését és elfogadását jelenti: Jézus 
Krisztusban Isten feltárta magát az embernek, hogy lerombolja korlátaink falát, amely mögé sokszor 
szívesen menekülünk. Isten feltárta magát, hogy emberi létünk ürességében helyet készítsen annak az 
újdonságnak, amely az igaz életről szól és amelyet nem lehet a sírkövek mögé szorítani. Látjuk-e en-
nek az újdonságnak jeleit és erezzük-e az ebből fakadó reményt a mindennapi életünkben? Vagy talán 
csak magunkkal vagyunk elfoglalva, és saját terveinket szövögetjük sírjainkban? „A követ elmozdítot-
ták a sírtól...” – az élő Krisztus kilépett a holtak közül és vele együtt mindazok, akik ismerik és 
követik Őt!  
 

A húsvéti út Isten hűségéről is tanúskodik. A hűség állhatatos ragaszkodást jelent valakihez vagy valami-
hez. De jelenti az eredetivel való azonosságot is, egyezést azzal, ami a kezdeteknél meghatározva volt. 
Isten hűségét idéztük fel húsvét éjszakájának ünneplésekor, amikor a választott nép szabadulásának tör-
ténetében a kezdetekben már szabadságra hívott ember meghívásáról elmélkedtünk. Mennyire megragadó 
Isten kitartó odafigyelése és népe melletti kiállása, mert Isten terveinek útjába nem lehet semmi akadályt 
gördíteni. Még a tenger is szétválik azok előtt, akiknek Isten utat készített az igazi élet felé. Ennek az is-
teni hűségnek Ferenc pápa egy megragadó képét tárta elénk az idei Szentév folyamán. Azt mondja a pápa, 
hogy ennek a hűségnek, amely Isten irgalmának a jele, arca van: „Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának 
arca. ... Az Atya irgalmassága a názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá, őbenne érte el csúcspontját.” – 
(Misericordiae Vultus 1).  
Húsvét ünnepe a megértésnek és elfogadásnak az ünnepe! Mert nem egy távoli és embertől idegen Istenről 
és annak tetteiről szól. A hozzánk közel álló Istent érthetjük meg jobban, ha az önfeláldozás árán 
győzedelmeskedő életet látjuk Jézus Krisztusban, aki az üres síron keresztül az élet újdonságát hirdeti az 
embernek. Keresztségünk révén Isten minket is szeretetkörének vonzásába fogadott. Ezért, a keresztény 
ember nem lehet tömegember. Bizony, sokszor azok vagyunk! De nem maradhatunk ennyinél! Isten 
hűsége kötelez arra, hogy hitünk szempontjából ne engedjünk a közömbösség hangulatának és a hamis 
egyszerűség, egyformaság álruhájába öltözött felületesség kísértésének. Szükség van arra, hogy megújult 
elköteleződéssel az új élet lehetőségéről tanúskodjunk az emberek elött. „Ez számunkra az öröm, a derűs 
nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele.” – (Misericordiae Vultus2).]  
A húsvéti út nem csak Isten hűségéről és a minket megváltó Fiáról szól. Ez az út a megváltott és az életre 
hívott embert is középpontba állítja. Akár magunkra is gondolhatunk, hiszen Isten, az Ő tervében, 
mindegyikünket életre teremtett. Ezért nem csak szemlélői lehetünk a húsvéti eseménynek. Hivatásunk a 
húsvét megélése és vállalása annak, amit csak Isten kezdeményezhet és valósíthat meg az ember életében. 
Olvassuk az ünnepi evangéliumban, hogy Mária Magdolna szavára Simon Péter azonnal elindult és az 
üres sírhoz sietett. (Jn 20, 3-7). Mi járta át ezt a Pétert a sírhoz vezető úton? A Mester viszontlátásának 
reménye? Vagy talán a tagadásból fakadó lelkiismeretfurdalás súlya? Netalán egy folytatásnak a le-
hetősége a Názáreti Jézus közelségében? Nem tudhatjuk! Azt azonban kiérezzük a szentírási beszámo-
lóból, hogy Péter nem vesztette el a reményt. Kereső emberként követi a tényeket és nyitott marad az 
Istentől kapott esélyekkel szemben. Nem érti meg azonnal a valóságot, de azt tudja, hogy a halott Jézus 
nincs már a sírban és ezt nem lehet emberre hárítani. Ő is valami új előtt találja magát. És nem zárkózik 
el, hanem szabadon felvállalja az újdonságot!  
A feltámadás csodájával Isten ismét középpontba helyezi az embert. Ezért, az üres sír közelében nem lehet 
csak semlegesen állni. Sőt, még a mérlegelésre sem jut idő! Mert az üres sír Isten szeretetének jeleként 
felelősségre emlékeztet és ehhez illő állásfoglalást követel. Ez a húsvéti ember újdonsága: felvállalni a 
harcot a sötétség erőivel, és fényességet nyújtani az embereknek és a világnak! A középpont, ahova az 
üres sír helyez bennünket forrás, ahonnan felfrissülhet minden elfáradt, irányt vesztett és magába temet-
kezett ember. Tárjuk fel ezt a forrást életünkben és vigyük el másokhoz megújító erejét.  
Kedves Ünneplő Testvéreim! Húsvét reggele egy egészen új valóságnak a kezdetét jelenti, amely bennünk 
és körülöttünk is elérhető lesz akkor, amikor elindulunk, és kereséseink útján rátalálunk az üres sírra. Isten 
ma is cselekszik! A követ Ő hengeríti el. Nekünk csak látnunk és hinnünk kell!  
Áldott húsvéti ünnepeket és a megújulás kegyelmét ajándékozza mindenkinek az Irgalmas Isten!  
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