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Szent húsvéti hajnalán
Megnyílt a sír
,,Legyőzve a halál!’’
Szárnyal a hír...
Feltámadt Ő
Az Isten szent Fia.
Nincs ott a kő
Mert él, halleluja!
Él! Jézus él!
Boldog mind, aki hisz.
A menny a cél,
S Ő minket odavisz.

Varga Erzsébet: Megnyílt a sír

Ajánlás:
Hitünk alapja a feltámadás tényének elfogadása, megvallása. E nélkül
örömeink és küzdelmeink – egész életünk – értelmetlen és céltalan. Csak a
feltámadásban találunk megnyugtató válaszokat végső kérdéseinkre. A halál
csak a földi lét végét jelenti, amely kapu egy tágasabb világba…

Plébániai füzetek

Beköszöntő

Kedves Testvérek!
A keresztény világ legnagyobb ünnepe a húsvét, Krisztus feltámadása.
Ennek megértése, elfogadása hitünk alapköve, nem véletlen írta Szent Pál a
korintusiaknak:
A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi
azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a
pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár
görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a
„balgasága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a „gyöngesége” erősebb
az embereknél…
Emberek vagyunk, emberi módon, a megtapasztalt világból kiindulva
gondolkodunk. Ezen az úton nem is juthatunk el a transzcendens világba. A
hit alázatára van szükségünk, hogy az észérveken túli dimenzióba is
bepillanthassunk, oda eljuthassunk. Hiszen erre szól a meghívásunk!
Jézus „kitaposta” előttünk az utat, tekintsünk Őrá, és kövessük. Ez az út
ugyan a Golgotán keresztül vezet, de a cél világos.
Az a kérdés, hiszem-e ezt?

Az imaóra meghallgatható a Mária Rádió archívumában:
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Krisztus feltámadt!

Imaóra – 2015. április

Az Oltáriszentség kitételével és közös énekünkkel elkezdődött imaóránk.
Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy.
Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben.
Szemere István káplán atya bevezető gondolatai:
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves Testvérek, aki eljött
ide a mai napon, hogy együtt imádkozzunk az Oltáriszentségben velünk
jelenlévő Jézussal. Így húsvét után – alig több, mint egy héttel – úgy
gondolom, hogy bevezető gondolatnak a húsvétról kéne valamit
mondani…
A húsvét pedig nem más, mint a mi hitünknek a legfőbb tárgya,
és egyben a legnagyobb titka. De mi is az a hit, mi a hit? A hit az
valamifajta bizonyosság, valamiféle erő, valamiféle biztos tudat. Olyan
dolog az emberben, ami valahonnan kívülről kell, hogy származzon,
hiszen mi magunk folyamatosan változunk: a gyermekkortól egészen a
halálunk pillanatáig, a külső körülményeink, a belső dolgaink, a
természet körülöttünk. Most éppen tavasz van, de arra jön majd a nyár,
az ősz, és újra a tél. Honnan vehetnénk bármiféle bizonyosságot egy ilyen
változó világban? Sehonnan máshonnan, mint magától az élő Istentől,
aki mindig egy, és mindig ugyanaz!
Kérjük Őt, imádkozzunk hozzá a mai alkalommal, hogy ezt a hitet,
ezt a bizonyosságot mindig megadja nekünk!
Sokat hallunk Jézusról, sokat tudunk róla a Szentírásból, és az Egyház
szolgálatán keresztül. Kíváncsiságunk, érdeklődésünk alapján, kegyelmének
érintése által valamilyen szintű személyes kapcsolatot is kiépítünk és ápolunk
Vele. Megértjük tanítását, példabeszédeit. De már ez a megismerésünk is
töredékes és korlátozott - ahogy Szent Pál megfogalmazta: Csak tükör által,
homályosan történhet. Tudósok, filozófusok azt mondják, hogy azt és olyan
mélységig ismerünk meg, amit értelmünkkel, akaratunkkal meg akarunk
ismerni, amire eleve igent mondtunk, amihez kellő nyitottsággal fordulunk.
Amihez nem így közeledünk, értelmünk - mint megfoghatatlant,
megérthetetlent - eleve elutasítja, azzal nem tudunk mit kezdeni.
Valahogy így vagyunk a feltámadás kérdésével is. Az ember – különösen
is a felvilágosodásnak nevezett kor óta az érzékszervekkel nem megismerhető
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és indokolható, tudományosan nem bizonyítható, nem mérhető, nem
megfogható valósággal, - így a transzcendenciával, a misztikus valósággal nem tud mit kezdeni. Rossz helyen keresgélünk, ha Jézushoz így akarunk
közelebb kerülni.
Természetesen értelmünket is használnunk kell a Jézust követő utunkon,
de ha őszintén, igazán találkozni akarunk vele, biztos iránytűnk a hit. Ilyen
lelkülettel gondolkodjunk ma este a feltámadásról.
Ezen misztériumnak hatalmas mélységei vannak. Felkészültségünk,
keresztény elkötelezettségünk, hitünk erőssége, komolysága alapján
haladunk rétegről rétegre az elmélyülésben. A felszínen megismerjük a
tényeket, és ezek kérdéseket generálnak bennünk. Feltett kérdéseink és
válaszaink jó fokmérői hitünk elmélyültségének, jelzik Krisztustól mért
távolságunkat.
Imaóránk elején énekeljünk arról a titokzatos hajnalról.
Csak álltak szótlanul, a dárda földre hullt,
itt más erő az Úr, itt más erő az Úr!
Az éj az hosszú volt, de eltűnt már a Hold,
a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt:
Refr. Föltámadt! Alleluja! Föltámadt! Alleluja!
Elég volt már, elég, fénnyel hinti az ég
az új nap reggelét, az új nap reggelét.
Virágban áll a rét, virágos úton át
valaki jön feléd. valaki jön feléd.
Refr. Föltámadt! Alleluja! Föltámadt! Alleluja!
Virágban áll a rét, virágos úton át
Jézus jön feléd, Jézus jön feléd!
Refr. Föltámadt! Alleluja! Föltámadt! Alleluja!
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Képzeljük magunkat a feltámadással először szembesülő asszonyok helyébe.
Túrmezei Erzsébet: Húsvét hajnalán
Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének száll által a légen
fel, fel az ég felé… Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra csak. Úgy… úgy mint régen.
Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, ki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.
Hogy látnak szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
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A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!
Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.
Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.
Nagyböjtben a szenvedéstörténet sokféle megfogalmazásával
találkoztunk - zenében, műalkotásokban, keresztúti elmélkedéseinkben. A
szenvedést, az árulást nap mint nap átéli az ember, nem kell különös fantázia
az elképzeléséhez. De a feltámadás pillanatát nehéz megragadnunk. És mi
személyesen nem találkozhattunk a Feltámadottal. Csak a tanúkra
hagyatkozhatunk.
Kárász Izabella: Magdolna húsvéti éneke
Én láttam Őt a hétnek első napján,
mikor a sírhoz olajat vivék,
s a követ akkor angyalai régen
győzelmes arccal elhengerítették.
Én láttam Őt, és a találkozásnak
mély nyoma lelkem falán bent ragyog.
És hirdetem a teremtett világnak,
Ne sirassátok! Él! Föltámadott!
Én láttam Őt, míg békességet szólva
tanítványai között megjelent.
Lelkem nyomába jár az Ő lelkének.
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Tudom, hogy emmausi alkonyatban
két tanítványnak dicső jelt hagyott,
és hirdetem a fénysugaras napban:
– Ne sirassátok! Él! Föltámadott!
Én láttam Őt és ez elég ok arra,
hogy amíg élek, örömdal legyen
nagypéntek után Krisztusom köszöntő
húsvéti diadalmas énekem!
Tudom, e földnek minden tája zengi,
s ezzel köszönti eme nagy napot:
– A Krisztus él! A Krisztus újra itt van!
A Krisztus győzött, mert feltámadott!
Feltámadásra konduló harangok
segítsetek csak dalolni nagyon,
legyen hangotok harsogó ének,
hatoljon át a hideg kőfalon
rombolja le a halál építményét,
tündököltesse azt a csillagot,
amit a húsvét napja nekünk külde,
mert él a Krisztus, mert feltámadott!
Lélek, ki vártad azt, hogy visszajöjjön,
és búsan álltál nagypéntek alatt,
kinek mélyéről kétségbeesések
panasza szállt ki és hit se maradt,
és azt hitted, hogy vége van örökre,
most áldjad Istent! Győzelmet adott!
A világ üdve, a húsvét szent Hőse
Életben maradt! Ím föltámadott!
Én láttam Őt és látom is, örökre,
bár felhő takarja el, s fényfalak,
de lelkem mélyén Krisztus és az Ige
s az örök élet hite megmaradt.
S elmegyek én is egykoron utána,
mikor győzök e földi életen,
de addig zengjen lelkemből hozsánna,
s húsvéti diadalmas énekem!
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Az imént szót ejtettem az emberi megismerés korlátozott voltáról.
Imádkozzunk együtt azért, hogy az istenismeretben maga az Úr segítsen
nekünk:
Uram, kérlek, engedd a szeretettel megízlelni azt, amit ízlelek az
ismerettel; éljem át az érzéssel azt, amit átélek értelmemmel.
Többel tartozom neked, mint ami vagyok teljes önmagamban, de nincsen
másom; s még magamat sem tudom önmagam által teljesen visszaadni.
Uram, legalább ezt az én egész valómat vond be szeretetedbe.
Egész voltom a teremtés által a tied, add, hogy egészen a tied legyen a
szeretet által is.
Nézz Uram, szívemre, ezt szeretné, de magától nem képes erre.
Add meg Te, amire nem képes. Engedj belépnem szereteted szentélyébe.
Ámen.

A feltámadás hitéből él az Egyház. Pál apostol több levelében is kifejti
a gondolatot, miszerint: Ha Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a mi
hitünk.
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Fejes Ádám: Feltámadott
Feltámadott! – ezt zengje ajkatok.
Értelmet ad, ha nemcsak angyalok
jó híre jő. Csodálkozó szívek,
kiknek e jel több volt, mint bárkinek
az üres sírt ámulva érik el –
Péter kiált, a szíve énekel.
Feltámadott! – Ezt zengje ajkatok!
Ezt vallom én, nemcsak az angyalok.
Feltámadott! Én hitetlen hitem!
Nehéz öröm elhinni ezt híven.
Ellene mond tudás, tapasztalat,
Nem volt ilyen soha az ég alatt.
De szemtanuk szent bizonysága szól.
Ők sem értik, Tamás felém hajol:
„Figyelj reám, hogy roskadoztam ott!
De Jézus él, sebeket hordozott.”
Feltámadott! Dobogj riadt szívem!
Feltámadott! Én Uram Istenem!
Feltámadott! – Kiáltják századok,
Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok
Zengik e hírt: kétkedő emberek,
Csodálkozó, de meggyőzött szívek!
Pál is beszél, ötszázat hoz, tanút.
Csodát jelez a damaszkuszi út.
Új életét le nem tagadhatod.
Élő Úr volt, kivel találkozott.
Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok,
Hogy Jézus él! Jézus feltámadott!
Feltámadott! Élete győzelem!
Bűn és halál, nincs dolgotok velem!
Az elmúlás az utolsó adó,
Mert ez a test bűnös és rothadó,
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De épp mint Ő, majd új életre kel,
Velünk az Úr egyszer még remekel,
Kilépünk majd, s a széttört istenarc
Ragyog… ragyog… Mert győztes volt a harc,
Melyet Urunk érettünk megvívott!
Élsz én Uram! Krisztus feltámadott!
Jézus művére a feltámadás tette fel a koronát. Feltámadása által vált
érthetővé tanítványai számára - de a mi számunkra is - egész élete, tanítása, a
küldetése. Általa van kiengesztelődésünk, békénk Istennel, testvéreinkkel –
és önmagunkkal is.
Ernst Lange: Békesség nektek!
ford.: Túrmezei Erzsébet
Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!
– hirdetik a sírnál járt asszonyok.
De a tanítványok hitetlenül
bezárkóznak.
Zárt ajtók mögött idézgetik
emlékeiket, csalódásaikat.
Vádolják Istent,
nem csalta-e meg
saját magát és barátait?
Nem tette-e őket nevetségessé
mindenki előtt?
Vádolják a népet:
hogyan ujjongott feléje,
elfogadta segítségét,
hallgatta igéit,
aztán halálra ítélte.
Vádolják önmagukat:
Nem hagyták-e el Őt
gyáván a bajban?!
Zárt ajtók mögött
szállnak perbe Istennel, a világgal, önmagukkal.
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De Jézus behatol a zárt ajtón át
bezárt szívükbe.
S ahogyan egykor a hullámoknak
csendet parancsolt,
kinyújtja kezét a panaszok és önvád
vigasztalan háborgása fölé:
Békesség néktek!
Feltámadott,
a Te békeköszöntésed
több, mint köszöntés!
Győzelmed az és aratásod!
Azért lettél testté,
hogy békét szerezz.
Azért éltél, tanítottál,
szerettél és szenvedtél.
Azért szálltál le
a Halál mélységébe.
Megszerezted a békességet.
És most hozod a békességet.
Te vagy a békesség!
Megbékéltetted az embert
Istennel és önönmagával,
hogy mint megbékélt, legyen
embertársai testvére, barátja.
Feltámadott!
Rejts el békességedbe
minket, barátainkat, ellenségeinket –
embereket és állatokat –
korokat és tereket –
most és mindörökre!
Közös imánkkal köszönjük meg az Úrnak, hogy szívünk – időnként –
zárt ajtaján behatol, és háborgásaink, tagadásaink, bűneink közt elhozza el
nekünk is a békét, a belső békét, ahonnan a külső is kiindulhat:
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Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel
mindennap elhalmozol jóságodból. Köszönök mindent azok helyett és
nevében is, akik ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság!
Milyen sokat tettél azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként
lehetséges mégis, hogy sokan nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel
eltökélem, hogy amennyire csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek
fölött! Ámen.

Győzelmi ének

Georg Friedrich Händel: Júdás Makkabeus
szövegváltozat

Nézd a győztes, ékes hőst! Síppal, dobbal áldjuk Őt.
Néki lengjen pálmagally, Néki zengjen háladal.
Néki leng a pálmagally, Néki zeng a háladal.
Félre bánat, félre gyász, földön, égen Krisztus a király!
Rózsaág és mirtusz ág, rá ontja dúsan illatát.
||: Alleluja, alleluja! Feltámadt Krisztus harmadnapra! :||
Legyőzte végleg a halált, Néki zengjen allelujánk!
Feltámadt Krisztus, nézz le ránk!
Sírunkból feltámassz halálunk után!
Húsvéti örömünk egészen más, mint a virágvasárnapi szalmalánglelkesedés. Mert az evilági messiásvárásunk meghalt nagypénteken – a
kortárs zsidókéval együtt. Helyette sokkal nagyobb ajándékot kaptunk. De
ennek megértése, megélése - életre szóló feladatunk.
Bácsi Sándor: Rázendül-e szíved?
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Harsan a szó, s felujjong rá szívünk.
Széles mezőkön tavasz fénye árad.
Újult lélekkel így ünnepelünk.
Friss szelek fújnak. Elsodornak bátran
Üdvösnek vélt, számító tetteket.
Csak hitben lehet igaznak maradni
Béklyóvá kövült ritmusok helyett!
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Reánk az Isten karja vár, kitárva,
a keresztről. Sugárzó kegyelem,
áldozat, amely nem marad halálba
roskadó kín, de győzelmet terem.
Világnagy hír ez! Rázendül-e szíved?
Késztet-e, hogy a múlt kötéseit
mind veszni hagyd, s próbáló szenvedések
útján is járj, ha Krisztus megszólít?
Hogy semmi, semmi meg ne tántorítson,
míg megismered azt a szent erőt,
amely vezet a tövisverte úton
feltámadt életben meglátni őt.
Tehát ez a kérdés: rázendül-e, rezonál-e szívünk az Övével?
Vitovszki István: A Feltámadotthoz
Jóságos Mester, Te Feltámadott!
Testi szemeim még nem láttak Téged,
De azért Tamás én mégsem vagyok;
Nem óhajtom, hogy szent sebeid lássam,
S azokba bűnös ujjam belemártsam,
Én hiszem Uram, hogy Te vagy az Élet!
Érezlek sokszor láthatatlanul,
Amint benyitsz a lelkem szentélyébe
S áldó kegyelmed rám szeretve hull;
És hallom szelíd szavad suttogását,
Mint halkan zengő, szent mennyei hárfát:
– Fiam, gyermekem! … Béke neked, béke!…
Ó, légy vendégem sokszor énnekem!
Ó, légy már enyém úgy, hogy sohse hagyj el,
Én feltámadott, drága Mesterem!
Hogy enyém legyen a győzelmes élet
Te segíts eltiporni a bűnt, a vétket,
S önzésem sírjából, ó, Te támasz fel!
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E vers gondolatait fogalmazzuk meg és folytassuk - közös imánkkal:
Istenünk, Te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe.
Mindenkinek fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre
lehessen. A Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem
szívünk mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé
teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk
bíztál. Ámen.

Említettem előbb, hogy Krisztus misztériumának mélységét, rétegeit
csak fokozatosan lehetséges megismernünk. Tanítványainak mondta is
mennybemenetele előtt: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok
hozzá elég erősek.” Azaz hiába is mondanám, most még nem értenétek meg.
Úgy gondolom, akik itt havonta összegyűlünk, már a felszíni rétegeken
átástuk magunkat. Hatoljunk ma ismét egy kicsit mélyebbre! Hívjuk
segítségül assisi Szent Ferencet, és gondolkodjunk el szavain:
Assisi Szent Ferenc: Ima
Jézus így szólt: „Népem, én tenmagad vagyok. Én a te gyönyörűséged
vagyok. Én a te jóságod vagyok, amit lerombolsz. Az vagyok, amit az ellen
teszel, amit szeretned kellene. Az vagyok, amitől félsz, legmélyebb, legjobb
és legmeztelenebb éned. A rossz voltod főleg abból áll, amit a jóság ellen
teszel, magad és mások jósága ellen – és ez valóban rossz. Félsz a jóságtól.
Félsz tőlem. Megölöd azt, amit szeretned kellene. Gyűlölöd azt és félsz attól,
ami át tudna formálni és át is formál. Én vagyok a megfeszített Jézus. Én
tenmagad vagyok. Én vagyok a teljes emberi történelem.”
Mi így válaszolunk Jézusnak: „Uram, megfeszített Jézus, Te vagy az én
életem, és Te vagy a halálom is. Te vagy a gyönyörűségem, Te vagy a
lehetőségem. Te vagy a teljes énem. Te vagy minden, amit szeretnék, és Te
vagy minden, amitől félek. Te vagy minden, amire vágyom, és Te vagy
minden, amit tagadok. Te vagy a gyalázatosan magára hagyott és semmibe
vett lelkem.
Uram, Jézus, a szereteted az, amitől a legjobban félek. Nem vagyok képes
megengedni, hogy bárki a „semmiért” szeressen. Értékes akarok lenni. Ha
érdemtelenül kerülök bensőséges helyzetbe Veled vagy bárkivel, az
megijeszt. Kezdem látni, hogy én, a saját testemben annak a képe vagyok,
ami mindenhol történik. Azt akarom, hogy megálljon ez, itt és most. Meg
akarom állítani a magam ellen irányuló erőszakot, a világ elleni erőszakot, a
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bárki elleni erőszakot, megfeszített Uram. Soha többé nem kell áldozattá
tennem másokat. És többé nem kell az áldozat szerepét sem játszanom. Egy
igazán új utat mutattál nekem.
Egyedül, Te, Uram, Jézus, álltál ellen annak, hogy másokat keresztre
feszíts, még azon az áron is, hogy Téged feszítettek meg. Sosem játszod az
áldozat szerepét, nem követelsz bosszút, csak megbocsátást lélegzel ki, míg
mi ezen a félelmetes földön gyilkolunk, gyanakszunk, támadunk és
gyűlölködünk. Már látom, hogy az emberiség nem Téged gyűlöl, magunkat
gyűlöljük, és tévedésből megölünk Téged. Abba kell hagynom szent tested
megfeszítését e földön, és fivéreimben és nővéreimben is, és az élet összes
formájában, legyen az akár ártatlan, akár vétkes, akár értékes, akár értéktelen.
Mi mindnyájan a Te áldott Tested vagyunk, és Te mindig szerettél engem,
éppen az értéktelenségemben. Hogy tehetnék én másképp másokkal?
Most már látom, hogy Te bennem élsz, és én Tebenned élek. Meghívsz,
hogy kilépjek az illúzió és az erőszak örökös körforgásából. Te vagy a
megfeszített Jézus, az én megmentőm. Tökéletes és türelmes szereteteddel azt
választottad, hogy velem egységre lépsz. Nem próbálom elhitetni, hogy
megértem. Csak annyit tehetek, hogy befogadlak, bízom benned és köszönöm
neked örökké. A lakóhelyed vagyok. Te választottad, hogy velem leszel,
sokkal inkább, mint amennyire én valaha is választottalak Téged. Nagyon
bánom ezt.
Köszönöm neked, Uram, Jézus, hogy emberi lény lettél, hogy nekem ne
kelljen úgy tennem, mintha Isten lennék, és ne kelljen próbálkoznom, hogy
Istenné legyek. Köszönöm, Uram, Jézus, hogy végessé és korlátozottá tetted
magad, és így nem kell úgy tennem, mintha határtalan és végtelen lennék.
Köszönöm neked, megfeszített Isten, hogy halandóvá lettél, így nem kell azon
erőlködnöm, hogy halhatatlanná tegyem magam.
Köszönöm neked, Uram, Jézus, hogy alávalóvá tetted magad, így nem
kell úgy tennem, mintha kiválóbb lennék bárkinél. Köszönöm, hogy a
városfalakon kívül feszítettek meg, hogy kizártak, kitaszítottak, mint a
bűnösöket, így találkozhatok veled ott, ahol magam érzem, mindig a szentség
falain kívül.
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Köszönöm neked, hogy gyengévé tettél, így nem kell erősnek lennem.
Köszönöm, hogy önként vállaltad, hogy tökéletlennek és különösnek
tekintsenek, így nekem nem kell tökéletesnek és normálisnak lennem.
Köszönöm, Uram Jézus, hogy önként vállaltad az elutasítást, így nekem nem
kell minden erőmet összeszedve próbálkoznom, hogy elfogadható és
szerethető legyek.
Köszönöm, hogy hagytad, hogy kudarcnak tekintsenek, így nem kell az
életemet arra vesztegetnem, hogy próbáljak úgy tenni, mintha sikeres lennék.
Köszönöm, hogy hibáztál a vallás és az állam szabályai szerint, így nekem
nem kell alkalmazkodóvá lennem sehol. Köszönöm, hogy minden módon
szegénnyé tetted magad, így nekem nem kell gazdaggá válnom semmilyen
értelemben. Köszönöm neked, Uram, Jézus, hogy mindazzá váltál, amit az
emberiség megvet, és amitől fél, és így elfogadhatom magam, és másokat is
Tebenned. Így benned szerethetem azt a részemet, amit legjobban gyűlölök.
Megfeszített Jézus, köszönöm neked, hogy emberi lénnyé tettél. Szeretni
akarlak, kell, hogy szeresselek. Uram, megfeszített Jézus, Te és én egyek
vagyunk.”

A köszönet ezen mélységeivel, gondolataival mára el is búcsúzunk a
feltámadt Urunktól, aki ma is jelen volt velünk az Oltáriszentségben.
Ének szentségbetételre:
Térdet, fejet hajtok, néked áldást mondok.
Hiszem, itt vagy valóban, e nagy szakramentomban.
Áldás
csengetés
Tebenned remélek, szívemből szeretlek.
Készebb vagyok meghalni, mint Téged megbántani.
Szent Ferenc gondolataihoz nincs mit hozzátennünk, csak a hitvallásunkat.
Bódás János: Húsvéti hit
Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad.
- Az Úr feltámadt! - vallja millió szív,
s nem roskad össze semmi súly alatt.
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Én sem hajlok a hitető beszédre,
nagyképű bölcseknek nem hódolok,
de, - tördelvén a titkok néma zárát, csak azt hiszem, mit megtapasztalok,
de mit nem érzek vak, süket kezemmel,
s hová nem ér el káprázó szemem,
Lelkemmel látom azt, melynek ha szárnyal,
nem ér nyomába gyarló értelem.
Én hallom, mit súg virág a virágnak,
bár hangjának fülemben nincs nyoma,
értem a tavasz illatos beszédét,
s érzem Istent, bár nem láttam soha.
S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről
lelket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalmát,
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!
Ő áll mellettem könnyben és mosolyban,
amíg az élet rögeit töröm,
s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár majd
egy új élet, s benn mennyei öröm.
E hit vigasztal minden megtiportat,
özvegyet, árvát, sír felé menőt,
gyermeket vesztett zokogó anyákat,
s aki beteg is, ebből nyer erőt.
- Az Úr feltámadt! - vallja millió szív
s nem roskad össze semmi súly alatt...
- Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad!
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A vers gondolatát folytatva közös imánkkal - és énekünkkel - foglaljuk
össze imaóránkat:
Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget,
hogy Téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek,
és egyre hívebben kövesselek. Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket
fülekre találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat
odaadással teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel,
s követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá
akarok születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem
Te énbennem. Ámen.

Jézus, életem, erőm, békém. Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr.
Már nincs mit félnem, mert bennem élsz.
Már nincs mit félnem, mert bennem élsz.

Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!
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A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária
Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól.
Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és
hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter
és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De
a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz.
Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is
odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt,
amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön
összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először
ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely
szerint föl kellett támadnia a halálból…
Jn 20,1-9
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