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Kedves Testvérek! 

  

Nagyszombat a csönd napja. Jézus még mindig a sírban fekszik holtan. Amikor erre gondolunk, akkor 
eszünkbe kell jusson mindenki és minden, akiket, amiket a saját életünkben eltemettünk. Eltemettünk 
sokakat szeretteink közül, eltemettünk vágyakat, álmokat, reményeket, s bár lehet, hogy nem 
beszéltünk, s nem beszélünk róla soha, de eltemettünk magunkban csalódásokat, könnyeket, 
barátságokat, érzelmeket, sőt rossz vagy jó emlékeket is. Egyedül az Isten tudja, hogy hány temetés 
és gyász volt már ilyen értelemben az életünkben. 

Jézus sírjában ott van minden eltemetett élet, remény, vágy, érzelem, könny, fájdalom. 

De Jézus feltámadásában, melyet már Nagyszombat estéjén (Húsvét vigíliáján) megünneplünk, benne 
van minden embernek az újjászületése, új életre támadása, gyógyult sebei, új reményei, új álmai, 
életének új értelme. Ezt is jelenti megváltottságunknak az örömhíre. 

Húsvét vigíliájának kezdetén felragyog a fény, elhangzik az Exsultet, a húsvéti örömének. A fény áttöri 
a sötétséget, a halál fölött diadalt arat az élet, és a világ rá kell döbbenjen a Krisztus feltámadása révén 
feltárt igazságra: Krisztus megtörte a sátán uralmát, és Krisztus uralmának soha nem lesz vége. A 
gonosz állandóan próbálkozik azzal, hogy elhitesse velünk: van miért félni, s hogy értelmetlen dolog 
reménykedni. A megváltott ember pedig a járványok okozta reménytelen, nyomasztó, félelmekkel teli 
és gúzsba kötött időszakában is tudja, hogy fordítva van a dolog, mint ahogy azt a sátán sugallja. 
Ugyanis ő azt akarja elhitetni velünk, hogy hiába minden küzdelem, minden reménykedés, mert úgyis 
a jóra mindig valami rossz dolog következik. (A halált is úgy próbálja bemutatni, mint ennek az 
állításnak a legkézenfekvőbb bizonyítékát). Ezzel szemben az Isten megmutatta az emberiségnek 
Krisztus megváltó halála és feltámadása által, hogy bármennyire is sötét felhők lepik el gyakran az 
emberiség vagy az egyéni élet egét, bármennyire is úgy tűnik sokszor, hogy már minden lehetőség 
zátonyra futott, Isten tarsolyában mindig van egy csodálatos megoldás, melynek révén eloszlik minden 
homály, elhengeredik a nagy kő szívünk sírjáról, és ámulatba ejtő új távlatok nyílnak az ember, az 
emberiség számára. 

Kívánom, hogy ez a húsvéti fény ragyogjon be mindannyiunk életébe! 

  

Szeretettel: Elemér atya 


