
HÚSVÉTVASÁRNAP 

Kedves Testvérek! 

Húsvétvasárnap így hangzik az evangélium: 

„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.” (Jn 20,1-9) 

Mária Magdolna kiment a sírhoz. Sötét volt még. De nem csupán a kinti fény szempontjából volt sötét, 
hanem az ő értelmében és lelkében is. Még nem ismerte fel a Feltámadást és az Életet. Lelkére ekkor 
még a gyász és a félelem sötét árnyai nehezedtek. Csak azt látta, amit fizikailag a szemével tudott látni: 
a követ valaki elmozdította a sír bejáratától, elvitték Jézust a sírból, s ő nem tudja, hogy hová tették. 
Nem érti, még, hogy mi is történt. Azt is mondhatnánk, hogy elkezd összeesküvés-elméletet gyártani. 
Annyi rossz dolog érte már őt az elmúlt napokban a világi és vallási vezetők részéről, hogy rájuk 
gyanakszik: bizonyára ők vitték el Jézust a sírból, ők tettek vele valami gyalázatos dolgot. 

S ebben a helyzetben nem tudja, hogy hol van az Isten. Mária Magdolna kiborul és sír. 

Mi most hasonló sötétségben látjuk a körülöttünk zajló eseményeket. Nem értjük, mi történt, történik 
velünk. Most még a félelem, az értetlenség, a kilátástalanság uralkodik rajtunk. Félünk, és 
összeesküvés-elméleteket gyártunk (bár lehet, hogy nem teljesen alaptalanul), s nem tudjuk, hogy 
most hol van az Isten.  Kiborulunk, kifakadunk, haragszunk Istenre, másokra, az egész világra. Még 
nem igazán látjuk az élő Istent, aki ebben a helyzetben a nevünkön szólít, aki megtölti szívünket 
békével, örömmel. Az életünkben mindig éppen akkor, amikor kiborulunk, amikor kifakadunk, amikor 
sírni kezdünk, valamilyen formában megjelenik az élő Isten. Éppen akkor, amikor azt gondoljuk, hogy 
sehol nincs az Isten, akkor lép közel hozzánk, s általában másként, mint ahogy azt mi gondoltuk volna. 

Jézus a mai Húsvét hajnalán is kilépett sírjából, s elindult, hogy Jeruzsálemtől Rómáig minden 
bűnbánó, Mária Magdolna lelkületű embernek, aki őt keresi, szívébe oltsa örök életről szóló vigaszát, 
s hogy - nevén szólítva - az örömhír hirdetőjévé tegye. 

Kedves Testvérem! 

Értetlenül, csüggedten, kilátástalanságban, sötéten látod az idei Húsvét hajnalán mindazt, ami veled, 
velünk történik mostanában? Ha igen a válasz, akkor örömhírt kell közölnöm: közel van hozzád az 
Isten, akárcsak Mária Magdolnához. Menj, s vidd hírül másoknak is, hogy találkoztál Vele! 

Kívánok Minden Kedves Hívemnek Reményteli Húsvétot! 

  

Szeretettel: Elemér atya 


