Az öröm útja

U
ram, Jézus, néhány hónapja itt kezdtük el keresztutadat és ide értünk vissza. Te légy a reményük.

Ma újból összegyűltünk, hogy együtt megünnepeljük a remény szárba szökkenését. Azt, hogy nem
a halálé, nem a bűné, a kudarcé,  a reménytelenségé
az utolsó szó.
Feltámadásod titkaival szeretnénk ma együtt
lenni és imádkozni. Te kísérj végig az úton, hogy a
kenyértörésben felismerjünk, és veled találkozzunk.



1. Jézus feltámad halottaiból
„Nincs itt, feltámadt,
ahogy előre megmondta.”
Mt 28, 6.

E
zt a pillanatot senki sem látta, egyetlen evangélista sem örökítette meg. Látjuk Jézus temetését, a lezárt

sírbarlangot, a távolodó gyászolókat…
És egyszercsak látjuk az elhengerített követ,  
angyalokkal találkozunk, üres a sír, nagy csend és
béke van már. Olyan titok ez, mint a teremtés: volt
a semmi, a nihil, az üresség. És a végtelen Szeretet
áradni kezdett. És lett a világ, a fény, a szépség, az élet.
Hogy hogyan, azt senki nem látta, nem jegyezhette fel.
Így van ez az új teremtéssel is.
Egyik pillanatban volt a sötétség, a hideg szikladarab, a szorosan zárt lepel. És aztán új élet született.
Nagy titok ez, érted van ez a titok, hogy saját feltámadásod ki nem fejezhető, legbensőbb titkával ünnepelhesd a
Feltámadottat.



2. Üres a sír
„A másik tanítvány bement,
aki először  ért a sírhoz..., látta és hitt.”
Jn 20, 8.

M
it láthatott a másik tanítvány? Mi az, amire azt
mondja saját magáról – hisz szemtanú – : „Látta és

hitt?” El is mondja, mit látott: Üres sírt, gyolcsot, a fejet takaró kendőt összehajtva. Milyen kevés dolog ez!
Nem látta Jézust, nem jött vele szembe az úton,
fehérruhás ifjakkal sem találkozott. Néhány apróságot
látott, mégis hitt. Nem zűrzavart érzékelt, nem sebtében kinyitott sírt, nem összevissza dobált halotti
kellékeket.
Békét, derűt, harmóniát látott. Bár a Feltámadottat nem látta, egy új világ sugárzását, nyugalmát
érzékelte. És ez elég volt arra, hogy így emlékezzék:
“látta és hitt.“ – Megsejtette a titkot: az igazi bizonyíték a lélek békéje magunkban és mások felé kiárasztva.



3. Mária Magdolna
kertésznek nézi Jézust
„Jézus megszólította: Mirjam!...
…ő csak ennyit mondott: Rabboni!”
Jn 20, 16.

M
ilyen titkot rejt az a vissza-visszatérő húsvéti mozzanat, hogy a legtöbben nem ismerik fel Jézust, vagy

másnak nézik Őt az első nagy találkozáskor. Egyszer
kertész, másszor ismeretlen vándor, majd a hajnali
derengésben egy idegen a Tibériás tó partján…
Mária Magdolna elveszettnek, eltűntnek, sőt
halálában is megcsúfoltnak, elraboltnak véli Urát.
Ezért a környező világ az ő számára mind ellenség. Az
emberek is, kivétel nélkül. Jézus ismerős hangja szünteti
meg ezt a bénultságot, ezt a terhet. Most már indulhat
a tanítványok közé, most már nemcsak befogadója Jézus
szeretetének, hanem sugárzója is.
A halálos bénultságban minden ellenséges volt,
másképp látszódott. Az új életben átváltoznak a dolgok: mindenben és mindenkiben az Ő hangja szólít.  



4. Az emmauszi tanítványok - az úton
„… elszomorodtak… Azt reméltük,
ő váltja meg Izraelt.”  Lk 24, 16-24.

H
át igen, volt okuk szomorkodni! Volt okuk arra
is, hogy elhagyják Jeruzsálemet és útra keljenek.

Hiszen mindaz, amiben hittek és reméltek, valóban
elenyészett. Az a fajta megváltás álom volt csupán,
legfeljebb a valóságos égi üzenetek, jövendölések
álomszerű értelmezése.
Nem jöttek angyalok, amikor Jézust elfogták,
nem szégyenítette meg ellenségeit, nem szállt le a
keresztről. Meghalt magányosan, Atyja után kiáltva.
Minden másképp történt. Nem reményük szerint.
És ezért kellett útra kelniük. Hátat fordítani
valami réginek, elhagyni egy álomképet és lassanlassan egy új útra térve mindent újra felépíteni. De
ez egyedül nem megy. Csak akkor, ha szomorkodva
ugyan, kételkedve, de beengedik maguk közé az ismeretlent. Azt a társat, aki velük együtt vándorolva
lélekben újra végigjárja az egész utat. És akkor már
nem is Emmausz az út végállomása.



5. Az emmauszi tanítványok
- a kenyértörés
„…ekkor megnyílt a szemük
és felismerték.”  Lk 24, 33.

A
szóbeli magyarázat, a kedves feddés, a rejtett
dolgok megvilágítása már elindít egy olyan folyama-

tot lelkükben, amelyre nincs jobb kifejezés: “Lángolt a
szívünk.”
Mert lángolt az eddig holt betű, lángolt a sok
messiási történet, lángolt az elmúlt három nap. Lángolt, ahogy mindezt magyarázta, élettel átitatta a
Vándor.
A teljes felismerést nem a szavak hozták világra.
A teljes felismerés, a megismerés csak egy mozdulat,
egy ismerős mozdulat, amiről a tanítványok elfeledkeztek. Az önmagát mindenki számára átadó mozdulat.
Látszatra egy kis kenyér, egy korty bor. Mégis a minden, az egész világ értelme, titka. Most mi is e titok
felé tartunk…



6. A tanítványok újra látják Jézust
„Miért ijedtetek meg? ...
Nézzétek meg a kezem és a lábam.
Én vagyok.”  Lk 24, 38-39.

E
gy kis túlzással, de talán mégis az igazságot megérezve azt mondhatjuk, hogy a föltámadás legnagyobb

bizonyítéka a hitetlenség. Mégpedig a tanítványok
hitetlensége, kétkedése. Semmilyen tanúnak nem hisznek. Nem érdekli őket az asszonyok híradása. Az sem,
hogy betoppantak az emmauszi tanítványok lángoló
szívvel. És az se, hogy most már ott állt maga Jézus!
Tapintani akarnak, szellemet  vélnek ott lebegni, ennivalót hoznak… Mennyire szép és emberi ez!
Mennyire mi magunk vagyunk ott, abban a teremben!  És bár Jézus egy kissé korhol minket, mégis ezen a göröngyös, emberi, bizonyítékokat kívánó
ösvényeinken jön velünk. Még ételünket is elfogadja, hogy közösségbe, szeretetközösségbe lépjünk vele.
Ételünket, botladozó életünket, gyenge hitünket. Járjunk hát a másik, az új úton!



7. A bűnök bocsánatának szolgálata
„… rájuk lehelt… : Vegyétek a Szentlelket!
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer…”  
Jn, 20, 23.

ÍSzólhatna
me, az isteni szeretet kimondhatatlan bizalma!
közvetlenül is, hirdetve a bűnök bocsá-

natát. Kiválaszthatná azt a néhány szentet, akik már
nagyon közel vannak hozzá. Kijelölhetné Jánost is, aki
mindvégig vele volt a keresztúton és a Golgota alatt.
Nem, nem ezt teszi. Szentlelkét árasztja egy
háromszorosan tagadó halász szívébe, kegyelmét
adja a kételkedő, hitetlenkedő tanítványoknak. Rájuk
bízza a bűnök bocsánatát. Épp azért, hogy az utánuk
jövő keresők, bűnösök, meg-megállók  ne veszítsék kedvüket, reményüket: Van lehetőség nekem is, ha nekik
volt: az új, a feltámadt életre.
Azok lesznek szolgái az irgalomnak, akik maguk
is irgalomra szorulnak. Hogy senki kedvét ne veszítse,
hogy senki ne csak önmagára építsen, hanem a Föltámadott irgalmára, szeretetére.



8. Jézus Tamást is meglátogatja
„Hittél, mert láttál.
Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek.”
Jn 20, 27-29.

M
ondhatta volna Jézus: elegen tanúskodtak már
amellett, hogy élek. Sokan elmondták már: láttak.

Legyen ez elég neked, Tamás. Nem így tett, nem mondta ezt. Meglátogatta őt is.
Meglátogat minket is, amikor a szeretet törékeny
útján keressük, amikor látni, hallani, tapintani
akarunk. Amikor feltételeket állítunk a szeretetnek,
bizonyítékok, igazolások kellenek. Így is szeret minket,
akárcsak Tamást, ezen az úton is felénk jön, és velünk
jön. De elmondja, és a szívünkbe helyezi a titkot:  van
jobb, van szebb és mélyebb szeretet. A nem látók, nem
tapintók, nem követelőzők szeretete.
Az út folytatódik, járjuk tovább Tamással, de
engedjük velünk jönni a láthatatlan, csak szívvel látható Jóságot!



9. Találkozó Tibériás tavánál
A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni:  
„ Ki vagy?  Hiszen tudták, hogy az Úr az.”
Jn 21, 12.

Ú
jra halászat! Halászat, mint az evangélium első
lapjain. Mennyi hasonlóság!   Egész éjjel dolgoztak

akkor is, mindhiába. Jézus szavára kivetették újra a
hálót. És szakadozott a háló.
És mennyi különbség: alig-alig sejtik, hogy Jézus
áll a parton. Péter már szótlan, nem ellenkezik, nem
is említi bűnös voltát, kiveti a hálót. És egy egészen új
mozzanat: János megjegyzi a halak számát, hosszú évtizedek után is emlékszik rá: Százötvenhárom!  Lehetetlen nem emlékezni arra, amikor az első találkozást
leírja: „ Ez a tizedik óra táján történt…”
Jézus azért teremti újra a halászat csodáját,
hogy a Golgota fájdalmában elgyötört tanítványait
megújítsa, megerősítse saját hitükben és küldetésükben. Majd a Jelenések Könyve is írja: „ Emlékezz első
szeretetedre!”
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10. A pásztori szolgálat átadása Péternek
„Simon, János fia, jobban szeretsz-e, mint ezek?
Igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek…
… Legeltesd bárányaimat!”
Jn 21, 15.

E
mlékszünk még? Egyszer már megbízta az Úr Pétert. Kősziklának nevezte, átadta a Mennyek Orszá-

gának kulcsait. Akkor hitvallást kért tőle, el is hangzott a vallomás: „Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia! “
Most szeretetvallomást kér, mielőtt újra rábízná
a nyájat, háromszoros vallomást. Hitvallás és szeretet. Két pillér. Ezeken nyugszik az emberek vezetése,
segítése, az útmutatás Isten Országa felé. A pásztori
szolgálat.
Soha ne feledjük: A hit szavakba öntése még
nem elég. Szükséges a szeretet, a Jó Pásztor szívbéli
elfogadása. Csak így lesz teljessé az emberekért végzett
küldetésünk. A kimondott szó és az élet egységéért
könyörögjünk.
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11. A tanítványok küldése a világba
„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet.
Én veletek vagyok minden nap a világ végéig.”
Mt 28, 19-20.

J
ézus most búcsúzik. A búcsú - mint sok más emberi elszakadás, elválás - nem fájdalmas, nem drá-

mai. Nem is elszakadás, elválás ez igazán. Csak egy
nagyon szép és mély változás. Bár lassan eltűnnek az
ismert vonások, mozdulatok, mégis ott marad velünk,
az egész világgal Ő maga. A hirdetett jó hír, a tanítás,
a gyógyító szeretet, a kenyérosztó jóság itt marad. A
tanítványokban, bennünk.
Milyen végtelen nagy bizalom ez: Látszólag elmegy, de az emberekben szeretne itt maradni, bennünk, akik magunk is annyiszor gyöngék vagyunk
élete megjelenítésére. Mégis így marad velünk és
általunk testvéreinkben is a világ végezetéig. Nagy
teher ez? Inkább a bennünk bízó szeretet csodálatos
ajándéka.
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12. Jézus a mennybe megy
„… szemük láttára fölemelkedett és
felhő takarta el Őt szemük elől…”  Ap Csel 1, 9.

A
felhő eltakarta Őt szemük elől. Az angyalok szava felébresztette őket az ámulatból és a

csodálkozásból. A képek, a hangok mind-mind arra
irányítják őket, ami szemmel már nem látható, füllel nem hallható. Jézus visszatért abba a világba,
ahonnan érkezett. De nem hagyta el ezt a világot sem.
Megváltoztatta e világot. A változás nem látható, nem
mérhető anyagiasan. Ezért felhő ereszkedik az ismert
arcra, ezért hangzik el az angyali szózat. Most már új
a feladat: Az ég nem fönn van, a föld nem lent.
A fentről jövő szeretetben egygyé vált minden.
A tanítványok feladata most már az, hogy egyszerre
szolgálják az eget és a földet, a világban elrejtőzött
Urat. Amíg láthatóan újra el nem jön. Keressük hát a
világban, az emberekben, ez a reményünk.
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13. Várakozás a Szentlélekre Máriával
„Itt aztán együtt maradt Péter és János, Jakab és András…
mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és
testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel állhatatosan imádkoztak.”
Ap Csel 1,13-14.

M
ária, Jézus Édesanyja láthatatlanná vált a
történetben. Utoljára a keresztúton és a keresztfa
alatt találkoztunk vele. Hol járt a temetés után?  Hol
pihent le, hol várakozott csendben Isten megígért
ajándékára? Nem tudjuk. Nem szerepel a húsvéti
történetekben sem. Nem látjuk az üres sírnál, nem
tűnik fel az Utolsó Vacsora termében sem.
Talán ezzel a hallgatással sejteti meg velünk a
Szentlélek, hogy Ő az, akire legelőszőr illett Jézus szava: „Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek…”
Most az apostolokkal együtt imádkozik. Velünk
együtt imádkozik. Vele együtt könyörögjünk a szeretet
teljességéért, Isten erősítő, vigasztaló, bátorító Lelkéért.
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14. A Szentlélek kiáradása
„… heves szélvész közeledett…
Szétoszló tüzes nyelvek lobbantak föl, elteltek Szentlélekkel
és különféle nyelveken kezdtek beszélni.”  Ap Csel 2, 2-4.

Szél, tűzláng, nyelvek. Milyen gyönyörű képek hoz-

zák közel szívünkhöz a megfoghatatlant, a mérhetetlent, Isten szeretetének Lelkét!
Szél, amely kisöpri a régit, az avittat, az önzés
világát. Tűz, amely lángol, világít, de nem perzsel, s
mint egy új csipkebokor jelzi az Újszövetség földre jöttét. És mindenki hallja, érti a nyelvet, ez már nem is
földi nyelv, hanem a minden embert összekötő szeretet
nyelve. Új közösség, új család született a mai napon.
Lépjünk hát egy szívvel, szándékkal, segítő jóakarattal a feldíszített emmauszi házba. Hív a Vendéglátó,
üljünk az Asztal köré!
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Befejező ima

Uram,

Te különféle módon látogattad meg fáradt,
csüggedő és kétkedő tanítványaidat.
Jöjj közénk, járj velünk, mai követőiddel,
Te magyarázd az Írásokat,
te vendégelj meg minket.
Add, hogy újra lángoljon a szívünk.
Ámen.

Molnár Béla
plébános - c.prépost
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