Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Magyarázatot keresünk

S

zent Ágoston az Isten városa című
művében a húsvéti eseményekkel
kapcsolatban azt állítja, hogy három
egészen hihetetlen dolog történt.
Elsőként Jézus feltámadását és
mennybemenetelét említi, mint emberileg felfoghatatlan eseményt. Másodikként arról ír, hogy mennyire hihetetlen
az, hogy emberek egyáltalán hittek
ebben a két eseményben. Majd pedig
harmadszorra azt fejtegeti, hogy menynyire elképzelhetetlen, hogy az apostolok igehirdetését, azaz a tanulatlan
emberek tanítását hallgatva voltak emberek, akik hittek Jézus feltámadásában
és mennybemenetelében. Szent Ágoston gondolatmenetét folytatva hozzátehetjük: mennyire hihetetlen, hogy 2000
évvel az események után is vannak emberek, akik hisznek abban, hogy Jézus
valóban feltámadt a halálból és feltámadását követően visszatért a mennybe. És
bármennyire is ámulatba ejtő mindez,
valóban igaz. Főleg, ha hozzátesszük azt
is, hogy ezért az igazságért az évszáza-

dok során hányan áldozták életüket, vállalták a vértanúságot. Ami ennyire hihetetlen, annak igaznak kell lennie.
Teljesen jogos, hogy az eseményekre
magyarázatot és bizonyítékot keresünk.
E vágyunkkal nem vagyunk egyedül.
Jézus holttestének eltűnésére magyarázatot kerestek egykor a sír őrzésével
megbízott katonák és a zsidó vallási vezetők. A másik oldalon állnak a temetéskor elmaradt balzsamozást vasárnap
hajnalban elvégezni szándékozó asszonyok és az apostolok, valamint a tanít-

ványok, de ők is ugyanerre a kérdésre
keresik a választ. Mindenki azt szeretné
tudni, hová tűnt a keresztről való levételt követően sziklasírba helyezett Jézus
teste. Mi történhetett?
Magyarázat és bizonyíték helyett jeleket találunk. A legfontosabb jel maga az
üres sír. És jel az elhengerített kő, a feltámadást hírül hozó angyal, a sírban maradt gyolcslepel. Isten az emberek
számára jeleket hagy hátra. A jeleknek
az a célja, hogy az emberek higgyenek,
eljussanak a hitre.

Húsvéti jelek

Az üdvösség jele
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húsvéti vigília szertartás az esztendő folyamán minden bizonnyal jelekben, jelképekben leggazdagabb liturgiánk.
A szertartás kezdetén a sötétben fellobbanó tűzzel találkozunk. A világosság megtöri a sötétséget. A fény eloszlatja
az ember félelmeit. A húsvéti gyertya lángja Krisztus feltámadását hirdeti, beragyogja a templomot, világosságra
vezet minket.
A szertartás második részeként Isten üzenetének jelével
találkozunk. Összefoglalása ez az üdvtörténetnek, a teremtéstől kezdve a világ újjáteremtéséig Krisztus feltámadásában. Ezután találkozunk a víz jelével, amely a megújulást,
az újjászületést jelenti.

ram, Jézus! Mennyire nehezen akarjuk meglátni, észrevenni a jeleket. Mennyire nehezen akarunk hinni a
jeleknek. Mennyire nehezen értjük meg, hogy a kereszt a
megváltás jele, a feltámadás a mi üdvösségünk jele.
Uram, indíts el engem az üres sír megtalálásának útján!
Indíts el a feltámadásba vetett hit útján! Ébressz bennem
hitet a jelek láttán! Erősítsd hitemet a tanúk és apostolok
vallomása által! Tedd szilárddá hitemet a veled való találkozás alkalmával! Hiszem, hogy kereszthalálod bűneim bocsánatát érdemelte ki. Hiszem, hogy haláloddal és
feltámadásoddal Isten üdvözítő terve teljesedett be. Alakítsa át életemet a feltámadásba vetett hit és tegyen engem
is apostollá, a feltámadás hirdetőjévé!
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Urunk feltámadása
ApCsel 10,34a.37-43
Kol 3,1-4
Jn 20,1-9

ApCsel 2,14.22-33
Mt 28,8-15

ApCsel 2,36-41
Jn 20,11-18

ApCsel 3,1-10
Lk 24,13-35

ApCsel 3,11-26
Lk 24,35-48

ApCsel 4,1-12
Jn 21,1-14

ApCsel 4,13-21
Mk 16,9-15
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