
Juhász Gyula: Húsvétra 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 

Föltámadás a földi tájakon, 

Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 

Te zsendülő és zendülő pagony! 

Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 

Fogadd könnyektől harmatos dalom: 

Szívemnek már a gyász is röpke álom, 

S az élet: győzelem az elmúláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 

Öröm: neked ma ablakom kitárom, 

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 

Virágot áraszt a vérverte árok, 

Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 

Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 

Egy régi húsvét fényénél borongott 

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét. 

E zene túlzeng majd minden harangot, 

S betölt e Húsvét majd minden reményt. 

Addig zöld ágban és piros virágban 

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 

 

 

Locsolóversek: 

Jó reggelt, jó reggelt, 

kedves liliomszál, 

megöntözlek rózsavízzel, 

hogy ne hervadozzál! 

Kerek erdőt jártam, 

piros tojást láttam, 

bárány húzta rengő kocsin, 

mindjárt ideszálltam. 

Nesze hát rózsavíz, 

gyöngyöm, gyöngyvirágom, 

hol a tojás, piros tojás, 

tarisznyámba várom. 

Van e háznak rózsabokra, 

nyúljék élte sok napokra, 

hogy virítson mint rózsaszál, 

megöntözném: ennyiből áll 

a kis kertész fáradtsága, 

piros tojás a váltsága. 

E háznak kertjében 

van egy rózsatő, 

rózsáskertben növelte 

a jó teremtő, 

vizet öntök a tövére, 

szálljon áldás a fejére, 

az Istentől kérem, 

piros tojás a bérem. 

 

Kelj föl párnáidról szép ibolyavirág. 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ. 

Megöntözlek szépen, az ég harmatával, 

teljék a tarisznya szép piros tojással. 
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Könyvajánló 

 

Bujdosóné Papp Andrea: A 

gyermeknek mese kell, A mese 

szerepe az óvodai és az iskolai 

nevelésben 

Hagyományok Háza 

Hornyán Anna: Konfliktuskezelés, 

Az óvodában alkalmazható haté-

kony konfliktuskezelési módszerek 

szubjektív ötlettára 

Sprint Kiadó - Óvodai Nevelés, 

2021. 

Medialitás és gyerekirodalom 

L'Harmattan Kiadó, 2021. 

Csóka Éva: Kisgyermeknevelők tevé-

kenységkalendáriuma, Korosztályra sza-

bott ötletek, játékok a bölcsődei min-

dennapokra 

Neteducatio Kft., 2018. 

Bethan James - Heather Stuart: Miért 

üres a sír? - Húsvéti foglalkoztató 

történetekkel és rejtvényekkel 

Harmat K. 



 

Isten ajándéka létünk és életünk, s ezért folyvást hálát kell adnunk neki. 

Minden nyomorúságunk ellenére a jóságos Isten kegyelemből leereszke-

dett hozzánk, segítségünkre sietett, hogy örökké ne haljunk meg. A meg-

váltás által megadta nekünk az üdvösség és a halál utáni örök élet lehető-

ségét. Isten hűséges. Már az ószövetségben is kinyilvánította hűségét, 

megbüntette a választott népet hűtlensége és bálványimádása miatt a ba-

biloni fogsággal, de megemlékezvén hűségéről vissza is vezette őket Je-

ruzsálembe. A pusztai vándorlás során is vétkezett a választott nép, és 

Isten mérgeskígyók marásával büntette népét, de akik feltekintettek a Mózes által készített rézkígyóra s 

hittel vallották meg bűneiket, megszabadultak a halálos kígyómarástól. Erre emlékeztet az Úr Jézus 

Nikodémussal való éjszakai beszélgetésében, s ezzel utal eljövendő megváltói kereszthalálára. Ezért a ke-

reszt az új „rézkígyó”. Aki feltekint a keresztre, a megváltás jelére, és hittel vallja Krisztus feltámadását, az 

kegyelemből üdvözülhet. Erre utal Szent Pál apostol is a szentleckében a szavakkal: „Kegyelemből üdvö-

zültetek a hit által, s ez nem a ti érdemetek, s nem tetteiteknek köszönhetitek.” Ám felmerülhet bennünk a 

kérdés: akkor elég csupán a hit? Nincsen szükség jócselekedetekre? Szent Jakab apostol levelében azt írja, 

hogy a hit halott a jócselekedetek nélkül. A jócselekedetek teszik élővé a hitet. Ám felmerülhet egy újabb 

kérdés is: ha az üdvösség a halálunk után a mennyországban, Isten boldogító színelátásában el nem múló 

örök boldogságot jelent, akkor hogyan lehet ezt az állapotot jócselekedetek érdemével elnyerni? Vajon a 

mi jócselekedeteink helyettesíthetik Krisztus keresztáldozatának érdemét? Bizony Jézus idejében sok fari-

zeus így gondolta. Aprólékosan betartották Mózes törvényének több mint 600 parancsolatát, és úgy gon-

dolták, hogy Isten köteles őket örök boldogsággal – sőt már itt a földön is -, boldog élettel megjutalmazni. 

Krisztus keresztáldozatának felülmúlhatatlan érdemes van. Hiszen aki az engesztelő áldozatot bemutatja, 

maga a második isteni személy. Az áldozati adomány, amely elpusztul az Istennek ajándékozottság értel-

mében, szinten az Isten Fia, emberi testi mivoltában. Az áldozat azért tökéletes, mert Krisztusban a meny-

nyei Atya nem tudja önmagát visszautasítani, s ezért egyszer s mindenkorra elfogadta Jézus áldozatát a vi-

lág bűneiért, s ezt azzal nyilvánította ki, hogy Krisztus feltámasztotta halottaiból, s a mennyben jobbjára 

ültette. Krisztus, mint az emberi nem feje, mutatta be tökéletes engesztelő áldozatát a mi bűneinkért, s ezért 

a keresztfa azóta nem a szégyen fája, hanem Krisztus győzelmében jele. Az egyház liturgiájában visszatérő 

gyakorlat a szent kereszt tisztelete, s ezért imádkozzuk: „Ave crux, spes unica” (Üdvözlégy szent kereszt, 

egyetlen remény). 

Amikor keresztet vetünk imádság előtt és után, amikor a kereszt jelét rajzoljuk magunkra, és így üdvözöl-

jük a templomban közöttünk lévő Úr Jézust az Oltáriszentségben, amikor mélyen meghajtjuk magunkat a 

kereszt láttán, mindezzel kifejezzük és megvalljuk, hogy a keresztnek köszönhetjük üdvösségünket, a ke-

reszt által akarunk újjászületni Krisztusban, s ha szenvednünk kell, a kereszt ad reményt az elviseléséhez, 

hiszen ha Krisztussal együtt szenvedünk, vele együtt fel is támadunk. 

A kereszt az üdvösség ingyenességét fejezi ki, és jócselekedeteink azért fontosak, mert belülről átalakíta-

nak minket arra, hogy a megváltás és üdvösség kegyelmét képesek legyünk befogadni, hiszen képtelenek 

vagyunk azt kiérdemelni, mert Krisztus érdemelte ki a számunkra. 

Vigasztaljon bennünket egy nagy szenvedőnek – Torma Kálmán S. J.-nek – ta-

pasztalatra épülő kijelentése: „A kereszt szilárd fa, jól lehet abba kapaszkodni”. 

Amen 

Bolberitz Pál: Tanúim lesztek! (ApCsel 1,8) 

Budapest, Szent István Társulat, 2008., 60-62. p. 

Nagyböjti gondolatok 
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