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Krisztus halálnak ugyanis sok a mondanivalója,
de ezt az apostolok is csak a Húsvét fényében
értették meg. Csak utólag látták meg, hogy ez a
halál az Isten Fiának halála volt, aki teljesíteni
akart mindent, ami benne volt az Atyától kapott
küldetésben, azért utolsó emberi tetteként az
Atya kezébe ajánlhatta lelkét. Akik csak földi
győzelmet vártak a Messiástól, azok nem értették viselkedését. Az ő számukra a halál egy
szép álom végét jelentette. A pogány százados
ellenben semmit sem várt, hanem megfigyelte
Jézusnak az Atyához való viszonyát, s ebből
fakadt a kijelentése, hogy ez az ember valóban
az Isten Fia volt. A hit arra bátorít bennünket,
hogy a sír ridegsége mögött is meglássuk Isten
nagy gondolatait.
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Nagyszombat és Húsvét hitünk fényében
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Az egyház a Nagyszombat csendjét úgy is értelmezte, hogy Krisztus alászállt a holtak országába. Ez nemcsak azt fejezte ki, hogy valóban
meghalt, valóban befejezte a földi életét, hanem
azt is, hogy halálának jelentősége van a megholtak számára. Ő az emberrélevésben közösséget vállalt az élőkkel. Azokkal, akik küzdenek,
szenvednek, keresik az igazságot és a boldogságot. A halálban viszont azokkal is közösséget
vállalt, akik úgy szállnak le a sírba, hogy nem
találták meg az igazságot és a boldogságot. A
halál kietlensége láttán csak abban reménykedhetünk, aki elkísért bennünket ebbe a reménytelennek látszó helyzetbe, ebbe a sötétségbe, ahol
minden természetes erőfeszítés megtörik.
Krisztus azt mutatta meg, hogy új létrendbe
vezet át bennünket, de ehhez le kell vetni magunkról a földi terheket. Valóban az ember akkor emelkedik igazán maga fölé és a világ fölé,
amikor ki tudja mondani, hogy Atyám kezedbe
ajánlom lelkemet. Az apostoli igehirdetés azonban tudtunkra adja, hogy Krisztus nem csak az
Atyára tekintett a halálban, hanem ránk is:
„Mindnyájunkért megízlelte a halált… azért

nem szégyell bennünket testvéreinknek
nevezni” (Zsid. 2,9-12).
A feltámadás természetfölötti titok, Isten
mindenható erejének megnyilatkozása.
Annyit azonban megértünk, hogy aki emberségében egészen azonosította magát az
élő Istennel, az nem lehetett a halál martaléka. Krisztusfeltámadás igazolja, hogy az
Atya elfogadta a kereszt áldozatát és megdicsőítette azt, aki áldozattá vált. Nagyszombati elmélkedésünknek elsősorban ez
a témája. Az elveszti életét érettem, az
megtalálja. Amikor a kötelesben és a nagylelkűségben kiszolgáltatjuk életünket, azzal
egyre inkább áldozattá válunk. Ennek ellentéte az önzés, a beszűkülés, az elégedetlenség és a múló örömök kergetése. Az élet
olyan, mint a búzaszem: el kell vetni, hogy
kitáruljon és hogy megvalósuljon benne
mindaz, amit Isten elgondolt róla. Az egyház szimbólumokkal is segíti elmélkedésünket. A kovászból kicsiholt szikra, a sötétben felvillanó gyertya, a tojásból kikelt
élet mind azt hirdeti, hogy Krisztusban
megjelent a győzelem a halál fölött.
(A dogmatikus megközelítést dr. Gál Ferenc írta.)
In: Hozsannától Allelujáig. Budapest, Márton Áron K., 1992. 62-63. p.

Tavasz
Zelk Zoltán: Hóvirágok, ibolyák
Szabó Lőrinc: A szél meg a nap
"Jó reggelt, Nap, ég, hegyek,

Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld időmből kipislogok,

aludtunk egy éven át.."

Licskes-lucskos öreg bácsi,

a létezés halhatatlan ívén

Így köszönnek a kibújó

Hujj, hujj, én a szél vagyok!

a teremtésig visszacsusszanok.

hóvirágok, ibolyák.

Kék udvarban seprűjével
Megkergette a napot.

Boldog részecske, együtt lüktetek,

"Jó reggelt, szél, fellegek,

Szél mondta: Hujj, hujj, hujj!

s kinyílok mohón, mint tavaszi ág,

jó reggelt, te szép világ!"

Nap mondta: bujj, bujj, bujj!

ledobjuk, unt kabátot, a telet,

Bólogat a kék ibolya,

Szél kergette,

s szívemmel ver a születő világ.

nevetgél a hóvirág.

utolérte,
jól megverte a napot;

Mert jó élni, e gyermeki hittel

"Jó reggelt, fa, kis bogár,

megkergette,

így fordulok én is a fény felé,

mikor hajt rügyet az ág?

utolérte,

s tudom, hogy majd a többi szelíd-

Mikor lesz az ágon levél,

jól megverte,

del

levelek közt száz virág?"

összetörte,

lelkem földi jutalmát meglelé!

kék udvarból kiseperte,
"Jó reggelt, virágszedők,

kendőjébe bekötötte,

Örül, aki minket lát..."

mondjátok meg: hová tette?

Jő a tavasz, hirdetik a

Zsebre tette a napot.

Hóvirágok, ibolyák.

Zsebre tette? Zsebre ő!
Azért van most rossz idő.

Csukás István: Tavaszi vers
Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kék szemű tavaszi üzenet.

Húsvét

Sík Sándor:
Peter sírásá
És lon, hogy á kákás másodszor szolálá.
A csárnokbán nevettek á romái vitezek,
Visszhángzott szávuktol á fopáp udvárá.
És megfordult áz Úr s áz o szemebe nezett.
És ákkor minden elmult es minden elmárádt,
És minden elmerult hideg nágy messzesegben,
A szolgák es vitezek, fegyverek es fálák,
És nem volt semmi tobbe, csák áz á szornyu ket szem.
Csák áz á konnyes ket szem. És nem volt semmi más:
Csák o volt es á Krisztus. És áz á villánás,
Melyen áz orok titkok minden rejtelme rezgett,
Melynek zengo villámá szegeny szívere hullt.
S lon, hogy áz oszlop mellett Peter megtántorult,
És eltákártá árcát es hálkán sírni kezdett.

100 izgálmás játek - Husvet
Kolibri Gyermekkonyvkiádo,
2018.

Illyés István: Áldott Húsvét ünnepe
Amely lélek valóban szereti az Üdvözítő Jézust, s minden
reménségét benne helyhezteti, nem tart nagyobb és
gyönyörűségesb napot annál, mely Krisztus feltámadását hirdeti, azaz az áldott Húsvét ünnepét, melyben a Krisztus feltámadását nemcsak a templomban hirdetik, hanem az utcákon is éneklik, a szívekben forgatják a hívek, mert a Krisztus feltámadásával nemcsak magának él, hanem az ő híveinek is, hogy azokot
oltalmazza, igazgassa és végezetre az örök boldogságnak dicsőséges koronájával feltisztelje.
(1691)
In: Magyar Húsvét, Budapest, Magyar Közlöny Lap– és Könyvkiadó, 2013. 94. p.
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