
 

Húsvét 2. vasárnap  

9. évf.  

Kedves Testvérek! 

 Kedves Fiatalok!  

Húsvét második vasárnapjának ősi neve Fehérvasárnap, ami utal arra, 

hogy a húsvéti vigília-szertartáson megkereszteltek fehér ruhába öltöztek annak 

jeleként, hogy lelkük megtisztult. Az ünnep nyolcadának utolsó napján vetették 

le fehér ruhájukat és lettek a közösségnek teljes jogú, aktív tagjai. A keresztény 

közösség tagjai felidézték saját megtérésüket és bűnbánatukkal és a közös 

áldozással csatlakoztak a megtérőkhöz. Ennek a gyakorlatnak alapján, arra hív 

ma is bennünket az egyház, hogy legalább húsvét táján gyónjunk és áldozzunk. 

Azok a hívek, akik részt vettek a Nagyszombati szertartáson azok a 

keresztségi fogadalmat megújították. Újra átélték a hit ajándékát, Isten irgalmát, 

amellyel bűneikből megszabadultak. Az életükben megjelenő bukások és 

gyarlóságok miatt, újra igényelték ezt az irgalmat. A hitük legfőbb elemeit 

felidézték, az evangélium tanítását, újra átélték. A feltámadott Krisztus személye 

újra a közösséghez kapcsolta őket, és a testvéri szeretet felemelő erejét átélték. 

A mai evangélium szakasz, két eseményre utal, amely Húsvét első és 

második vasárnapját egybefogja, hogy Jézus megjelenik a tanítványoknak. 

Húsvét napjának estéjén a tíznek, akik között nem látjuk Tamás apostolt, rá egy 

hétre pedig immár a tizenegynek, ahol már jelen van Tamás apostol. Itt olvastuk 

a sokszor idézett jelenetet Tamás apostollal, ahol kifejezi hitetlenségét. Az 

evangéliumi jelent kapcsán három gondolatra szeretném felhívni a 

figyelmeteket.  

Az első a keresztség és hit. Nem véletlen, hogy az ókeresztény időkben 

Húsvét szent éjszakáján történt a keresztelkedés. Emlékeztek ezáltal arra, hogy 

miként a zsidóság Húsvétja, vagyis kivonulása Egyiptomból, úgy valósult meg, 

hogy Isten a víz által, a Vörös tenger megnyitása révén tette szabaddá a 

rabszolgaságban tengődő választott népet. Krisztusban mi is mindannyian a víz 

által, az ő szent oldalsebének megnyitása révén szabadulunk meg.  

A zsidóság a Vörös tengeri átvonulása révén a földi Egyiptomból, az 

ígéret földjére ment. Mi pedig, az emberi létet megnyomorító félelmekből, 

önzésekből, bűnökből, rossz vonzalmakból és szokásokból szabadulhatunk meg. 

Ám Krisztus szabadsága a hit által érkezik el hozzánk. Isten kivezeti a népét 

Egyiptomból, de az első generációnak mégis a pusztában kell meghalnia, s csak 

az új, a hitetlenség és kétkedés bűnébe már bele nem esett nemzedék foglalhatja 

el az Ígéret Földjét.  

A keresztvíz is a hittel élt élet útján indít el bennünket. A hitben 

gyökerezett életünkben, jelenhet meg a krisztusi szeretetet. A keresztény életben 

meg kell tanulnunk megélni ezt a szeretetet, mind Krisztus felé, mind a másik 

ember felé. Hogy mit jelent ez egy történettel szeretnék megvilágítani. 



"Egy Indián bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban 

talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy utazóval, aki éhes 

volt. Ennivalót kért, így hát a bölcs indián asszony kinyitotta a csomagját, és 

megosztotta ennivalóját a vándorral. 

Az éhes utas meglátta a drágakövet az Indián asszonynál, és kérte őt, hogy 

adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ.  

A vándor örvendezve jó szerencséjén tovább állt. Hiszen tudta: a drágakő 

olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget 

szenvednie.  

Ám néhány nappal később a vándor visszatért az Indián asszonyhoz, és 

visszaadta neki a követ.  

Gondolkoztam.  

Szólalt meg. 

 Jól tudom milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, 

hogy adhatsz nekem valamit, ami még ennél is értékesebb.  

Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a 

követ. 

Valahogy így vagyunk Krisztussal is. Kérjük, hogy adja nekünk azt a 

szeretetet, amivel képes volt befogadni bennünket és megbocsátani nekünk.  

Ennek alapján második gondolat az irgalom és megbocsátás.  

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére ezen a vasárnapon van az 

Isteni Irgalmasságról való megemlékezés. Az isteni irgalmasság üzenetét a 

második világháború előtt kapja Fausztina nővér. Szentatya elrendelte, hogy az 

Isteni Irgalmasságra a mai vasárnapon különlegesen emlékezzünk.  

Amikor Jézus megjelenik feltámadása után a tanítványoknak, a köszöntés 

után az első gesztus, amit tesz. „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok 

bűneit, az bocsánatot nyer.” A közösség legnagyobb kincseként a bocsánatot 

adja.  

Jézus halála előtt, az utolsó vacsorán mondott beszédében, a legfontosabb, 

amit a közösség számára hagyott a szeretet és az egység parancsa volt. 

Feltámadásával azonban már a közösségek új életre ébredésének útját mutatja 

meg: ahol a közösségek legfőbb kincse az irgalom és megbocsátás. 

A harmadik gondolat, amiből beszélni szeretnék a hitetlenség és 

bizonyosság. Tamás apostol alakja a kételkedő, megbizonyosodni akaró ember 

szimbólumává vált. A tamási tapasztalatra mindannyian vágyunk. Ezt keressük a 

tanulásban, és minden tapasztalásnál, minden ismeretnél, minden tudásnál. A 

szilárdabb bizonyosságot. Amelyben számunkra megfoghatóan ragadhatjuk meg 

a Megváltót. Amikor nem az álmodozásban, hanem megfogható bizonyosságot 

élünk át Feltámadottal való szívbéli találkozásban. Ezt keressük és szeretnénk 

megragadni és sokszor elfeledjük, hogy ez ajándék is. Ahogy Tamás apostol 

számára is az volt. Érintsd meg kezemet és tedd ujjadat az oldalamba. Ne légy 

hitetlen. Nekünk talán újra felidéznünk az vándor kérelmét:  



Jól tudom milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, 

hogy adhatsz nekem valamit, ami még ennél is értékesebb.  

Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a 

követ. 

Nekünk is az ajándék kellene, amivel képessé válunk, amiben meg tudjuk 

érteni és át tudjuk élni, Jézus a szeretetét és irgalmát.   

Az ember az elesettség, a hitetlenség állapotából a keresztségi kegyelem 

által, meggyökereztetett Jézusi hit állapotába jut el. Ha tovább halad az úton, 

akkor tapasztalja meg Isten mindent felülmúló irgalmát. Ez képessé teheti őt 

arra, hogy életét valóban a szeretetben és egységben élje le.  

Ezt az életet akkor tudjuk megvalósítani, ha az irgalmas lelkületet és a 

megbocsátás készségét elsajátítottuk. Erre a misztériumra kapunk mindannyian 

meghívást. Lélekben tisztuljunk meg, hiszen így fogunk találkozni a ma is élő, 

ma is jelenvaló és megszólító Feltámadott Jézus Krisztussal. Aki a Szentlelket 

ma is szeretné ránk lehelni, hogy általa életünkben feltámadt Krisztus 

bizonyosságát érezzük. Amen! 

 

  



Úr Jézus, 

Neked ajánlom életemet, 

hogy gondját viselhessem  

testvéreimnek. 

 

Úr Jézus, 

Neked ajánlom életemet, 

hogy gondomat viselhessék  

testvéreim. 

 

A Te szeretet terved, 

a Te szereteted gyűjt egybe minket is, 

és buzdít arra, 

hogy gondot viseljünk másokra  

és gondunkat viseljék mások. 

 

Erősíts meg szándékomban és cselekedeteimben. 

Árassz el Szent Lelkeddel. 

 Hogy éljek és szolgáljak. 

Szolgáljak és szeressek. 

 

Úr Jézus, 

Neked ajánlok mindent,  

ami voltam, vagyok és leszek. 

 

Hadd legyek a Tied. 

Hadd legyek a Te igazságod apostola. 

Hadd folytassam művedet, 

és viseljem gondját testvéreimnek. 

A hitem legyen eleven. 

A cselekedeteim legyenek elevenek. 

A szeretetem legyen szilárd. 

A Te apostolod vagyok, Uram. 

Egészen a Tiéd. 

Örökké a Tiéd. 

Amen. 
 


