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A húsvéti misztérium  
 
„Jézus Krisztus, akit az Atya küldött, követésére hív minket, hogy osztozzunk küldetésében” 

(Szabályzat 15. pont). Ennek a küldetésnek csúcspontja megváltásunk záloga, a húsvéti 

misztérium: Krisztus szenvedése, halála és feltámadása. 

De hogyan osztozhatunk mi benne?  

Az első és legfontosabb lépés a Szentháromsághoz intézett kérésünk, hogy vonjon be minket is, 

amennyire és amilyen módon Ő jónak látja, ebbe a szent titokba: az Atyához, hogy „rendeljen” 

Szent Fia mellé;  Jézus Krisztushoz, hogy nyilatkoztassa ki magát nekünk  és fogadjon maga 

mellé, hogy őt mélyebben megismerjük, bensőségesebben szeressük és odaadóbban kövessük; és 

a Szentlélekhez, hogy világosítson meg és erősítsen az úton. 

 A második az, hogy újra meg újra időt szánjunk arra, hogy nagylelkűen és a szenvedés 

elfogadására is készen elmélkedjünk a barátaiért, értünk minden testi és lelki szenvedést vállaló 

Megváltó földi életének utolsó mozzanatairól, azok titkairól. Ennek a belső útnak a során nem 

kíméltethetjük meg magunkat Nagycsütörtök mélységes magányának és remegésének, 

Nagypéntek borzalmának és agóniájának, Nagyszombat ürességének megsejtéséről, hiszen ezeken 

át vezet az út a Feltámadás bensőséges, túláradó öröméhez. 

A húsvéti misztérium hordozza hétköznapjaink számára a titokzatos tanítást, hogy a halál, a maga 

mélységes fájdalmával és borzalmával csak átmenet, de szükségszerű „küszöb” a feltámadás felé. 

Ugyanakkor záloga az egyetlen igazi, el nem múló, élő reménységnek, amely abból a hitből fakad, 

hogy a Megváltó legyőzte a gonoszt, az Élet végérvényesen felülkerekedett a halálon és a Szeretet 

erősebb minden gyűlöletnél. Halál nélkül nincsen feltámadás, de minden halálban ott van a 

feltámadás ígérete és szenvedéseink mélyén mindig Krisztus vár ránk.   

 
 

A húsvéti misztérium az életemben 
 
30 napos lelkigyakorlatom során Jézus életének különböző állomásait elmélkedve, újra meg újra 

rácsodálkoztam az Atyával való mély, bensőséges és titokzatos kapcsolatára. Különös 

intenzitással volt ez jelen Jézus megkeresztelkedésénél, pusztai megkísértésénél, názáreti 

látogatása kapcsán, a kenyérszaporítás utáni imája során, búcsúbeszédében, a getszemáni kert és a 

Golgota helyszínein. Megsejtve valami parányit ebből az egységből, ami a Fiút az Atyával 

összeköti, még inkább megérintettek a Szenvedő szavai: „Atyám, ha lehet, vedd el tőlem ezt a 

kelyhet, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied”, „Istenem, Istenem miért hagytál el 

engem?”  és „Atyám kezedbe ajánlom lelkemet”.  Utóbbi kettőhöz egy kép is hozzákapcsolódott, 

amelyet német nyelvterületről ismertem, és amelyet ott a „kegyelem székének” (Gnadenstuhl) 



neveznek: az Atya tartja a keresztet, amelyen 

Krisztus függ és a Lélek ott lebeg fölöttük. Ez a 

kép nagyon fontossá vált számomra azokban a 

napokban, nemcsak a Szentháromság 

ikonjaként, hanem a saját életemre vonatkozóan 

is: mindarra a szenvedésemre, kis halálomra, 

sebződésemre tekintve, amelyek ezen a 

lelkigyakorlaton gyógyulás után sóvárogva 

megelevenedtek, éreztem, hogy ha Jézus 

keresztjéhez kapcsolódva, annak árnyékában 

maradva engedem meg a fájdalmat, akkor az 

Atya – bár nem láthatom őt és nem 

bizonyosodhatom meg jelenlétéről –, 

szeretetével engem is tart, a Lélek pedig ott 

őrködik fölöttem erejével, vigaszával, 

világosságával, hogy tisztulhassam, 

gyógyulhassam. A feltámadott Jézus pedig a 

félelmeim zárt ajtajain keresztül is be tudott 

lépni szívem mélyére, hogy a sebeiből áradó 

erővel és az ő békéjével eltöltsön, hogy újra 

fogadni tudjam az Ő küldetésében való 

részvételre szóló meghívást.   

  

 


