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Húsvétvasárnap 

Jn 20,1-9 
 

 
 

 

+ EVANGÉLIUM Szent ,János könyvéből 

Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 

 

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. 

Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova 

tették!'' 

Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb 

ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a 

kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. 

Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel 

kellett támadnia a halálból. 

Ezek az evangélium igéi. 

.  



1. Lectio – olvasás 

1.1. Biblikus vonal 

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 
20,1  Th/| de. mia/| tw/n sabba,twn Mari,a h` Magdalhnh. e;rcetai 
prwi> skoti,aj e;ti ou;shj eivj to. mnhmei/on kai. ble,pei to.n li,qon 
hvrme,non evk tou/ mnhmei,ou. 

A hét első napján pedig Mária Magdolna elmegy korán reggel, 

amikor még sötét volt, a sírhoz, és látja, hogy a kő el van 

távolítva a sírtól. 

 

20,2  tre,cei ou=n kai. e;rcetai pro.j Si,mwna Pe,tron kai. pro.j to.n 
a;llon maqhth.n o]n evfi,lei o` VIhsou/j kai. le,gei auvtoi/j\ V/Hran to.n 
ku,rion evk tou/ mnhmei,ou( kai. ouvk oi;damen pou/ e;qhkan auvto,n. 

Elfut tehát, és elmegy Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, 

akit szeretett Jézus, és mondja nekik: „Elvitték az Urat a sírból, 

és nem tudjuk, hogy hová helyezték Őt.” 

 

20,3  VExh/lqen ou=n o` Pe,troj kai. o` a;lloj maqhth,j( kai. h;rconto 
eivj to. mnhmei/on. 

Kiment tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 

 

20,4  e;trecon de. oi ̀ du,o o`mou/\ kai. o` a;lloj maqhth.j proe,dramen 
ta,cion tou/ Pe,trou kai. h=lqen prw/toj eivj to. mnhmei/on( 

A kettő pedig együtt szaladt: és a másik tanítvány előre futott, 

gyorsabban Péternél, és elsőként jutott a sírhoz, 

 

20,5  kai. paraku,yaj ble,pei kei,mena ta. ovqo,nia( ouv me,ntoi 
eivsh/lqen. 

és belehajolva látja a lepleket feküdve, persze nem ment be. 

 

20,6  e;rcetai ou=n kai. Si,mwn Pe,troj avkolouqw/n auvtw/| kai. 
eivsh/lqen eivj to. mnhmei/on( kai. qewrei/ ta. ovqo,nia kei,mena( 

Tehát Simon Péter is jön, követve őt, és bement a sírba, és 

megszemléli a fekvő lepleket, 

 

20,7  kai. to. souda,rion( o] h=n evpi. th/j kefalh/j auvtou/( ouv meta. tw/n 
ovqoni,wn kei,menon avlla. cwri.j evntetuligme,non eivj e[na to,pon. 

és a kendőt, ami a fején volt, nem a leplekkel feküdve, hanem 

külön összehajtogatva egy helyre.  

 

20,8  to,te ou=n eivsh/lqen kai. o` a;lloj maqhth.j o` evlqw.n prw/toj eivj 
to. mnhmei/on kai. ei=den kai. evpi,steusen\ 

Akkor tehát bement a másik tanítvány is, aki elsőként jött a 

sírhoz, és látta, és elkezdett hinni: 

 

20,9  uvde,pw ga.r h;|deisan th.n grafh.n o[ti dei/ auvto.n evk nekrw/n 
avnasth/nai. 

Még nem ismerték ugyanis az Írást: a halottakból fel kell, hogy 

támadjon. 

 

 



1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

Nova Vulgata 
Szent István 

Társulati Biblia 
Jeromos fordítás 

Békés-Dalos 

Újszövetségi 

Szentírás 

Károli Gáspár 

revideált fordítása 

Simon Tamás 

László o.s.b. 

Újszövetség- 

fordítása 
1
Prima autem 

sabbatorum Maria 

Magdalene venit ma 

ne, cum adhuc 

tenebrae essent, ad 

monumentum et 

videt lapidem 

sublatum a 

monumento. 

1A hét első napján, 

kora reggel, amikor 

még sötét volt, Mária 

Magdolna kiment a 

sírhoz. Észrevette, 

hogy a követ 

elmozdították a 

sírtól. 

1Mária Magdolna a 

hét első napján kora 

reggel, amikor még 

sötét volt, a sírhoz 

ment, és látta, hogy a 

kő el van mozdítva a 

sírbolttól. 

1A hét első napján, 

amikor még sötét 

volt, Mária 

Magdolna kiment a 

sírhoz. Észrevette, 

hogy a követ 

elmozdították a 

sírtól. 

1A hétnek első napján 

pedig jó reggel, a 

mikor még sötétes 

vala, oda méne Mária 

Magdaléna a sírhoz, 

és látá, hogy 

elvétetett a kő a 

sírról.  

1
A hét első napján 

korán reggel, amikor 

még sötét volt, a 

magdalai Mária 

odament a sírhoz, és 

látta, hogy a kő el 

van véve a sírbolt 

elől. 

2
Currit ergo et venit 

ad Simonem Petrum 

et ad alium 

discipulum, quem 

amabat Iesus, et dicit 

eis: 

„Tulerunt Dominum 

de monumento, et 

nescimus, ubi 

posuerunt eum! ”. 

2Erre elfutott Simon 

Péterhez és a másik 

tanítványhoz, akit 

kedvelt Jézus, és 

hírül adta nekik: 

„Elvitték az Urat a 

sírból, s nem tudni, 

hova tették.”  

2Elfutott tehát, elment 

Simon Péterhez és a 

másik tanítványhoz, 

akit Jézus szeretett, 

és azt mondta nekik: 

»Elvitték az Urat a 

sírból, és nem tudjuk, 

hová tették!«  

2Elfutott Simon 

Péterhez és a másik 

tanítványhoz, akit 

Jézus szeretett, és 

jelentette nekik: 

„Elvitték az Urat a 

sírból, és nem tudjuk, 

hova tették.” 

2Futa azért és méne 

Simon Péterhez és 

ama másik 

tanítványhoz, a kit 

Jézus szeret vala, és 

monda nékik: 

Elvitték az Urat a 

sírból, és nem tudjuk, 

hová tették őt.  

2
Ezért elfutott, 

elment Simon 

Péterhez és a másik 

tanítványhoz, akit 

Jézus szeretett, és így 

szólt hozzájuk: 

- Elvitték az Urat a 

sírból, és nem tudjuk, 

hová tették! 

3
Exiit ergo Petrus et 

ille alius discipulus, 

et veniebant ad 

monumentum. 

3Péter és a másik 

tanítvány elindult és 

a sírhoz sietett.  

3Erre Péter és a másik 

tanítvány elindultak, 

és a sírhoz mentek. 

3Erre Péter és a másik 

tanítvány elindult és 

a sírhoz sietett. 

Együtt futott mind a 

kettő, 

3Kiméne azért Péter 

és a másik tanítvány, 

és menének a sírhoz. 

3
Elindult tehát Péter 

és a másik tanítvány, 

és elmentek a sírhoz. 



4
Currebant autem 

duo simul, et ille 

alius discipulus 

praecucurrit citius 

Petro et venit primus 

ad monumentum; 

4Mind a ketten 

futottak. De a másik 

tanítvány gyorsabban 

futott, mint Péter, és 

hamarabb ért a 

sírhoz. 

4Ketten együtt 

futottak, de a másik 

tanítvány gyorsabban 

futott, mint Péter, és 

elsőként ért a sírhoz.  

4de a másik tanítvány 

gyorsabban futott, 

mint Péter, és 

hamarabb ért a 

sírhoz. 

4Együtt futnak vala 

pedig mindketten: de 

ama másik tanítvány 

hamar megelőzé 

Pétert, és előbb juta a 

sírhoz; 

4
Ketten együtt 

futottak, de a másik 

tanítvány előreszaladt 

– gyorsabban, mint 

Péter -, és elsőnek írt 

a sírhoz. 

5
et cum se 

inclinasset, videt 

posita linteamina, 

non tamen introivit. 

5Benézett, s látta a 

gyolcsot, de nem 

ment be. 

5Lehajolt, és látta 

lerakva a gyolcsokat, 

de nem ment be. 

5Behajolt és meglátta 

a gyolcsot, de nem 

ment be. 

5És lehajolván, látá, 

hogy ott vannak a 

lepedők; mindazáltal 

nem megy vala be.  

5
Előrehajolt, és látta, 

hogy ott fekszenek a 

lepedők, de nem 

ment be. 

6
Venit ergo et Simon 

Petrus sequens eum 

et introivit in 

monumentum; et 

videt linteamina 

posita 

6Nem sokkal később 

Péter is odaért, 

bement a sírba és ő is 

látta az otthagyott 

gyolcsot 

6Azután odaért 

Simon Péter is, aki 

követte őt, és bement 

a sírboltba. Látta 

letéve a gyolcsokat 

6Nem sokkal később 

odaért Simon Péter 

is, bement a sírba, 
7és ő is látta a 

gyolcsot, 

6Megjöve azután 

Simon Péter is 

nyomban utána, és 

beméne a sírba: és 

látá, hogy a lepedők 

ott vannak. 

6
Megérkezett Simon 

Péter is, aki követte, 

és bement a sírba. 

Látta, hogy a leplek 

ott fekszenek, 

7
et sudarium, quod 

fuerat super caput 

eius, non cum 

linteaminibus 

positum, sed 

separatim involutum 

in unum locum. 

7meg a kendőt, 

amellyel a fejét 

befödték. Ez nem a 

gyolcs közt volt, 

hanem külön 

összehajtva más 

helyen. 

7és a kendőt, amely a 

fején volt, nem a 

gyolcsok mellé 

helyezve, hanem 

külön egy helyen, 

összegöngyölve. 

meg a kendőt, 

mellyel fejét takarták 

be. Ez nem a gyolcs 

közt volt, hanem 

külön összehajtva 

más helyen. 

7És a keszkenő, a 

mely az ő fején volt, 

nem együtt van a 

lepedőkkel, hanem 

külön 

összegöngyölítve egy 

helyen.  

7
és hogy az a kendő, 

amely a fején volt, 

nem a lepleknél 

fekszik, hanem külön 

összegöngyölítve egy 

másik helyen. 

8
Tunc ergo introivit 

et alter discipulus, 

qui venerat primus ad 

monumentum, et 

8Most már a másik 

tanítvány is bement, 

aki először ért oda a 

sírhoz. Látta és hitt. 

8Akkor bement a 

másik tanítvány is, 

aki először érkezett a 

sírhoz; látta és hitt. 

8Akkor bement a 

másik tanítvány is, 

aki először ért a 

sírhoz. Látta és hitt.  

8Akkor aztán beméne 

a másik tanítvány is, 

a ki először jutott a 

sírhoz, és lát és hisz 

8
Akkor bement a 

másik tanítvány is, 

aki elsőnek ért a 

sírhoz. Látta, és hitt. 



vidit et credidit. vala. 

9
Nondum enim 

sciebant Scripturam, 

quia oportet eum a 

mortuis resurgere. 

9Eddig ugyanis nem 

értették az Írást, 

amely szerint föl 

kellett támadnia a 

halálból. 

9Még nem értették 

ugyanis az Írást, 

hogy fel kell 

támadnia a halálból. 

9Eddig ugyanis még 

nem értették meg az 

Írást, amely szerint 

fel kellett támadnia a 

halálból.  

9Mert nem tudják 

vala még az írást, 

hogy fel kell 

támadnia a halálból.  

9
Még nem tudták 

ugyanis, hogy az Írás 

szerint fel kell 

támadnia a halottak 

közül. 

 

 

1.1.3. Szöveg behatárolása 
Az Úr temetésének leírását követően (Jn 19,38-42) az epizód a hét 

első napján (vasárnap) kora reggel játszódik. Mária Magdolna a sírtól 

elfutva Péterhez és a másik tanítványhoz megy, hogy a sírhoz hívja 

őket. A tanítványok miután megszemlélték az üres sírt, hazamennek. 

Ezután az evangélista a sírnál maradó és gyászoló Mária Magdolnára 

irányítja a figyelmet (Jn 20,11-18). A szakasz tehát, amely főleg 

Péterre és a másik tanítványra összpontosít a János-evangélium 20,1-

10 között határolható be. 

 

1.1.4. Kontextuális – kánoni elemzés 

Párhuzamok János evangéliumán belül 

2,22 “Amikor föltámadt a halálból, tanítványai 

visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és 

Jézus szavainak.” 

5,39 “Fürkészitek az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy örök 

életet találtok bennük. Bár éppen rólam tanúskodnak” 

11,44 “S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az 

arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: „Oldjátok fel, 

hogy tudjon járni.” 

13,23 “A tanítványok közül az egyik, akit kedvelt Jézus, az 

asztalnál Jézus mellett ült.” 

14,26 “S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben 

küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe 

juttat mindent, amit mondtam nektek.” 

18,15 “Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. 

Mivel ez a másik tanítvány ismerőse volt a főpapnak, 

bejutott Jézussal a főpap udvarára” 



19,26 “Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett 

tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” 

19,40 “Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba 

göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni.” 

20,19 “Amikor beesteledett, még a hét első napján 

megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, 

bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. 

Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség 

nektek!” 

21,7.20 “Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt 

Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, 

hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt 

vetkőzve –, és beugrott a vízbe.” “Péter hátrafordult, s látta, 

hogy az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, s aki a vacsorán a 

keblére hajolt és megkérdezte tőle: „Uram, ki árul el?” – az 

követi.” 

 

Szinoptikus párhuzamok 

Mt 28,1-10 “Szombat elmúltával, a hét első napjának 

hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy 

megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr 

angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a 

követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete 

meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s 

csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az 

asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, 

akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre 

megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol 

nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: 

Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott 

viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” Gyorsan otthagyták 

a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy 

megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus 

jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” 

Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus 

így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül 

testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd 

viszontlátnak.” 

Mk 16,1-8 “Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, 

Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s 

elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora 

reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így 

beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata 



elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van 

hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, 

jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. 

Megrémültek. De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a 

keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs 

itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, 

mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy 

Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” Erre 

kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett 

rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.” 

Lk 24,1-12 “A hét első napján kora hajnalban kimentek a 

sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. 

Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. 

Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem 

ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg 

mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött 

a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek 

az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek 

vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az 

Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, 

fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” Erre eszükbe jutottak e 

szavai. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a 

tizenegynek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és 

Jakab anyja, Mária, s néhány más asszony hozta a hírt, aki 

még velük volt, az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek 

tartották, és nem hittek nekik. Péter mégis menten felkelt, 

és a sírhoz futott. Benézett, de csak a lepleket látta. 

Hazament, és magában igen csodálkozott a történteken.” 

Lk 24,24 “Társaink közül néhányan szintén kimentek a 

sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok 

jelentették, de őt magát nem látták.” 

Lk 24,26-27 “Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a 

Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán 

Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta 

nekik, amit az Írásokban róla írtak.” 

 

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

Zsolt 16,9 “Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem 

is békében fog majd nyugodni.” 

ApCsel 2,27.31 “Mert nem hagyod a lelkem az alvilágban, 

nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet.” “előrelátva 

beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az 

alvilágban, sem testét nem éri rothadás.” 



ApCsel 20,7 “A hét első napján összegyűltünk 

kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért beszélt 

hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét.” 

1Kor 15,4 “eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások 

szerint.” 

 

1.1.5. Szószerinti értelmezés 
Jézus feltámadásának örömteli tényét fokozatosan tárja fel az 

evangélista ebben az epizódban. Mária Magdolna kora hajnalban 

pillantja meg először a sírtól elmozdított követ (Jn 20,1). A hűséges 

asszony Pétert és társát a sírhoz hívja. A szeretett tanítvány látja meg 

először az üres sírban a lepleket (Jn 20,5). Majd Péter odaérve lép be 

először a sírba, ahol ő is észreveszi a halotti lepleket (Jn 20,6). A 

fizikai látás a hitre való eljutásukat jelzi, amit János a feltámadás 

kapcsán az Írások megértéseként értelmez (Jn 20,8-9).  

Hangsúlyozza, hogy nem sírrablásról (Jn 20,2), hanem az 

Írások beteljesüléséről van tehát szó (Jn 20,9)! Az üres sír nem 

bizonyítéka, hanem jele a feltámadásnak. Továbbá kiemeli Péter 

elsőségét: ő a feltámadás „koronatanúja” (vö. Lk 24,34). Illetve a hit 

jellemzőit képekben írja le: futás, látás, az Írások megértése. 

 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 

hvrme,non (’érmenon’) (Jn 20,1);  V/Hran (’éran’) (Jn 20,2) (’elvisz, 

eltávolít’) 

A Jézus sírjától eltávolított kő, a Lázár sírja előtt elvett kőre is 

emlékeztet (Jn 11,39). Lázár feltámasztása tehát az Úr feltámadásának 

előképévé válik. Jézus, akinek a parancsára elgörgetik a követ a halott 

Lázár sírja elől, s feltámad Mária és Márta testvére, később saját maga 

támad fel a szíklasírból.  

 

kei,mena (’kejmena’) (Jn 20,5-6); kei,menon (’kejmenon’) (’nyugszik, 

fekszik, hever’) (Jn 20,7) 

A kifejezés különféle formákban legtöbbször a húsvéti 

események során jelenik meg a János-evangéliumban: az ecettel teli 

edénynél a kereszt közelében Jézus halála előtt (Jn 19,29), továbbá a 

halotti leplek (Jn 20,5-7), s az Úr holtteste (Jn 20,12) kapcsán. Végül 

pedig a parázsnál, amely mellett megpillantják a halászó tanítványok a 

feltámadt Jézus Krisztust (Jn 21,9)! 

Jelképes, hogy ugyanez a szó megjelenik Jézus születésének 

leírásában is a Lukács-evangéliumban, amikor az evangélista a 

jászolban fekvő gyermek Jézusról számol be (Lk 2,12.16). Vagyis azt 

a Jézust, akit születése után egy barlangbeli jászolba fektettek, halála 

után egy sziklasírba fektetik, aki viszont feltámad, azaz a fekvő 

helyzetből felkel (a feltámadni görög kifejezésben a ’felállni, felállítani’ 

szó található meg: „avni,sthmi” /’ánisztémi’/ /Jn 20,9/). 

 

2. Meditáció – elmélkedés 
2.1.Patrisztikus vonal 
 



2.1.2. Atyák Bibliájából összefoglalás 

Amikor Péter és János az üres sírhoz futottak, akkor 

jelképeztek is valamit. János, a Zsinagógát, hiszen ő ért 

előbb a sírhoz, és a zsidók voltak az elsők, akik Isten 

imádását végezték és ápolták. Péter pedig az Egyházat 

jelenti, aki másodjára ért oda az Istenhez, a pogányok 

Egyháza. Bár János előbb ért oda, mégsem lépett be a sírba, 

ahogy a Zsinagóga sem hitt Krisztusban. Hiába kapták meg 

a zsidók a Törvényt, a próféták Úrtól rendelt szavát, 

mégsem hittek. Míg Péter, az Egyház, bár másodjára 

érkezett meg, belépett a sírba, mert az Egyház hisz 

Krisztusban. 

Vö.: Nagy Szent Gergely pápa, Homília 22, 2 – 3 (Gregorio 

Magno, Hom. 22, 2-3) 

 

Nem gondoljátok, hogy ez a földi ünnep összekötődik a 

mennyei ünneppel? Úgy éljetek és ünnepeljetek, hogy 

nehogy ki legyetek zárva az örök ünneplésből. Ez a mai 

ünnep csak elővételezése a jövőbelinek. Rendezzétek újra 

életeteket és szokásaitokat, ahogyan Krisztus 

feltámadásában a keresztség által ti is új életre támadtatok. 

Éljetek is hát ennek megfelelően! 

Vö.: Nagy Szent Gergely pápa, Homília 26, 10 – 11 

(Gregorio Magno, Hom. 26, 10-11) 

 

2.3.Liturgikus vonal 

2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise 

szertartásának szövegeivel 

Az evangéliumi szakasz (Jn 20,1-9) azt írja le, mikor Mária 

Magdolna, majd Péter és János először szembesülnek azzal, hogy 

Jézus feltámadt – üres a sírja. A liturgia e köré az örömhír köré 

szerveződik. Központban maga a feltámadás áll, de megjelenik a 

húsvéti lakoma, a húsvéti Bárány képe is. A kezdőénekek rögtön a 

feltámadást hirdetik: „Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet 

rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja! (vö. Zsolt 

138,18.5-6); vagy „Valóban feltámadt az Úr, alleluja. Övé a 

dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (vö. Lk 24, 34; Jel 1,6). 

A kezdő könyörgés kiemeli, hogy Isten Fia által legyőzte a halált és 

kitárta előttünk az örökkévalóság kapuját. Kéri, hogy teremtsen 

minket újjá a Szentlélek erejével, hogy új életre támadjunk. 

Az olvasmány (ApCsel 10,34a. 37-43) gyakorlatilag az 

evangéliumot mondja el röviden: „Hogyan kente fel az Isten a 

názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak 

járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől 

megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk 

mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. 

Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható 

alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által 

előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, 

miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy 

hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és 

holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy 

aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát”. 



A válaszos zsoltár (Zsolt 117, 1-2. 16ab-17. 22-23) a húsvét 

örömét fejezi ki: „Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és 

vigadjunk rajta” (vö. 24. vers). 

A két választható szentlecke közül (Kol 3,1-4) a feltámadásból 

fakadó buzdításnak és reménynek ad hangot: „Krisztussal együtt ti 

is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol 

Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne 

a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben 

van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra 

megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben”. 

A másik főképp Krisztus áldozatát hirdeti (1Kor 5,6b-8): „húsvéti 

bárányunkat, Krisztust feláldozták!”. Ehhez hasonló az alleluja 

tartalma, kiegészülve a húsvéti lakoma ünneplésének gondolatával: 

„Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük 

meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát”. (1 Kor 5, 7b-8a) 

A két választható szekvencia (ÉE 547.) hasonlóképp a húsvéti 

örömhír gondolata körül forog: hirdeti a húsvéti történéseket és 

irgalmat kér Krisztustól. 

Az egyetemes könyörgések a feltámadást szem előtt tartva a hívők 

számára kérnek segítséget, erőt és bátorítást Istentől.  

A felajánló könyörgés is a húsvéti öröm jegyében hangzik el: 

„Urunk, Istenünk, ujjongó húsvéti örömmel ajánljuk fel 

áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik 

Egyházad”. 

Az I. húsvéti prefáció az áldozatot, a feltámadást és az ennek 

fényében ujjongó örömöt hangoztatj: „,…de különösen ezen a 

szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a Húsvéti 

Bárány. Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, 

halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett 

nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág 

örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, (a te) 

dicsőséged himnuszát zengik…”. 

Az áldozási ének (1 Kor 5, 7-8) a szentleckeként is választható 

első korintusi levélből való, szintén Krisztust, mint Húsvéti 

Bárányt említve: „Húsvéti Bárányunkat, Krisztust feláldozták. 

Ünnepeljünk tehát a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével, 

alleluja”. 

Végül az áldozás utáni könyörgés is illeszkedik a húsvéti liturgia 

üzenetéhez: „Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd Egyházadat, 

hogy Húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a 

dicsőséges feltámadásra”. 

 

2.3.2. Liturgikus énekek 

 
 
Gitáros énekek:  

„A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, 

Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a 

követ elmozdították a sírtól.” (Jn 20,1) 

Mennek az asszonyok 

https://www.youtube.com/watch?v=fN0vNcv

kS1I  

kotta: http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=503  

https://www.youtube.com/watch?v=fN0vNcvkS1I
https://www.youtube.com/watch?v=fN0vNcvkS1I
http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=503


 
 

„Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és 

odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ő eltűnt előlük.” 

(Lk 24,30) 



Megszentelt kenyér 

MEGSZENTELT KENYÉR 

 

G  / G  / C  D /  G D  /   

G  /  G  /  C  D  / G  // 

 

   G                            G 

Szenvedésed előtt az utolsó vacsorán 

     C                             D      G 

az apostolokkal együtt étkeztél. 

   G                               G 

Minden szentmisében ezt idézzük fel, 

 C                                       D       G                           

ezt, mit – Urunk – értünk rendeltél. 

 

 

    G                                 G 

„Egyétek ezt a kenyeret, igyátok ezt a bort, 

C                                D      G 

testem, vérem áldozatul adom. 

G                                   G 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 

C                              D         G 

Önmagamat íme rátok hagyom.” 

 

 

F                    C    F                C 

Így rendelkeztél. Táplálék lettél. 

A              A7            dm 

valóságos jelenléted élő szeretet,  

D7                                                 G        (G7) 

templomokba és szívekbe költöztél. 

 

 

                      C                              G 

Megszentelt kenyér, megszentelt bor. 

                          D                                  G 

Köztünk vagy, Jézus, most és mindenkor. 

                   C                         G 

Testté lett kenyér, vérré lett bor. 

                          D                                 G 

Köztünk vagy, Jézus, most és mindenkor. 

 

 

„Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! 

Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát 

nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen 

dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából 

megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.” (Lk 24,25-26) 
Csak Jézusnak szolgálok 

https://www.youtube.com/watch?v=Yho_SoU1KaY  

kotta: 

http://www.keresztenydalok.hu/enekek/csak_jezusnak_szolgalok  

CSAK JÉZUSNAK SZOLGÁLOK 

Refr.: 

      G    D    em   C 

Csak Jézusnak szolgálok 

   G    C      G D 

Az Õ országát várom 

     G     D    C      em 

Mert eljön Õ az Üdvözítõ 

   G     D         G 

Ó, Jézus feltámadt király 

https://www.youtube.com/watch?v=Yho_SoU1KaY
http://www.keresztenydalok.hu/enekek/csak_jezusnak_szolgalok


 

em            hm  em            hm 

Áldjad lelkem Õt, dicsérd Teremtõd� 

G        C         G D 

Most és mindörökké Ámen 

em           hm    C             G 

Áldja minden nép, dicsõ szent nevét� 

em      am         D G 

Most és mindörökké Ámen 

 

Hálát adjatok, áldást mondjatok� 

Egyházad dicsér, nagy jóságodért� 

 

Erõs vár az Úr, menedéket nyújt� 

Áldott irgalom, véred oltalom� 

 

Áldom Õt, az Üdvözítõt� 

Eljön Õ, újra visszajõ... 

 

Áldott légy, Istenünk� 

Dicsõség, szent nevednek� 

 

Újszövetség, szent véredért� 

Énekeljünk hát, alleluját� 

 

Hatalmas az Úr, jóságos az Úr� 

Szívem áldja Õt, ujjongjon a föld� 

 

Szentek, angyalok, szeráf kórusok� 

Néked zengenek, így ünnepelnek� 

 

Áldott légy Atya, és Egyszülött Fiad� 

Éltetõ Lélek, Téged dicsérlek� 

 

„Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! 

Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát 

nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen 

dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából 

megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.” (Lk 24,25-26) 
Dicső, fenséges Úr, s király 

https://www.youtube.com/watch?v=z9h0N6JnAs8  

Gyerekkórus: https://www.youtube.com/watch?v=sX0wE5KC-uQ  

kotta: 

http://repcevisplebania.freeiz.com/kereszteny_zene_decibel/dicso-

fenseges-ur.php  

Dicső, Fenséges Úr akkordok 

    C      G 

Dicső, fenséges Úr, 

     D          Em 

S király, ki az egeken trónol 

C        G 

Bölcs, erős és szent 

   Am       Hm   Em 

Az Úr, a mi Istenünk 

https://www.youtube.com/watch?v=z9h0N6JnAs8
https://www.youtube.com/watch?v=sX0wE5KC-uQ
http://repcevisplebania.freeiz.com/kereszteny_zene_decibel/dicso-fenseges-ur.php
http://repcevisplebania.freeiz.com/kereszteny_zene_decibel/dicso-fenseges-ur.php


  

„Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. 

Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel 

fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' 

Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel 

Jézust a kenyértörésben.” (Jn 20,33-35) 
Sillye Jenő - Feltámadt, Alleluja! 

https://www.youtube.com/watch?v=nmhcysMjHvY  

kotta: http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=491  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmhcysMjHvY
http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=491


 

 

 

„Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. 

Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel 

fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' 

Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel 

Jézust a kenyértörésben.” (Jn 20,33-35) 
Indulj és menj, hirdesd szavam 

https://www.youtube.com/watch?v=oA0h8xyloJU (orgonás 

változat) 

kotta: 

http://dicsportal.hu/e107_files/downloads/1355835277_indulj_s_m

enj_001.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=oA0h8xyloJU
http://dicsportal.hu/e107_files/downloads/1355835277_indulj_s_menj_001.jpg
http://dicsportal.hu/e107_files/downloads/1355835277_indulj_s_menj_001.jpg


 

 

 

„Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. 

Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel 

fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' 

Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel 

Jézust a kenyértörésben.” (Jn 20,33-35) 
Sillye Jenő - A világnak Krisztus kell 

https://www.youtube.com/watch?v=_cAdcZo5AmI  

kotta: http://www.keresztenydalok.hu/enekek/a_vilagnak_krisztus  

A VILÁGNAK KRISZTUS KELL 

Szerzõ: zene: Sillye Jenõ, szöveg: II. János Pál pápa 

 

   E      H7         E 

A világnak Krisztus kell, 

   A      E          H7 

A világnak Krisztus kell, 

   E        Gis    cism 

A világnak kellesz Te is, 

 A         E          H7   E 

Mivel Te Krisztushoz tartozol. 

 

 A    E    A    E 

Emlékezz, emlékezz, 

                H7   E 

Te Krisztushoz tartozol! 

 

 

 

2.4.Pedagógiai vonal leírása:  

2.4.1. Tantörténetek 
„A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária 

Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ 

elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik 

tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az 

Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!'' (Jn 20, 1-2) 

„Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?'' (Lk 24,26) 

Hézser Zoltán – Az Isten-ember és az ember 

https://www.youtube.com/watch?v=_cAdcZo5AmI
http://www.keresztenydalok.hu/enekek/a_vilagnak_krisztus
http://dicsportal.hu/e107_files/downloads/1355835277_indulj_s_menj_001.jpg


 
Három napja még hitte a tömeg, 

hogy emberre kiált ,,Feszítsd meg!’’-et, 

és hogy jól döntött, nem lehet vitás: 

vesszen el Jézus, éljen Barabás! 

Sikátorokon hordozta keresztjét 

és mikor a keresztre rászegezték, 

nem siratta az ítélő tömeg. 

Hiszen bűnös, ezt érdemelte meg! 

Ezért tűr mindent, tudva, ő hibás, 

nem a nép, nem Pilátus, Kajafás. 

Bűnös embernek meg kell halnia! 

Ember-fiát siratja Mária. 

Az ember-Jézus hunyja már szemét… 

Rendül a föld és leszáll a sötét. 

Pogány katona elámulva szólt: 

bizony ez ember Isten Fia volt! 

S míg félve néztek a halott testre, 

Pilátust egy férfi felkereste, 

kérte, adja ki a holtnak testét, 

hogy kertjében csendben eltemessék. 

Múlt az idő. Új hét hajnala volt. 

Odasietnek, hol feküdt a holt 

azok, kiknek nagyon fájt halála. 

Az érkezőket üres sír várja. 

Mennek, futnak, a nagy hírt szétviszik, 

s kiáltják: él, él Jézusunk megint, 

a feltámadás és élet Ura! 

Nem pusztíthatja el ember soha! 

A hír terjed és sosem ér véget: 

a haláltól nem kell többé félned, 

helyettünk halt meg ott a kereszten, 

hogy nekünk új életet szerezzen! 

Isten Őérte mindent megbocsát, 

s már elérhetjük az örök hazát! 
Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/jezus/  

Kép forrása: http://andronikosz.blogspot.hu/2016/05/a-nagyhet-

tortenesei-jezus-evilagi.html  

 

„Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy 

Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.” (Jn 20,8-9) 
Ernst Lange ford.: Túrmezei Erzsébet – Békesség Néktek! 

Krisztus feltámadt! 

Valóban feltámadt! 

– hirdetik a sírnál járt asszonyok. 

De a tanítványok hitetlenül 

bezárkóznak. 

Zárt ajtók mögött idézgetik 

emlékeiket, csalódásaikat. 

Vádolják Istent, 

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/jezus/
http://andronikosz.blogspot.hu/2016/05/a-nagyhet-tortenesei-jezus-evilagi.html
http://andronikosz.blogspot.hu/2016/05/a-nagyhet-tortenesei-jezus-evilagi.html


nem csalta-e meg 

saját magát és barátait? 

Nem tette-e őket nevetségessé 

mindenki előtt? 

Vádolják a népet: 

hogyan ujjongott feléje, 

elfogadta segítségét, 

hallgatta igéit, 

aztán halálra ítélte. 

Vádolják önmagukat: 

Nem hagyták-e el Őt 

gyáván a bajban?! 

Zárt ajtók mögött 

szállnak perbe Istennel, a világgal, önmagukkal. 

De Jézus behatol a zárt ajtón át 

bezárt szívükbe. 

S ahogyan egykor a hullámoknak 

csendet parancsolt, 

kinyújtja kezét a panaszok és önvád 

vigasztalan háborgása fölé: 

Békesség néktek! 

Feltámadott, 

a Te békeköszöntésed 

több, mint köszöntés! 

Győzelmed az és aratásod! 

Azért lettél testté, 

hogy békét szerezz. 

Azért éltél, tanítottál, 

szerettél és szenvedtél. 

Azért szálltál le 

a Halál mélységébe. 

Megszerezted a békességet. 

És most hozod a békességet. 

Te vagy a békesség! 

Megbékéltetted az embert 

Istennel és önönmagával, 

hogy mint megbékélt, legyen 

embertársai testvére, barátja. 

Feltámadott! 

Rejts el békességedbe 

minket, barátainkat, ellenségeinket – 

embereket és állatokat – 

korokat és tereket – 

most és mindörökre! 

Olvass tovább: http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-

versek/ 

 

Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! 

Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát 

nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen 

dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából 

megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól. (Lk 24, 25-27) 

http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-versek/
http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-versek/


 
Túrmezei Erzsébet - Húsvét után 

  

Húsvét előtt  ...... nehéz, szomorú léptek. 

 Húsvét előtt ...... zokogó, bús miértek.       

 Húsvét előtt ...... ajtók, kemények, zártak.  

 Húsvét előtt ...... arcok, fakóra váltak.          

 Húsvét előtt ...... szívek, üres - szegények. 

Húsvét előtt ...... kihamvadott remények.   

 Húsvét előtt ...... egy nagy: Minden hiába! 

 Bús eltemetkezés az éjszakába.     

 

  

  

     De Húsvét lett!  Feltámadott a Mester!            

      Húsvét után el a gyásszal, könnyekkel!          

 Húsvét után futni a hírrel frissen.  

 Húsvét után már nem kérdezni mit sem! 

Húsvét után új cél és sietség! 

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék. 

Húsvét után... Erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers 
 

 

 

 

 

 

 

 „Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?'' (Lk 24,26) 
A feltámadás reggelén (ismeretlen szerző) 

 Sötét az éjjel, hűvös a hajnal, 

A nap felkelte messze még! 

Hallik, már rég megszólalt a kakas: 

Jön a reggel, múlik az éj. 

Néhány szent asszony szorongó szívvel, 

Zöld-harmatos füvön lépdel. 

Kezükben az illatos kenettel, 

Szívükben remegve, félelemmel… 

Pénteken látták Őt utoljára, 

Árnyék borult szent arcára, 

Begöngyölték fehér lepelbe, 

Pihen a sziklasír ölébe’. 



Ekkor bennük minden összeomlott: 

Remény, hit boldog élete… 

Mindennek vége, hitük elfogyott, 

Eltemette a sír öle. 

Hullnak a könnyek, fájnak a sebek, 

Lelkük remeg… szívük temet. 

Nagy kő a síron, gondjuk még nagyobb: 

Ki veszi félre a követ vajon? 

Odaérnek, szívük nagyot dobban, 

Égi tűz villámlik a távolban. 

Angyal ül a kövön s szól hozzájuk: 

„Ne féljetek, szent asszonyok, 

Akit megfeszítettek, nem halott, 

Nincs a sírban: feltámadott!” 

„Induljatok, örömmel fussatok, 

Mondjátok el, mit láttatok.” 

S viszik már a jó hír üzenetét: 

Hogy feltámadott: „Jézus él!” 

S ekkor valaki szembe jön velük. 

Lágy, szelíd hangja érinti szívük. 

Elé borulva néznek arcára, 

Tündöklő égi csodára! 

Kezén, lábán a szegek helye, 

Visszatér lelkük ereje! 

„Ne féljetek, vígan hirdessétek: 

Halott voltam, de íme élek!” 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/2011/04/18/a-

feltamadas-reggelen/  

  

„Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?'' (Lk 24,26) 

Kárász Izabella – Békesség néktek! 

 
Békesség néktek! Visszajöttem, 

három nagy éj maradt mögöttem, 

három sötét nagy éjszaka. 

A békétlenség szülte őket, 

a halált és a szegverőket, – 

s a Golgotának hét szava  

vád a békétlen élet ellen. 

Békesség néktek! Ez a Szellem, 

a Lélek, a Test szava most. 

Parancs. A Feltámadott adja, 

mert azt szeretné, azt akarja: 

húsvéti hitben járjatok! 

Miért, hogy össze sose fértek, 

hogy könyörögtök, egyre kértek, 

de tenni érte ki akar? 

Engedni magunk önzéséből 

nem csak beszélni a békéről 

de tenni érte: diadal! 

Tanítványaim vagytok nékem, 

miért élnétek hát sötétben? – 

húsvéti szép nap fénye ég! 

Induljatok ezzel a fénnyel, 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2011/04/18/a-feltamadas-reggelen/
https://keresztyenversek.wordpress.com/2011/04/18/a-feltamadas-reggelen/


ezzel az élő békességgel, 

legyen mindenütt békesség! 

 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/bekesseg/  

Kép forrása: http://www.allwidewallpapers.com/mi-libro-de-

historias-

biblicas/bWktbGlicm8tZGUtaGlzdG9yaWFzLWJpYmxpY2Fz/  

 

 

„Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?'' (Lk 24,26) 
Somogyi János - Mi várjuk Őt 

Várjátok-e Őt, az alázatos szívű, 

A csodás beszédű Istenembert? 

Aki azért jött e bűnös világra, 

Hogy felemeljen minden embert? 

 

Várjátok-e Őt, a világosságot, 

Ki az Út, igazság és élet. 

Az örök élet forrásának vizét 

Ingyen adta mindenkor tinéktek. 

 

Várjátok-e Őt, a bús szenvedőt, 

A töviskoronás kereszthordozót, 

Ki magára vállalta szótlanul azt, 

Ami az élet szégyene s terhe volt. 

 

Várjátok-e Őt, aki feláldozta 

Életét, hogy el ne vesszetek. 

Kihulló vére árán megszerezte 

Számotokra az örök életet… 

 

Várjátok-e Őt, vagy közömbös néktek, 

Hogy ki volt Ő e bűnös világnak? 

És kételkedőn, miként Tamás tette, 

Nem hisztek az isteni csodának?… 

 

Ezért nem várjátok, és nem is készültök, 

Mert szívetekben a világ az úr! 

Rabok vagytok, e földhöz kötötten, 

S lelketekre sötétség borul… 

 

Mi várjuk Őt, a diadalmast, 

A győzedelmes Istenembert! 

Aki legyőzte e bűnös világot, 

Hogy megmentsen benne minden embert. 

 

Mi várjuk Őt, az Urat, a Királyt, 

Kinek hatalma végtelen… 

Amikor jő fényben, dicsőségben 

Hozsánna zeng át az étheren. 

 

Mi várjuk Őt, a világ Megváltóját, 

Minden időben, minden percben 

Imáink szárnyán, vágyó lélekkel 

Megyünk eléje, hódolattal, csendben. 

 

Mi várjuk Őt, mert terhes e világ, 

Vigasztalan és elhagyott… 

Sóvárgó, vágyó milliók lelkéből 

Szállnak feléje hívó sóhajok. 

 

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/bekesseg/
http://www.allwidewallpapers.com/mi-libro-de-historias-biblicas/bWktbGlicm8tZGUtaGlzdG9yaWFzLWJpYmxpY2Fz/
http://www.allwidewallpapers.com/mi-libro-de-historias-biblicas/bWktbGlicm8tZGUtaGlzdG9yaWFzLWJpYmxpY2Fz/
http://www.allwidewallpapers.com/mi-libro-de-historias-biblicas/bWktbGlicm8tZGUtaGlzdG9yaWFzLWJpYmxpY2Fz/


Mi várjuk Őt! Mert övé a szívünk, 

Ő a vőlegény, mi a jegyesek, 

Szelíd, jóságos igazszavú Ember, 

A megtestesült, örök Szeretet… 

 

Jövel, Uram, Jézus Krisztus! 

Mi minden időben készen várunk. 

Boldogság lesz számunkra az óra, 

Amelyben Téged színről-színre látunk. 

 

Jövel, Uram, jövel! Igazságos bíró, 

Hatalommal és dicsőséggel… 

Ítéld meg e megroppant világot, 

Mert „közel” immár az éjjel!… 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/jezus/  

 

 

„Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?'' (Lk 24,26) 
Schvalm Rózsa – Győzelem 

Alig múlt Uram, a gyönyörű vasárnap, 

mikor lábad elé pálmaágat szórtak, 

és ünnepelve hozsannát kiáltottak, 

most már kegyetlenül halált kiáltanak. 

Kiknek szemében szeretet csillogott, 

már sötéten, vak gyűlölet lángja lobog, 

s Te némán tűröd, hogyan tombol a gonosz, 

ártatlanul kínoz, megaláz, ostoroz. 

Tudtad, hogy hatalma csak ideig való, 

megdöntötte azt, Te keresztáldozatod, 

mert eljött Húsvét, dicső feltámadásod, 

és a halál felett győzelmet aratott. 

 

Olvass tovább: http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-

versek/  

 

 

„Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?'' (Lk 24,26) 
Schvalm Rózsa – Ébredj lélek 

 

Ébredj lélek új örömre húsvét reggelén, 

sötétség hatalmán úrrá lett a fény. 

Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él, 

újjászületett az élet, s benne a remény. 

E szent öröm gyújtson lángot ma is szívünkben, 

ragyogja be fényével, teljes életünket. 

Van élet a halál után, aki hitben él, 

léte már e földön, boldog újjászületés. 

 

Olvass tovább: http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-

versek/  

 

 

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó játék 
 

Dramatizálás.  

Válasszunk szereplőket és mindnyájan együtt játsszuk el az 

evangéliumi eseményeket.  

pl. asszonyok, apostolok, Emmauszi tanítványok, nézelődők, Jézus… 

Eszközök: színes kendők.  

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/jezus/
http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-versek/
http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-versek/
http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-versek/
http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-versek/


Játékidő: 20 perc. 

 

Üljünk körbe és beszéljük meg.  

- Milyen érzés volt az adott szerepben lenni? 

- Miért ezt a szerepet választottam? 

- Mire jöttem/csodálkoztam rá a játék közben? 

- Mit élhettek meg a résztvevők? 

- Vajon én mit éreztem volna a tanítványok helyében Jézus 
temetése után? 

- Vajon az apostolok helyében én hittem volna az 
asszonyoknak? 

- Vajon én felismertem volna Jézust az Emmauszi tanítványok 
helyében? 
 

Imádság: Adjunk körbe egy fehér gyertyát. Minden résztvevő 

fogalmazzon meg – ha lehet, hangosan, hogy egymást is gazdagítsuk - 

egy kötetlen imát Jézusnak. 

-  Mit mondanék, ha Jézus most megjelenne nekem?  

- Mi lenne az első szó vagy mondat, reakció, kérdés vagy 
cselekedet, amit megtennék? 

 

 

 

Templomi játék – dobozba dobós feladványok (Húsvét 2. 

vasárnapjára) 

 

 
 

  



2.4.4. Evangéliumhoz tartozó festmények 

  

Keleti feltámadás-ikon 

  



2.5. Kérdések az evangéliumhoz 

- Vajon a másik tanítvány, aki előbb ért a sírhoz, mint Péter, 

miért nem ment be azonnal a sírba? 

- A kendő miért lehetett összehajtva külön helyen? 

 

 

 

 

 

3. Oratio – imádság 
3.1. A szentmise első könyörgése 
Istenünk,  
a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált,  
és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját.  
Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk,  
teremts újjá minket Szentlelked erejével,  
hogy új életre támadjunk.  
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,  
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  
Isten mindörökkön-örökké. 

 

3.2. Szerzetes közösségek imája: 
Uram, oly sokszor nem talállak… 

Futok, hogy közeledben lehessek, hogy lássalak, érezzelek, de hiába… 

Mint Mária Magdolna sírok a megnyitott sír előtt: - elvitték az 

Urat, nem tudom hová tették… 

Kereslek; pedig ha lenne bátorságom ott maradni, bemenni az üres 

sírba, láthatnám az otthagyott lepleket… Talán szavaid is eszembe 

jutnának…: megölik, sírba teszik, de feltámad… 

Ó, Jézusom, adj nekem bátor, erős hitet, hogy bármilyen sötétség 

és reménytelenség vesz körül, merjek ott időzni az üres sírnál, tudván, 

hogy élsz, hogy találkozni akarsz velem.  

Nyisd fel szemem, hogy megláthassalak, hiszen ott vagy, nem 

takarnak a leplek, nem vagy mozdulatlan. Élő Isten vagy, aki rám 

vársz.  

Izzó szereteteddel égesd le szememről a reménytelenség, a 

kishitűség hályogát, és add, hogy lássak! Téged lássalak! Csak Téged!  

Ámen.  

Pálos nővérek  



4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 

 
  



5. Condivisio – megosztás 
5.1. Örömhír megfogalmazások 

 

- Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

- Jézus Krisztus valóban feltámadt! 

- A kendő összehajtva, a sír üres. 

- Krisztus feltámadt és nem hagy el engem. 

 

 

 

 

 

6. Actio, operáció – tettekre váltás 
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások 
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

- A feltámadás örömhíréről nekem is beszélnem kell másoknak. 

- Mindig bízzak. 

- Én is ugyanazzal a hittel fussak Krisztus elé, mint Péter és 

János. 

- Keresem -e Jézus Krisztust szívem egész vágyódásával? 

 

 

 

 

 


