
 

- Zoli atya, mit jelent az, hogy feltámadás? – kérdezte Peti. – Úgy értem, tudjuk, hogy Jézus feltámadt a halál-
ból, de miért így hívjuk? Miért támad? 
Zoli atya letette a kezéből a könyvet. 
– Ez valójában a magyar nyelv játéka számunkra – mondta. – Nem támad, hanem felkel. A szó „eredetije”, a 
görög anasztaszisz, meg a tükörfordítása, a latin reszurrekció köznapi értelemben mindössze annyit jelent: fel-
kel. Felkel a földről, felkel az ágyból, felébred, hogy elinduljon. 
– Szóval én minden reggel feltámadok? – kérdezte vigyorogva Peti. 
– Persze, felkelsz. Csakhogy nem véletlenül mondjuk ám Jézusnak a halálból az életbe való visszatérését ma-
gyarul feltámadásnak! Szerinted mit jelent a szó ebben a mondatban: „Titkos fényű csillag támadt a keleti 
égen”? 
– Ez nem egy karácsonyi ének? – kérdezte Peti, némileg gyanakodva. 
– Ráhibáztál, Peti. A húsvét és a karácsony nem véletlenül tartozik össze. De most ne erről beszéljünk. Szó-
val? Mit jelent itt a támad? 
– Hááát, gondolom, nem a Csillagok háborújának valamelyik epizódjáról van szó... 
– Nem bizony. 
– Akkor talán valami olyasmi, hogy: feltűnik? 
– Mindig mondom, hogy a hittanhoz is csak egy kis józan ész kell – most Zoli atya vigyorgott. – Persze. A szó 
nemcsak azt jelenti, hogy ráront, meg hogy ostromol valamit, meg hogy ráförmed valakire. Hanem azt is: fel-
tűnik, felkel, ered, születik, sőt: segítségére, támogatására van valakinek. 
– Én mindig azt hittem, hogy valami olyasmi van benne, hogy Jézus a mi bűneinket támadta ezzel – mondta 
kissé elszontyolodva Peti – , hiszen azokért halt meg. 
– Nem rossz gondolat, de nemcsak megtámadta, hanem le is győzte a bűnt, és ezzel a halált magát is. A bűnt a 
kereszthalálával győzte le, hiszen megváltott minket, a halált pedig azzal, hogy feltámadt. Ám a feltámadás 
szónak van még egy tanulsága. 
– Micsoda? 
– Hogy valójában nem egy aktív cselekvésként kell elképzelnünk. Jézus ugyanis, ha pontosak akarunk lenni, 
nem saját maga támadt fel. 
– Ezt most egyáltalán nem vágom, Zoli atya! 
– Úgy értem, hogy a feltámadás a feltámasztás eredménye. Jézus úgy tér vissza a halálból egy megdicsőült 
testben, hogy ezt az emberi testét Isten maga kelti, támasztja életre. Mit is mondunk a Hiszekegyben Jézus 
születéséről? 
– Hogy jön ez ide? Most vizsgáztatsz, Zoli atya? 
– Nem véletlenül... – somolygott a pap. – Most emlegettük az előbb, hogy a karácsony meg a húsvét összetar-
tozik. Karácsony a megtestesülés, a húsvét az újramegtestesülés ünnepe. Szóval? 
– Öööö... megtestesült Szűz Máriától. 
– Majdnem. Szűz Máriától született. A rövidebb szövegű Apostoli hitvallásban ez a mondat második fele. A 
hosszabb, Nicea–konstantinápolyi hitvallásban valóban megtestesült szerepel, de mindkét esetben említünk 
még valakit ebben a megtestesülésben. No, kit is? 
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– Ja, már értem! „Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától.” 
– Pontosan! A rövidebb változatban is említjük  a harmadik isteni személyt: „fogantatott Szentlélektől, született 
Szűz Máriától”. A Szentlélek az, akinek az erejéből Jézus megtestesül, és az ő erejéből támad fel a halálból is. 
És itt nem valami klinikai halálról van szó. Nem valami pislákoló túlélésről. Jézus teljesen és visszavonhatatla-
nul meghalt a kereszten. Ez az egészben a számunkra a legborzasztóbb. Meghalt, kész, vége. Minden tanítvány 
szétfutott, Jézus minden munkája megsemmisült, minden tanítása és tette kudarcot vallott. Ez a nagypéntek. 
Ennek a reménytelenségnek a tudatában jön el aztán a húsvét vasárnapja. Isten elegáns és végtelenül szerethető 
játékában, amelyet teremtett világnak hívunk, ez a nap is teljesen úgy kezdődött, mint mindegyik másik. Csak-
hogy hiányzik a holttest! Sokszor gondoltam arra – folytatta Zoli atya egyre átszellemültebben – , hogy amikor 
a sírhoz érkező asszonyokat megszólítja az angyal, és azt mondja: „Nincs itt. Feltámadt!”, akkor ezt mi utólag 
értjük, de az asszonyok értetlenül állnak. Illetve á, dehogy: teljesen lefagynak és elképednek! Az angyal ugyan-
is látszólag (miközben szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon élvezte az egész szituációt) egyszerűen tetteti a 
hülyét: „Nincs itt, felkelt.” Mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, hogy Jézus ma reggel felébredt, és 
kimászott az ágyból. Az, hogy ez történetesen egy sírbolt, egy batárnagy kővel, és hogy Jézus halott volt, az 
angyal számára egyáltalán nem bír jelentőséggel. Szándékosan más síkon beszél, mint az emberek. Kijelenti, 
hogy Jézus felkelt: teljesen új, transzcendens értelemben használ egy addig egyszerű hétköznapi szót. És ránk, 
emberekre bízza, hogy felfogjuk-e, mi történt, hogy lassacskán, mint egy fordított krimiben, össze tudjuk-e rak-
ni, míg végre megértjük, mit is jelent az a szó: feltámadás. 

Lakatos Bálint 
A történet szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. 

BERLIN KERESZTÉNY SZEMMEL 

 Ha elhangzik, hogy Berlinbe utazom, minden ismerősöm irigykedve 
kérdezget a városról, általában rögtön ők is útra kelnének Németország fővá-
rosába. Hatalmas kiterjedésű város, rengeteg óriási parkkal, a kanyargó Spree 
folyóval, történelmi nevezetességeivel. Megcsodáljuk, gyönyörködünk ben-
nük turistaszemmel.  
Tíz esztendeje évről évre hosszabb időt töltök itt, mivel húgom családjával itt 
él, ezáltal kicsit otthonosabban is mozgunk benne, betekintést kaphattunk a 
berlini katolikus életbe. Úgy látjuk, nagyon kedves és befogadó velünk szem-
ben a plébániai közösség, 
ahová rokonaink is tartoznak. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a 
közösségépítésre, a közös 
imádságra, igyekeznek a 
gyerekeket bevonni az egy-
házközség életébe. Példa erre 

a virágvasárnapra való készület is. Előző délelőtt összegyűlnek 
a gyermekek, s közösen kötik meg a körmenetre a buxusból 

készült feldíszített csokrokat, 
amit vasárnap induláskor 
mindenki megkap, és a pap a 
templom előtt megáld, majd 
énekelve vonulnak át a téren. 
A szentmise ugyanúgy zajlik, 
mint nálunk, passiót énekelnek, de a szentmise végén még körmenetben meg-
kerülik  a templomot.  
Túl ezeken a közösségformáló aktivitásokon, mindig újra meg újra érnek min-
ket megdöbbentő élmények is. Az egyik leginkább emlegetett az volt, amikor 
a káplán a magyar nagypapának, aki Laudetur Jesus Christus! -szal köszönt, 
lazán visszaválaszolt, hogy Tschüss!  
Ha megtudják, hogy magyarok vagyunk, és ráadásul az is kiderül, hogy van 
bajor pap ismerősünk, rögtön nagyon-nagyon katolikus kategóriába sorolnak 
bennünket. Az egyházi iskola is sokkal lazább, mint Magyarországon. Van 
hitoktatás, de nagyon elenyészőek a  közös imádságok az osztályok számára.  
Most húsvét előtt is örömmel megyünk Berlinbe, s nyitottsággal veszünk rész 
a kicsit másképp ünnepelt virágvasárnapi szertartáson. 

Meskóné Bircsák Gyöngyvér 



Kedves Testvérek! 

Írok nektek pár sort, hogy megoszthassam veletek néhány szóban a 
katekumenátus alatt szerzett tapasztalataimat.  
Már örömmel tölt el az is, hogy megismerhettem pár kedves és jó-
lelkű embert és egy szerintem  kiváló papot, aki nagyban segített, 
hogy egyre inkább közel kerülhessek Istenhez. Sokat tanultam a 
szertartásokról, igaz, volt amit már ismertem, de most már tudom 
mi a jelentőségük. Ezen felül megismerhettem más emberek gon-
dolkodásmódját és hitét, amiből szerintem szintén sokat lehet ta-
nulni, főleg, ha odafigyelünk a másikra. Sajnos egy sor tragédián 
estem át az előző évben, tudom, sokan vannak így, de én azt tapasz-
taltam, hogy közelebb kerültem Istenhez, és könnyebb lett sok do-
log a többiek és a lelkész segítségével. Erősebbnek, nyugodtabbnak 
érzem magam, és tisztábban látom a jövőmet, határozottabban tudom, mit szeretnék elérni 
még az életben. Emellett az is könnyebbséget okoz, hogy megköszönhetem Isten eddigi útmu-
tatását és segítségét, hogy hálát adhatok az emberekért, akik körbevettek, vesznek. Továbbra 
is vannak dolgok, amikkel nem teljesen értek egyet, de abban biztos vagyok, hogy az istentisz-
telet fontos, és a misék, a közösség és az alázat is az. 
Végezetül szeretném megköszönni Istennek, a lelkipásztornak és a társaimnak  hogy részt ve-
hettem, és továbbra is részt vehetek a katekumenátusok közösségében, remélem a többieknek 
is legalább annyit tudtam segíteni, mint amennyit ők segítettek nekem. 

Szeretettel: Péntek András 

 
 
 
Az idei húsvét számomra igazán más lesz, mint a többi. 
Egyrészt azért, mert többször is énekelhetek ebben a gyönyörű templomban, másrészt, mert 
meg leszek keresztelve! Jogosan tehetik/tehetitek fel a kérdést: “Csak most? Majdnem 15 
évesen?” Ráadásul, aki ismer, az tudja, hogy 7 éve járok hittanra, és már pici, óvodás koromban 
is hittem Istenben. Nos, igen. Ez mind igaz.  
De egy kis segítségre volt szükségem, amit az évek során meg is kaptam az itteni hitoktatóktól. 
Szóval erre most kerül majd sor. Nagyon örülök, hogy végre megkaphatom életem első szentsé-

gét, régóta vágyom rá, mert úgy érzem, e nélkül nem 
tudom igazán megtalálni a helyem. Ti már tudjátok, én 
még csak sejtem, milyen csodálatos érzés lehet Isten 
gyermekének lenni.  
 Külön öröm, hogy két öcsémmel, Botonddal és Bulcsú-
val együtt keresztelkedem. Szerencsésnek érzem 
magam. Nemcsak ezért, hanem azért is, mert egy 
ilyen remek közösségben tölthetem a vasárnap regge-
leket. Itt mindenki segítőkész és kedves. Senki nem 
megy el a másik mellett köszönés vagy pár kedves szó 
nélkül. Még az is lehet, hogy Nektek ez természetes. 
Nekem is az, de sajnos nem mindenhol tapasztalja ezt 
az ember, úgyhogy mindig felüdülés Veletek lenni. Kö-
szönöm Nektek, hogy szebbé és jobbá teszitek ezt a 
templomot, így könnyebbé téve az egyébként mozgal-
mas és fárasztó heteket. 
 Istennek legyen hála! 

Hámori Belián 



LITURGIKUS ÜNNEPEK: 
 
Április 8.  
az Isteni Irgalmasság ünnepe 
„Minél inkább eltávolodik az 
ember Istentől és az irgalom 
misztériumától, s minél inkább 
elveszíti a világ eszméinek hatá-
sára az irgalom szó értelmét, az 
Egyháznak annál inkább joga és 
kötelessége, hogy »hathatós 
kiáltással« forduljon az isteni 
irgalomhoz.” (II. János Pál) 
 
Április 22.  
hivatások vasárnapja 
Vendégünk: Riz Attila  
egri egyházmegyés kispap 
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Egyházközségi  

buszos kirándulást tervezünk  

Gyöngyösre és környékére 
június 2-án szombaton! 

A  részletes tudnivalókat később hirdetjük. 

Hi�antábor 6 és 18 év 
köz% fiatalok számára 

Egerben 
július 8., vasárnaptól – július 14., szomba%g 

 

A jelentkezési lapokat húsvét után fogjuk osztani. 


