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Isten a szeretet 1Jn 4,8 
Jézus él! Az áttörést (Pascha) ünnepelni 
 
 
Egyedül képtelen vagyok ezt a kegyelmet elsajátítani. Ellesem a szüleimtől, a testvéreimtől, 
Jézustól. Jézus megkér, hogy egész életem szeretetté legyen. Hogyan? Élem-e, látom-e, 
vállalom-e, felfedezem-e ezt a kimeríthetetlen, óriási jézusi szeretetet? 

A szeretet naggyá tevő csoda. Húsvét titka, hogy az élet, a szeretet erősebb, mint a 
halál, hiszen Jézus legyőzte azt. Gyönyörködjünk ebben a mélységes határtalan szeretetben. 
Ebben a misztériumban, Jézus még inkább feltárja önmagát. Ezzel a szeretettel magához 
vonz, gyógyít, átalakít bennünket, és Ő él. Örökké él, olyan életet, mely túlmutat a mi 
elképzelésünkön. 

Ki tudja ezt felfogni? Be tudjuk fogadni? A tanítványok és barátai nem, a főpapok 
sem, és sajnos mi is csak ritkán. 

Hányszor, de hányszor a szeretetben, a megbocsátásban, a szentmisében, a húsvéti 
gyertyafényben, a ragyogó szemekben, a csendben, a teremtett világban, ahol önmagát 
ajándékozza, ahol a feltámadásával új életre hív. Gyertek keresztények, most amikor a 
liturgiát, az imát, a közösséget, a találkozásokat másként éljük meg, keressük és találjuk meg 
ŐT, a szeretet áttörésében, és együtt tudjuk kiáltani, hogy JÉZUS ÉL! Mi is vele együtt élünk. 

Kérjük bátran a kegyelmet, hogy újra érezhessük azt az örömet, hogy Jézus él és azt 
mondja mindenkinek személyesen, hogy „veled vagyok minden nap”. Köszönöm, hogy Te 
vagy az életem, új életet, új létezést ajándékozol. 
 
 
Ez a titokzatos csoda mily felfoghatatlan néha számunkra, az a tudat, hogy Ő él, mi pedig 
benne élünk és mozgunk. Anthony de Mello: A madár dala című könyvében nagyszerűen 
példázza: A kis hal 

- Elnézését kérem – mondta egyszer az óceánban az egyik hal a másiknak. Ön idősebb és 
tapasztaltabb, mint én, ezért valószínűleg tudna nekem segíteni. Mondja már meg, hol 
találom meg az Óceánt? mindenütt keresem, de hiába. 
- Az Óceán? – kérdezte az öregebb hal – hát az, amiben most is úszol. 
- EZ AZ? – de hisz ez csak a víz. Amit én keresek, az az Óceán mondta a kis hal, elégedetlenül 
tovább úszott, hogy valahol máshol folytassa a keresést. 
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Feladat: 
A húsvéti idő 50 nap, kérlek, ha tehetitek, gyakoroljátok be Szent Ignác egyik kedves imáját: 
A szerető figyelmesség imáját. Csak öt lépése van és kb. 15 percet vesz igényben, mely 
begyakorlása megtart, önismeretben megerősít, hogy életünk boldog legyen. 
1. Tekintsek vissza a napomra, és ezt, mint barát a barátjával, beszélgessem át Jézussal. 
Egymástól is szoktuk kérdezni ma mi történt veled? Ne erőltessük, a fontosabb események 
rögtön eszünkbe fognak jutni, és csak arról beszélgessünk. 
2. Melyek azok az értékes virágszirmok, gyöngyszemek, melyeket hálaként ide hozok, 
Jézusnak megmutatom. (jó beszélgetés, személy, csodaszép dolog, amit láttam, finom íz stb.) 
3. A nap folyamán emberi esetlenségünk miatt, bűnök, bántások, gyengeségeink is 
megmutatkoznak. Mint botlasztó köveket, tegyem le Jézus elé. Gondolatban engesztelődjek 
ki azzal, akivel a szeretetünk sérült. 
4. A lelkünk nagyon vágyik a továbblépésre, a növekedésre és ehhez, kegyelmekre van 
szükségünk. Kérjünk Jézustól olyan kegyelmet, mely a lelkünk számára vitamin. Megerősít, 
feltölt. (a H-Vitaminok pl.: hit, hűség, hála, humor, hallgatás, de bármit kérhetsz: A-Z vitaminig) 
5. Énekkel, imával fejezem be. 
 
 
 

Ilyés Erika sa 


