
 

Jn 19,38-42 

Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozék, behajol vala a sírba; 

12 
És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt vala. 

13 
És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették őt. 

14 
És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. 

15 
Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted 

el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. 

16 
Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! ami azt teszi: Mester! 

17 
Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd 

nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. 

18 
Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. 

  

Jn 20, 11-18 

A húsvéti hatást Magdalai Márián keresztül mutatja be János (ez kritikai 

szempont az akkori elhidegülő Egyház felé, mely jellemző Jánosra). Nála 

mutatkozik meg, az Isten új üdvkorszaka, melyre a vasárnap mutat. Mert Isten a 

szenvedését is és a dicsőségét is a legkisebbek által vezeti be: a virágvasárnap 

példája, egy szamár, aki tette a dolgát; a húsvét példája, egy bűnös nő, aki 

minden körülmények között ragaszkodik az Úrhoz. Majd másoknak is 

megjelenik Jézus, de a legkitüntetettebb Magdalai Mária. → A 

legnyomorultabbak és legelesettebbek is alkalmasak arra, hogy Isten dicsőségét 

megértsék, hordozzák és továbbadják. Ez a Jézusi életprogramban is benne van, 

amit a születése előtt, Mária, az anya, mutatott be az imádáságába 

(„megalázottakat felemel"). Miért pont Magdalai Mária az első, aki érti Jézus 

feltámadását:  

1.     Jézus mellett maradt a keresztnél és ragaszkodott Jézushoz. Pedig emberi 

akadályok voltak: 1) A keresztre feszítés emberi reménytelensége (ami 

végignézett); 2) A temetés. Mert felesleges volt a temetőbe mennie, hiszen 

Arimátriai József és Nikodémus többet is tett, mint amit a temetéstől 

megkívántatik; 3) A tanítványok (Péter és János). Akik, az üres sírt szintén látva 

úgy ítélték, hogy itt már nincs mit várniuk és keresniük, ezért visszamentek. De 

Mária, mindenek ellenére, maradt. Mindene Jézus volt. Nem volt veszíteni 

valója. Megtapasztalta Jézus szeretetét, megbecsülését, bocsánatát. Nem volt 



életének értelme Jézus nélkül. Még a meg nem értett csalódottságban, a halál 

után is bízott benne. A sírását is igyekezett Jézus közelébe vinni. Behajolt Jézus 

után a sírba. Ez is a ragaszkodás jele. → A húsvétot, azok élhetik meg, akik 

Jézushoz ragaszkodnak egyedül. Akiknek nincs életük Jézuson kívül. Akik a 

csalódottságukat is Jézushoz viszik.  

2.     Az angyalok megszólították és kérdezték. 1) Mennyei lelkigondozást élt át, a sír 

mélyén. → Aki így ragaszkodik Krisztushoz, a legnagyobb mélységben is 

lelkigondozást él meg, törődést, a mennyből is, hogy angyalok foglalkoznak 

vele. Sokszor védtek meg és gondoztak Isten angyalai. Úgy, hogy nem is tudtad. 

Mint itt Mária sem foglalkozott az angyalok megjelenésének a döbbenetével. 

Aki ragaszkodik az Úrhoz, annak megnyílik a Menny és a lelki valóság is 

valósággá válik számára. Az mennyei kijelentéseket és megértéseket él át. 2) De 

a furcsa, hogy Mária nem is csodálkozott az angyalokat látva és velük beszélve. 

Mert igényes volt. Ui. nem az angyaloknál és a mennyei kijelentéseknél van a 

megváltás és az ő vigasztalása, hanem Jézusnál. → Ne elégedjünk meg a 

lelkigondozás kellemes érzésével és mennyei kijelentések örömteli 

felfedezésével. Ezek ugyan egyre közelebb visznek az üdvösséghez, de az 

üdvösség Jézusnál van. Amíg el nem érjük az Urat, addig nincs meg az életünk. 

A Feltámadott Úrral való találkozásban van az örök élet.  

3.     Jézus bevárta Máriát. Nem ment el Mária csalódottságának a helyéről. → Jézus 

ott van a csalódottságunknak a helyén. Bevár. Ha most elmész (a csalódással teli 

kapcsolat, szolgálat, közösség stb.) helyszínéről, eltévedsz. Nem tudod tovább 

folytatni. Mert Jézus onnan akar indítani. De magad, még mélyebb csalódásba 

kerülnél. Mert aki Hozzá megy, azt Ő semmiképpen ki nem veti.  

4.     Mária szemei akkor nyíltak meg, amikor Jézus nevén szólította. Addig csak 

tévképzetei voltak róla (kertész). → Jézus ezen a húsvéton nevünkön akar 

szólítani. Mária meghallotta a hívást és válaszolt rá. Halljuk meg, hogy Jézus 

ismert és elmondja, hogy a személyes terheinket Ő hordozta és vitte fel a 

Golgota Keresztjére.  

5.     Mária küldetésbe indul. Jézus testvéreinek is vinni az örömhírt. → Ne hagyjunk 

másokat kétségbe és reménytelenségbe. Ha megkaptuk a megszólítást és a 

gyógyulást nekünk is kötelességünk másoknak azt továbbadni.  

 


