
VIA LUCIS

A FELTÁMADOTT ÚTJA



Feltámadt Krisztus, és megvilágosítja népét, amelyet megváltott vérével!

Ez az a nap, amelyet az Úr adott,

hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja.

Uram, nyisd meg ajkunkat! 

És szánk hirdeti a Te dicsőségedet!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Feltámadt Krisztus, és megvilágosítja népét, amelyet megváltott vérével!



I. állomás 

Jézus feltámad halottaiból





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



Az angyal így szólt az asszonyokhoz:

„Ne féljetek!

Tudom, Jézust keresitek,

akit keresztre feszítettek.

Nincs itt.

Föltámadt, amint megmondta.

Jöjjetek,

nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott.”

/Mt 28,5-6/



Amikor az ember a bukás és a tehetetlenség 

végső pontjára jut,

amikor megszabadul attól az illúziótól,

hogy ő a legjobb, hogy önelégséges

és, hogy a világ középpontjában áll,

akkor Isten kinyújtja felé a kezét,

hogy átalakítsa az ember éjszakáját hajnallá, 

bánatát örömmé, halálát feltámadássá, 

visszafelé tartó útját előre haladóvá.



Könyörögjünk!

Úr Krisztus, Te bízol bennünk, és ez által 

életünk értelmet nyer. Így szólunk hozzád: 

„Hiszek Uram”, segíts kishitűségemen!”

Te pedig megmutatod a teremtő alkotás útját 

és megengeded,

hogy ezen az úton törékenységünk ellenére is 

alkotni tudjunk.



Dicsőség a Feltámadottnak,

aki ismervén gyöngeségünket

és kifosztottságunkat, eljön,

hogy a megingathatatlan bizalom himnuszát 

énekelje bennünk.

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



II. állomás 

A tanítványok üresen találják a sírt 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



Akkor bement a másik tanítvány is,

aki először ért a sírhoz.

Látta és hitt.

/Jn 20,8/



Isten csak az élettel megvallott hitet értékeli, 

mert a hívek számára

az egyetlen megengedett szélsőségesség

a szeretet!

Ne féljetek mindenkit szeretni,

barátokat és ellenségeket egyaránt,

mert a megélt szeretetben rejlik

a hívő ereje és kincse! 



Könyörögjünk!

Élő Isten!

Sötétségünkben fényt gyújtasz,

soha ki nem húnyó tüzet.

A dicsőítés Lelke által

kiszabadítasz önmagunkból.



Törékeny emberségünkbe

olyan lelki-szellemi erőt leheltél,

ami soha nem távozik tőlünk.

Még ha nem is ügyelünk rá,

bennünk marad,

hogy előre lendítsen minket. Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



III. állomás 

A feltámadt Krisztus megjelenik Magdolnának 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



Jézus erre nevén szólította:

„Mária!”

Erre feléje fordult,

és zsidó nyelven csak ennyit mondott: 

„Rabboni” – vagyis Mester.

/Jn 20,16/



Jézus követése feltételekkel jár.

A Mester által támasztott feltétel

meghívás arra,

hogy újra hálával tudjunk emlékezni,

és be tudjuk ismerni,

hogy életünket és képességeinket

nem annyira

a személyes győzelmünknek köszönhetjük, 

hanem ajándékba kaptuk:

ajándék, amely Isten és sok ember

csendes munkája nyomán szövődött,

akiknek nevét

majd csak a mennyek országának 

eljövetelekor ismerjük meg.



Könyörögjünk!

Krisztus nyomodba szegődve

afelől is döntöttünk,

hogy szeretni fogunk.

Akkor sem hagyjuk

megkeményedni szívünket,

ha valami hallatlan dolog történne.

Lelkeddel belénk leheled

a szenvedélyes várakozást,

a közösség iránti szenvedélyes vágyat.



Hogyan is tudnánk enélkül

ráébredni hivatásunkra, 

hogy kovásszá kell lennünk

abban a tésztában, 

ami maga az emberiség. Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



IV. állomás 

A feltámadt Krisztus az emmauszi úton 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



Hát nem ezeket kellett

elszenvednie a Messiásnak,

hogy bemehessen dicsőségébe?

Aztán Mózesen kezdve

valamennyi prófétánál megmagyarázta,

ami az írásokban róla szól.

/Lk 24,26-27/



Jézus átalakítja az emmauszi tanítványok 

kétségbeesését életté,

mert amikor szertefoszlik

az emberi remény,

akkor kezd felragyogni

az isteni remény.

Ha nem hagyjuk,

hogy szétszakadjon a fátyol,

amely elhomályosítja tekintetünket,

és nem hagyjuk, hogy megtörjön

szívünk és előítéleteink keménysége,

sosem fogjuk tudni felismerni Isten arcát.



Könyörögjünk!

Krisztus, jelenléted titkát ingyen kínálod,

és kifürkészhetetlen az út,

amelyen vársz ránk,

hogy az Atyához elvezess.

Ha életedet mégoly kevéssé értjük is, 

szívünkben lakó lelked által

elérhetjük magát az Istent.

Így művelsz velünk csodát;

élő kövek gyanánt építesz be testedbe, 

egyházadba. Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



V. állomás 

A feltámadt Krisztus megtöri

és feléjük nyújtja a kenyeret 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



Mikor asztalhoz ültek,

kenyeret vett kezébe,

megáldotta, megtörte,

és odanyújtotta nekik.

Erre megnyílt szemük,

és fölismerték.

/Lk 24,30-31/



Jézus megismétli a két tanítvány előtt

minden eucharisztia fő mozdulatát:

megfogja a kenyeret, megáldja,

megtöri és odaadja.

Vajon ebben a mozdulatsorban

nincs ott Jézus egész élettörténete?

És vajon nincs ott

minden eucharisztiában annak jele,

hogy minek kell lennie az Egyháznak?

Jézus megragad minket, megáld minket, 

„megtöri” életünket

– hiszen nincs szeretet áldozat nélkül –,

és felajánlja azt másoknak,

felajánlja mindenkinek.



Könyörögjünk!

Élő Isten Lelke!

Itt vagyunk, várakozunk.

Tudván, hogy Te bennünk imádkozol,

feltámad bizalmunk.

Hogy befogadhassunk Téged, 

egészen egyszerű szívet kérsz tőlünk,

mellyel vállalni merjük annak kockázatát,

hogy úgy ajánljuk fel magunkat Neked,

amint vagyunk.



Merjük letenni álarcunkat,

ami elfedné

mindenkiben rejlő jelenléted átsugárzását.

Azt pedig, amit kérsz tőlünk,

Te magad adod meg:

Boldogok a tisztaszívűek, 

ők meglátják az Istentől valót.

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



VI. állomás 

A feltámadt Krisztus megjelenik tanítványainak 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



Miért vagytok megzavarodva?

S miért támad kétely szívetekben?

Nézzétek kezemet és lábamat!

Én vagyok.

/Lk 24,38-39/



Amikor a szívünk megkérgesedik, 

megkeményedik, akkor felejtünk; 

elfeledkezünk az üdvösség kegyelméről,

az ingyenességről.

A kemény szívekbe,

az ideológiával teli szívbe

nem tud belépni az Úr.

Az Úr csak az együttérző szívbe tud belépni, 

olyan szívbe, mely képes megkönyörülni,

és amelyik nyitott.

Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet! 



Könyörögjünk!

Úr Krisztus,

mi ezen a Földön nemegyszer jövevények, 

idegenek vagyunk,

erőszak és zord ellentétek

szétszóratásában élünk.

Te könnyű szélként árasztod ránk

a Békesség Lelkét.



Ő átjárja bensőnkben

a kétkedések pusztaságát és fölkészít arra, 

hogy a béke hordozói legyünk ott,

ahová állítottál minket, –

mígnem a béke szép reménye

fölvirrad az emberek között.

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



VII. állomás 

A feltámadt Krisztus hatalmat ad

a bűnök megbocsátására 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



Rájuk lehelt, és így folytatta:

„Vegyétek a Szentlelket.

Akinek megbocsátjátok bűneit,

bocsánatot nyer.”

/Jn 20,22-23/



Engedjük, hogy Isten irgalmassága 

megújítson minket,

engedjük, hogy Jézus szeressen minket, 

engedjük, hogy szeretetének ereje

átalakítsa a mi életünket is.

Váljunk eszközeivé ennek az irgalomnak, 

legyünk olyan csatornákká,

amelyeken keresztül

Isten megöntözheti a földet,

megőrizheti a teremtett világot

és kivirágoztathatja az igazságosságot

és a békét.



Könyörögjünk!

Krisztus, Te ránk hagytad,

újra meg újra ránk bízod a szót:

Isten megbocsátásának,

az ember iránti bizalmának igéjét.

Hogy követni tudjunk,

erőt adsz a szüntelen újrakezdéshez.



Követni Téged

életünk hétköznapi eseményei közepette:

ez csak abból áll, hogy rátalálunk az útra,

nem a merev törvények ösvényére,

hanem Terád, Krisztus,

aki valóban út vagy:

rajtad keresztül maga Isten siet felénk.

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



VIII. állomás 

A feltámadt Krisztus megerősíti Tamás hitét 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



Jézus ezekkel a szavakkal fordult Tamáshoz: 

„Ne légy hitetlen, hanem hívő.”

Tamás fölkiáltott:

„Én Uram, én Istenem!”

/Jn 20,27-28/



Jézus sebei a béke forrását képezik,

mert az Ő végtelen szeretetének jelei,

amely legyőzte

az emberrel ellenséges erőket,

a bűnt és a halált.

Felszólítja Tamást,

hogy érintse meg sebeit.

Ez számunkra is tanítás,

mintha Jézus mindnyájunknak ezt mondaná: 

„Ha nincs békesség a szívedben,

érintsd meg sebeimet”.



Könyörögjünk!

Úr Krisztus, ha akkora hitünk volna is,

hogy hegyeket elmozdíthatnánk,

lobogó szereteted nélkül ugyan mit érnénk?

De Te szeretsz minket.

Szent Lelked nélkül, aki szívünkben lakik,

mivé lennénk?

De Te szeretsz minket.



Mindent magadra véve,

megnyitottad számunkra az utat,

Isten békéje felé.

Feléje, aki fáradhatatlanul ezt ismétli:

„Irántatok való szeretetem

nem múlik el soha.”

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



IX. állomás 

A feltámadt Krisztus megjelenik Tibériás tavánál 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



A tanítvány, akit Jézus kedvelt,

így szólt Péterhez:

„Az Úr az!”

Akkor Jézus fogta a kenyeret,

és adott nekik.

/Jn 21,7. 13/



A feltámadt Jézus jelenléte

mindent átalakít:

a sötétséget legyőzi a világosság,

a hasztalan munka

ismét gyümölcsözővé és ígéretessé válik,

a fáradtság és az elhagyatottság helyére

új lendület lép,

annak a bizonyossága,

hogy az Úr velünk van.



Könyörögjünk!

Krisztus szeretetének lehelete!

Tőled van a szívünkben élő bizalom.

Mindenkit megajándékozol vele.

Aki pedig ezzel a bizalommal

megajándékoz Téged,

abban forrást fakasztasz,

melyből felszökken a nem is várt,

az evangéliumi frissesség.

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



X. állomás 

A feltámadt Krisztus átadja a hatalmat Péternek 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



„Simon, János fia,

jobban szeretsz engem, mint ezek?”

„Igen Uram, felelte, 

te tudod, hogy szeretlek.”

Erre így szól hozzá:

„Legeltesd bárányaimat.”

/Jn 21,15/



Kérjük a kegyelmet,

hogy ne legyünk lagymatag,

félig-meddig keresztények,

akik hagyják kihűlni a szeretetet,

hanem a Jézussal való

mindennapi kapcsolatban

és az ő megbocsátásának erejében

találjunk rá újra gyökereinkre!

Jézus, mint Pétertől, tőlünk is kérdezi:

„Ki vagyok számodra?”

„Szeretsz-e engem?”

Engedjük, hogy e szavak

szívünkbe hatoljanak,

és felébresszék bennünk a vágyat,

hogy ne elégedjünk meg a minimummal, 

hanem a maximumra törekedjünk,

arra, hogy mi is Jézus élő tanúi legyünk!



Könyörögjünk!

Krisztus, Te szeretet vagy

és nem akarod,

hogy mi kívülről ítélő bírák legyünk,

hanem azt kívánod,

hogy elvegyüljünk minden közösségben.



Úgy legyünk az emberiség nagy családjában,

mint kovász a tésztában;

hogy élesztő legyünk,

amely szikkadtsággal,

keménységgel megbirkózva

fölold a nyomasztó teher alól.

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



XI. állomás 

A feltámadt Krisztus elküldi tanítványait a világba 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



„Menjetek tehát,

tegyetek tanítványommá minden népet, 

kereszteljétek meg őket

az Atya és Fiú és Szentlélek nevében.

Íme én veletek vagyok mindennap,

a világ végéig.”

/Mt 28,19-20/



A mi Istenünk nem egy távoli,

a magas ég rabságában élő Isten,

hanem az emberért „rajongó” Isten,

aki oly gyengéden szereti az embert,

hogy képtelen elszakadni tőle.

Mi, emberek képesek vagyunk

megszakítani kapcsolatainkat

és lebontani a bennünket összekötő hidakat,

Ő azonban képtelen erre.

Ha a mi szívünk elhidegül is,

az övé mindig szeretettől izzó marad.

A mi Istenünk szüntelenül kísér minket.

Nincs olyan szeglete a világnak,

amelyet ne érne el

a feltámadt Krisztus győzelme.

A szeretet győzelme! 



Könyörögjünk!

Föltámadt Krisztus,

Lelked bennünk lakik,

ma, holnap és mindörökké.

Néha úgy tűnik, nagyon kevés az,

amit megértünk.

De már az is imádság,

ha jelenlétedben tartózkodunk,

bárhol legyünk.



Az is meglehet, hogy gyakran

a hallgatásunk lesz leginkább imádság. 

Sejtelmünk támad arról,

hogy egész életünkön át

egyre előbbre haladhatunk:

ha a beléd vetett bizalmunk előzi meg 

minden cselekedetünket,

ha a szív bizalma lesz minden dolog kezdete. 

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



XII. állomás 

A feltámadt Krisztus felmegy a mennybe 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



„Galileai férfiak,

mit álltok itt égre emelt szemekkel?

Ez a Jézus, aki közületek fölment a mennybe, 

úgy jön el ismét,

ahogy szemetek láttára

a mennybe szállt.”

/ApCsel 1,11/



Miközben tekintetünket az égre emeljük, 

ahová Krisztus felment

és ahol az Atya jobbján ül,

erősítsük meg lépteinket a földön,

hogy lelkesen és bátran folytassuk utunkat, 

küldetésünket, hogy tanúságot tegyünk

és megéljük az evangéliumot

minden környezetben.

Legyünk azonban tudatában annak,

hogy ez elsősorban nem a mi erőnktől, 

emberi erőforrásainktól függ.

Csak a Szentlélek világosságával

és erejével tudunk hatékonyan eleget tenni 

küldetésünknek,

hogy megismertessük másokkal

Jézus szeretetét és gyöngédségét.



Könyörögjünk!

Krisztus,

te fölajánlod nekünk,

hogy kiengesztelődött emberként éljünk 

Testednek, az Egyháznak közösségében.

Kiragadsz minket elszigeteltségünkből,

és lehetővé teszed,

hogy egész Egyházad hitére támaszkodjunk,

kezdve az első keresztényektől

az apostolokon és Márián át azokig,

akik ma hisznek.



Köszönjük,

hogy arcod fénye ragyog föl arcukon

– minden gyermeked tekintetében –

s így előttünk is föltárul titokzatos jelenléted.

Titkos valóság módjára átéljük

Isten országának valóságát:

a szív túlcsorduló gazdagságát,

az egyszerűséget,

az ámuló csodálatot és ujjongást.

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



XIII. állomás 

Máriával együtt a Szentlélekre várakozva 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



„Az apostolok az asszonyokkal,

Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel 

együtt egy szívvel-lélekkel,

állhatatosan imádkoztak.”

/ApCsel 1,14/



Az egyház, amely anya,

a gyengédség útját járja.

Ismeri a simogatás, a csend,

a rápillantás megannyi bölcsességét.

Tud együttérző lenni és csendben maradni. 

Azok a lelkek, akik az egyházhoz tartoznak 

és ismerik annak anyai jellegét,

nekik is ezen az anyai úton kell haladniuk, 

úgy mint alázatos, gyengéd személy,

aki mosolyog és szeretettel teljes.



Könyörögjünk!

Istenünk, a föld minden népének Istene!

Te mindeneket kiengesztelsz magaddal

Krisztusodban,

úgyhogy semmi baj nem érhet már,

kivéve azt, ha elveszítjük

a megbocsátás szellemét.

Urunk Krisztus, jelenlétedben olykor

váratlan dolog történik velünk:

Te laksz bennünk és mi Benned lakunk.



Jöjj, Föltámadott Lelke,

amikor a kiengesztelődés

belső megpróbáltatást hoz magával.

Jöjj és énekelj bennünk,

jöjj és emelj föl minket

belénk helyezett bizalmaddal!

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



XIV. állomás 

A feltámadt Krisztus elküldi a Szentlelket 





Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! 

Mert húsvétod által megváltottad a világot! 



„Hirtelen, mintha csak heves szélvész 

közeledett volna,

zaj támadt az égből

és egészen betöltötte a házat,

ahol összegyűltek.

Majd pedig szétoszló,

tüzes lángnyelvek lobbantak föl előttük,

és valamennyien elteltek a Szentlélekkel.”

/ApCsel 2,2-4/



A Szentlélek az az isteni erő,

ami megváltoztat, megváltoztatja a világot.

Belép életünk helyzeteibe

és átalakítja azokat;

megváltoztatja a szíveket

és megváltoztatja az eseményeket.

Újból örömet támaszt,

felvirágoztatja a békét a szívekben.

Jöjj, Szentlélek Isten,

leheld a világra a béke lágy melegét

és a remény üdítő frissességét.

Változtasd meg bensőnket

és újítsd meg a föld arcát!



Könyörögjünk!

Krisztus,

éltető Lelked bontakoztassa ki bennünk

az adományokat,

amelyekkel mindenkit megajándékoztál!

Te úgy fogadsz el minket,

ahogy vagyunk.

Miért kellene hát arra várnunk,

hogy megváltozzék a szívünk,

mielőtt még hozzád térnénk?



Te fogod majd átalakítani azt,

és Te mindent megadsz,

ami csak begyógyíthatja

föltépett sebeinket:

az imádságot, a dicsőítés énekét,

a megbocsátást,

a kiengesztelődés rügyfakadásait.

Ámen.

Mi Atyánk…

Aki feltámasztotta Jézust a halálból,

a mi halandó testünket is életre kelti egykor, 

bennünk lakó Lelke által.



Ti, források és minden, ami mozog a vízben,

zengjetek hálaéneket Istennek, alleluja!

Urunk, növeld bennünk a hitet,

és a Szentlélek világosságát szüntelenül gyújtsd fel szívünkben.

Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra,

és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel,

amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ti, források és minden, ami mozog a vízben,

zengjetek hálaéneket Istennek, alleluja!

Ámen.
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