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Róla szólni szóval kevés... 
 
Húsvéti szimbólumok, jelképek 
Mindennapi életünkben számtalan 
szimbólumot, jelképet használunk. 
Gondoljuk csak egy születésnapi, 
névnapi rózsára. Nem a rózsa értékét 
szeretnénk kifejezni, hanem elfogadó, 
önzetlen szeretetünket. Ezeknek a 
jelképeknek mindig több a tartalma , 
mint amennyit önmagukban 
jelentenek. Ilyen jelképünk a zászló, a 
címer, az öröm, a gyász színe, a 
szeretet szív szimbóluma, és még 
sorolhatnánk. 
 
Ezek a szimbólumok és jelképek 
vallási életünkben élnek, és  ugyanígy 
mindig többet kívánnak kifejezni a 
látható valóságnál. Kishittanosoknál a 
szeptember első napjaiban az iskolai 
tantárgyak jelképeit keressük, így a 
matematikához kockát, az olvasáshoz 
könyvet, az íráshoz ceruzát rajzolunk, 
majd hittanhoz keresünk ugyanilyen 
lényeget kifejező jelképet. A gyerekek 
templomot, keresztet, gyertyát, bibliát, 
szívet, felhőt és sok egyéb, a lényegre 
utalót rajzolnak füzeteikbe. 
Így ezek a jelképek mindig többet 
fejeznek ki annál mint amik valójában, 
hisz a templom nem csupán épületet 
jelképez, hanem Isten házát, a köztünk 
élő Istent.  Ugyanígy a háromszög 
hittanórán nem geometriai elem, 
hanem az Isten, a Szentháromság 
jelképe. 
 
Nekünk embereknek szükségünk van 
e látható jelképekre, hogy kifejezzük 
általa az egymáshoz, az Istenhez 
tartozásunkat. Gondoljunk keresztény 
értékekei hordozó jelképekre: a 
jegygyűrűre, a nyakunkban hordott 
keresztre, a liliomra. Emberi életünk, 

körülményeink között próbáljuk 
megjeleníteni a lényeget. A húsvéti 
ünnepnek is meg vannak a lényeget 
kifejező, a láthatónál többet tartalmazó 
jelképei. Ezeket szeretnénk most mint 
kis csokrot összefoglalni, remélve, 
hogy többet adnak lényegükben mint a 
látható, puszta valóság. 
Ezek a látható jelek által vezet 
bennünket az Isten a láthatatlan 
világba. Segítsenek örömünk teljen a 
felismerésben, hogy e jelképekkel az 
Istenhez való tartozásunkat, az ő 
őszinte szeretetét, és a benne való 
töretlen bizodalmunkat fejezzük ki. 
 
Pálmaág 
Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi 
bevonulását ünnepeljük. Az ünneplő 
tömeg pálmaágakkal fogadta. A 
pálmaág már akkor is Keleten a 
győzelem jelképe volt, a királyt 
megillető fogadtatás. Krisztus 
győzelme nem választott nép 
reményei szerint vált valóvá, hanem az 
Atya halál fölötti isteni uralmával 
győzedelmeskedett. E pálmaág a 
vértanúság, a szeretetből vállalt 
mindhalálig való engedelmesség 
jelképe is, hisz a vértanúság vállalása 
nem legyőzetett veszteség, hanem az 
Isten mellett kitartó hűség, bizalom és 
szeretet. Így a virágvasárnap liturgikus 
színe a vértanúságot megjelenítő piros 
- hisz “Isten annyira szerette a 
világot...” 
(Vértanú halált halt szentjein ünnepein 
a szentmise liturgikus színe szintén a 
piros.) Az olajág jelentése hasonló - 
béke, győzelem, bőség, termékenység  
jelképe  (Földközi-tenger partvidékein) 
Barkaág - megújul élet, a feltámadás 
jelképe, Közép - és Észak-Európa, 
hisz a tavasz első virágzó fája. Az újjá 
született életre, a keresztségre, az 
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Istennel való Újszövetségre 
emlékeztet. 
 
Lábmosás 
Jézus az utolsó vacsora alkalmával 
tanítványai lábát mosta meg a szolgáló 
szeretet jegyében. Azidőben az 
emberek mezítláb illetve saruban 
jártak, így szokás volt hogy a 
vendégségbe érkezőnek szolgáik 
mosták meg lábukat. Jézus maga 
mossa meg tanítványai lábát a 
szolgáló szeretet jegyében.  
“Szeressétek egymást, amint én 
szeretlek titeket” A vízzel való 
megmosás a keresztséget is jelképezi 
“ha nem moslak meg nem vagy 
közösségben velem.” Majd a húsvéti 
vacsora után mintegy megelőlegezve 
az emberiségért adott áldozatát, 
bemutatja az első szentmisét. 
Megmutatva ezzel mindannyiunknak, 
hogy a szolgáló szeretetünk és az 
Oltáriszentség magukhoz vétele 
elválaszthatatlan egység. Hogy az 
Oltáriszentséget tiszta lélekkel, a 
bűnbocsánat kegyelmében vegyük 
magunkhoz. 
 
Olaj   
Isten bőséges áldásának szimbóluma, 
melyet a szentségek által (keresztség, 
bűnbánat, Oltáriszentség, bérmálás, 
házassága, papi rend, betegek 
szentsége) Szentlélek erejéből 
nyerünk el. A szentség Isten erejével 
tölt el, az Isten és embertársaink 
szolgálatra való felkenés. 
Nagycsütörtökön a püspöki 
szentmiséken a lelkipásztorok 
szentelési ígéretüket újítják meg, majd 
a püspök  megszenteli a szent 
olajokat, melyek keresztelés, 
bérmálás, pap- és püspökszentelés, 
betegek szentségének 

kiszolgáltatásához szükségek, mint 
látható jelek. 
“Mikor a testvérekkel egységben 
vagyunk, az isteni szentségi kegyelem 
úgy árad szét bennünk, mint fejünkön 
az olaj.” 
 
Oltárfosztás  
Nagycsütörtökön a szentmise után 
oltárfosztás van, vagyis az oltárról 
minden elviszünk.  
Az oltár természetes kellékei a terítő, a 
gyertya, a kehely, a bort és vizet 
tartalmazó kancsók, a misekönyv, a 
virág - ugyanúgy hozzátartoznak az 
oltár megjelenéséhez, mint az emberre 
simuló ruhadarabok. Az oltárfosztás 
jelképesen emlékeztet minket Jézus 
megaláztatására, ruháitól való 
megfosztására. A megcsupaszított 
márvány illetve faoltárok puszta 
látványa is szembetűnő, hát még ha 
arra gondolunk, hogy személyes 
ruháink elvétele, a kiszolgáltatottság 
milyen hidegséget, bizonytalanságot, 
megszégyenítést jelent.  
 
Szentségimádás   
Ezen az éjszakán kiválasztott 
tanítványait Pétert, Jakabot és Jánost 
hívta magával. Az Olajfák hegyére 
ment, a  Getsemáni kertbe, hol 
szenvedését vállalva, ismerve, vérrel 
verítékezve mondja ki üdvözítő szavait 
“ Legyen meg a te akaratod.”  - 
lemondva önmagáról, az emberi 
életéről és a múlandó értékekről. 
Emberi életünket, sorsunkat teljesen 
magára vette. Aggodalmainkat, a 
másnapoktól való félelmeinket. Vérrel 
verítékezett ismerve a keresztút 
lépteit. Ki érthet meg minket jobban 
őnála bánatban és a jövő előtti 
szorongásban? 
Virrasszatok és imádkozzatok. - kérte 
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apostolait. Velünk ki imádkozik, és ki 
virraszt álmatlan hajnalainkon? Az a 
feltámadt Krisztus, , ki mellett apostolai 
nem bírtak kitartani, ébren maradni. 
De mellettünk ki virraszt, Ő, ki  soha 
nem fáradó szeretettel ölel át minket. 
Ő, ki hajnalonként fáradtan, 
töviskoszorúval fején borul vállunkra 
megpihenni.  
A szentségimádás a szenvedő Jézus 
melletti virrasztás jelképe. 
 
Passió  
Jézus szenvedéstörténetének 
felidézése. 
A 4. században már Szent Ágoston 
említést tesz róla.  
 
A 12. század kezdete óta szereplőit 
megszemélyesítve jelenítik meg 
katolikus templomainkban az Isten 
emberért vállalt végtelen szeretetét. 
A németországi Oberammergau 17. 
század pestisjárvány veszélye 
fenyegetett, s lakói fogadalmat tettek, 
hogy ha fennmarad falujuk tízévente a 
passiót közösen éneklik el. A falu 
fennmaradt, s azóta is minden 10. 
évben őszinte hálaadó szeretettel 
jelenítik meg az üdvösség eseményét.  
 
Bárány  
A bárány az ártatlanságot, szelídséget, 
jóindulatot, türelmet jeleníti meg. 
Gyermekkoromban velem együtt nőtt 
fel egy ilyen ártatlan kisbárány. Szinte 
harminc év után is emlékszem az 
udvarunkon békésen legelésző 
kisbarátra. De hogyan lett a húsvét 
jelképe a bárány? 
Már a zsidó népnek is puszta létén 
kívül több jelentőséget hordozott a 
bárány. Évszázadokon át a felajánlás, 
a “neked adom Istenem a 
legkedvesebbet” egészen elégő 

áldozata volt ő. Sőt az egyiptomi 
szabadulás idején az elsőszülöttek 
mentsége a bárány volt.  
A megváltás szimbóluma az egy evés, 
ártatlan bárány. Jézus is a szabadulás 
ünnepére, a húsvétra érkezett királyi 
bevonulással Jeruzsálembe, s az 
zsidó ünneplésre szánt húsvéti   
feláldozásának órájában adta életét az 
ember üdvösségéért. A zsidó nép 
felajánlása az Istennek a bárány volt, s 
most Isten adta magát áldozatnak. 
Annak idején Ábrahámtól megtagadta 
az emberáldozatott, tanítva helyes 
útról, s most minden időt örök 
áldozatává önmagát rendelte (a 
szentmise áldozat által), az 
üdvösségre híva teremtményeit. 
“Nézzétek az Isten Báránya” Jn. 1, 29 
- mint ahogy ezt mondjuk minden 
szentmisében. 
Ő az Isten Báránya, az Isten áldozata 
az emberért -  ki fehérre mossa 
lelkünket, ki visszaadja az üdvösség, a 
feltámadás reményét. Az értünk 
önmagát feláldozó Isten, a 
keresztáldozat, az önzetlenül életét 
adó Bárány jelenül meg a 
szentmisében.  
Isten magára vette az elkószált emberi 
életet, természetet, hogy utat 
mutasson az üdvösség felé. A 
keresztség által tagjai lettünk Isten 
jóakaratú, békés nyájának, hol 
Krisztus a pásztor, ki vezeti a 
rábízottakat, ha azok kérik - engedik, 
hisz az Isten örök bizalma az ember 
felé a szabad választás. Ki akar az 
Istennel tart. Nincs uralom, 
zsarnokság. Mindegyikünk maga 
választ jó és rossz között.  
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Kereszt  
Isten szeretetének, üdvösségnek a 
jelképe. Mélyen a földbe gyökerezik és 
a számunkra megnyílt ég felé mutat. 
Az üdvösség ténye és jelképe is. “Az 
Isten úgy szerette a világot...” A 
megaláztatás és a győzelem 
szimbóluma összpontosul benne. Az 
Isten a végtelenségig megalázta 
magát a mi üdvösségünkért,  s a 
feltámadás által megmutatta életünk 
értelmét és célját. Mindegyikünk 
életében eljön a pillanat, mikor számba 
vesszük eddig tett lépteinket, s 
feltesszük magunk a legfontosabb 
kérdést: mit tettem az elmúlt években, 
miért, kinek, mi az értelme? 
Az egyetlen, mely valóban igaz cél az 
Isten lehet, az örök üdvösség 
reménye, a keresett, vágyott 
boldogság. 
Jézust  a kereszt által támasztotta új, 
mennyei  életre az Atya, s minket is 
saját keresztünk által vezet 
üdvösségébe. 
 
Tudom, hogy profán és közel sem 
azonos értékű a hasonlat, de a 
jogosítvány, az érettségi, a diploma 
megszerzéséhez igen fáradságos, 
gondokkal terhes, nehéz utat kell 
végigjárnunk. De az autóvezetésnél 
maradva, jogosnak tartanánk, hogy 
azok is vezethessenek, kik erre 
alkalmatlanok? Bizonyára nem. A 
megfelelő képességek kialakulása 
ugyanígy szükségesek a a mennyei 
jogosítványhoz. Ehhez azonban a 
jogosítvánnyal szemben nem több 
mint hűséges Istenhit és 
emberszeretet szükséges.  
 
A keresztet Jézus Krisztus a 
megváltás eszközévé, és a 
feltámadás, az örök élet győzelmének 

jelévé tette az emberek számára. 
A kereszt jelképe számunkra a teremtő 
Istenben gyökerező hit, a másokat 
átölelő szeretet, és a mennyei örök 
élet felé mutató remény. 
 
Ima a kereszt el őtt : 
Fölséges és dicsőséges Isten, 
ragyogd be szívem sötétségét, 
és adj nekem igaz hitet, 
biztos reményt és 
tökéletes szeretetet, 
érzéket és értelmet Uram, 
 hogy megtegyem  
a te szent és igaz parancsodat. 
Amen. 
 Assisi Szent Ferenc 
 
Húsvéti gyertya 
A tűz, a láng, a fény mindig fontos volt 
az ember életében. Az élet 
alapfeltétele. Gondoljunk a nap 
fényére, erejére, melegségére, a földi 
élet mozgatója éltető ereje. Az élővilág 
uralkodó eleme. Ugyanígy a 
fellobbantott tűz szükséges velejárója 
az életnek. Évszázadok, évezredek 
estéjei teltek el a tűz lángja körül 
vacsorájukat elfogyasztó emberi életek 
során. Elődeink sokkal többre 
értékelték a fellobbanó lángokat, a 
tüzet: melegét, fényét, erejét. 
Sötétségben a fáklyák fénye mutatott 
utat. Az étel zamatos ízét a láng ereje 
adta meg. Hideg estéken a tűz melege 
itatta át a köréje gyülekezőket. 
A gyertya fénye, lángja a feltámadt 
Krisztust jelképezi - ki mint a tűz, a 
láng, a fény az emberi élet 
alapfeltétele. Mint fellobbanó fény utat 
mutat - az Krisztus útját, hogy az Ő járt 
ösvényén haladva az üdvösségre 
vezető lépteit tudjuk követni. E fényt a 
feltámadt Krisztus adja. 
Mint láng ereje a nyers húst, úgy alakít 
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át a hit erejével tápláló, értékes 
kinccsé Krisztus életünket, hogy az ő 
lángja által legyünk az örök élet 
társörökösei. 
Mint tűz melege járja át lelkünket 
Krisztus szeretete, hogy e megélt 
szeretet melegét adhassuk az ő 
önzetlenségével menedéket, 
melegséget, szeretet kereső 
embertársainknak. 
Ő az ki életünk sötét éjszakáit a 
feltámadás hajnalának fényével 
világítja be. Ő az, ki a sötétségből a 
világosságba vezet. (Pt. 2,9) 
 
A húsvéti gyertya jelképei: 
Kereszt: Krisztus keresztjének fénye, 
az önzetlen szeretet, az üdvösség 
reménye mutasson utat. 
Alfa és Omega betűi: “Én vagyok a 
kezdet és a vég, mondja Isten az Úr, 
aki van és aki volt, és aki eljövendő: a 
Mindenható.” (Jel 1,8) 
Évszám: Az Isten földi világunkba való 
lépésére hívja fel figyelmünket. A 
múlandóságra, hogy az elmúló időt ne 
az értéktelenre, hanem a mennyei 
kincsek gyűjtésére fordítsuk. 
“Ott nem marja rozsda, nem rágja 
szú...” 
Tömjénszem: Krisztus értünk ontott öt 
sebét jelképezi. 
Keresztény, Krisztuskövető életünk 
első lépése a keresztség, mikor a 
Krisztus világosságát jelképező 
gyertyát kapunk, hogy mint gyertya 
fénye a sötétben, úgy keressük az ő 
világosságát életünk során. Ugyanígy 
más szentségek felvételénél a 
feltámadt Krisztus világosságát 
jelképezi az égő gyertya. 
 
Keresztvízszentelés 
A víz kiemelt jelentősége, hogy a 
tisztaság, a tisztálkodás eszköze. Mint 

a víz ránk rakódott port, szennyet 
távolítja el, és ezzel új, tiszta életérzést 
ad, így nyerjük el általa jelképesen a 
keresztségben a lelki tisztaságot, a 
Szentlélek erejéből való újjászületést, 
a Krisztushoz hasonló új életet. 
 
A víz az élet alapvető szükségessége. 
Víz nélkül nincs élet. Társelemei a 
fény, a föld, a levegő. Földünknek és 
testünknek a kétharmadát vízből 
képződő folyadék  alkotja. A szárazság 
megfojtja az életet, a víz új erőre 
támaszt. Mint az élet fenntartásához 
szükséges vízre, úgy van szükségünk 
a keresztség által nyert 
Istengyermekségre, hogy lelkünket a 
szárazságtól megvédve megőrizzük az 
örök élet elnyerésére. 
 
Búzaszem 
Az újraébredés szimbóluma, hisz a 
búzaszemet ősszel ültettük el,  s 
tavasszal kel új életre a napsütés és 
esőzés hatására. Szent János 
evangéliuma így szól az 
evangéliumról: “Elérkezett az óra, 
amikor megdicsőül az Emberfia. 
Bizony, bizony  mondom nektek: Ha a 
búzaszem nem hull a földbe, és nem 
hal el, egymaga marad, de ha elhal, 
sok termést hoz.” (Jn. 12,23-25) 
E szentírási részlet utal Jézusnak az 
emberekért adott életére, hisz 
kereszthalálával meghalt a világ 
számára, s a feltámadásban új életre 
támadt, s termést hozott mindannyiunk 
számára, - a feltámadás, az üdvösség 
termését. 
Másik példabeszéde szintén az 
elvetett búzaszemről, a magvetőről 
szól. Ki jó földbe esett - meghallotta az 
Isten tanítását az élet igaz értékeiről - 
hetvenszeres, százszoros termést hoz. 
Milyen termést hoz a mi elvetett 
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magunk? Képesek vagyunk mi 
önmagunk céljainak, akaratának 
elhalni? A búza csak akkor kel új 
életre, ha ősszel elvetik, s téli fagyban 
elhal. Mi akkor kelhetünk, a mennyei 
élet új életére, ha elhalunk a mának, 
az önigazságoknak, a földi 
felmutatható értékeknek, kincseknek. 
Életcélunk a búzaszemben nyerhet 
beteljesedést, minden önzést feladva 
sokak lelki termése. tápláléka, s valós, 
a megvalósuló szeret ajándékai 
lehetünk.  
A búzakalász jelképezi Krisztus 
Egyházát. Mint a búzaszemek 
egységgé formálódása alkotja a 
búzakalászt, a keresztény hívek 
testvéri szeretetében így épülő 
egységgé az Egyház. 
 
Ételszentelés 
Az ételek megáldására már Jézus 
példát adott a csodálatos 
kenyérszaporítással és az utolsó 
vacsora alkalmával. Isten gondoskodó 
szeretetére utal, “ki az ég madarait 
táplálja”, s így rólunk sem feledkezik 
el. Az ételszentelés egyben  
mértékletességre int, a rászorulókról 
való gondoskodást is figyelmünkbe 
idézi. 
A kenyér az élelem legszükségesebb 
eleme, az élet fenntartását szolgáló 
táplálék. Kiemelt jelentősége van. Mint 
a vándornak az útravaló, ugyanúgy 
életünk társa a mennyei kenyér, a 
szent útravaló, az Oltáriszentség - 
mely mint éhezőnek a kenyér az élet 
forrását jelenti, ugyanúgy válik tápláló 
erővé bennünk.  
 
Húsvéti tojás és csibe 
Az életnek, az újjászületésnek a 
jelképe. Amint a tojásból új élet kel, s a 
csibe áttöri a kemény héját, úgy támad 

föl Krisztus is a sírjából az emberek 
megváltására. 
Sándor-kódex (középkor) tojásfehérje 
Krisztus lelke, sárgája Krisztus 
istensége. 
A sírjából feltámadó Krisztust 
jelképező tojást a 4. századtól 
részesítették egyházi áldásban. 
A festett tojás piros színe Krisztusnak 
az emberisért kiontott vérére 
emlékeztet. Régen a keresztszülők 
tojást ajándékoztak 
keresztgyerekeiknek, hogy a 
megváltás kiváltságos örömére 
emlékeztessék őket. 
 
 
Húsvéti nyúl  
Már az ókori ember szemében 
tekintély övezi a vadnyulat. 
Kipusztíthatatlansága miatt tisztelik, 
hisz az apró termetű állatok között a 
legszaporább. A termékenység 
szimbóluma, a kiolthatatlan életé.  
Az egyiptomiak gyorsaságát és 
ügyességét tartják figyelemre 
méltónak.  
Gyors mozgása, a szemünk elől 
bokrok mélyén eltűnő kinyúl, a földi 
élet gyors elmúlásának a jelképe. 
 
Feltámadási zászló  
A zászló a győzelem jelképe. A 
feltámadt Krisztus halálon aratott 
diadalának szimbóluma. Az Isten 
értünk vállalt áldozatát - a bűn, a halál 
feletti győzelmét, az üdvösség 
elnyerését, a mennyek országának 
diadalát, az Isten világ feletti uralmát 
jelképezi a feltámadási zászló.  
 
 


