
1 

VII. é vfolyam 4.sza m 2020. a prilis 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zus Krisztusnak! 

A családi asztalra tégy egy fehér ab-

roszt, az asztalra tegyél gyertyát gyer-

tyatartóba, szentírást és énekeskönyvet!

Az alábbi útmutató szerint kövesd 

velem a Nagyhét eseményeit! 

2.oldal   

Pál Ferenc:  Ami igazán számít 

……     

11. oldal 

Maradj otthon, de tarts velem!  Varga Rita rovata 
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ÚTMUTATÓ NAGYHÉTRE 

 Maradj otthon, de tarts velem! A családi asztalra tégy egy fehér abroszt, az 

asztalra tegyél gyertyát gyertyatartóba, szentírást és énekeskönyvet! Az alábbi útmu-

tató szerint kövesd velem a Nagyhét eseményeit! Isten népét most nem gyűjthet-
jük össze a templomba, de én, a közösség papja a templomban végzem a szertartáso-

kat és imádságokat, Isten népe pedig az otthonaiban ugyanabban az időpontban 
bekapcsolódhatnak. Szent Bazil liturgiája szépen kifejezi ezt: „a jelenlévő és a jogos 

okból távol levőkről…” imádkozik és ajánlja fel a szentáldozatot. Most jogos okból van-
nak távol nagyon sokan, így ránk vonatkozik az egyház papja által vezetett imádság. 

Mindent úgy fogunk végezni, mint előző években, csak az adott időpontban vissza kell 
emlékezni, és már itt is vagyunk Isten házában. Krisztus jelen van, s imáink által a 

föltámadás öröme szívünkbe költözhet. Amikor befejeztük az imádságot el kell fúj-
ni a gyertyákat, ahogyan a templomban tesszük, és majd a következő szertartásra új-

ból meggyújtjuk. 

Sokan kérdezik milyen lesz a húsvétunk idén? Én szép húsvétra számítok, arra gon-

dolok, hogy az ember újra Istenre talál. A csendben és imádságban megerősödik az Is-
tennel való kapcsolatunk. A teremtmény újra együtt örül a Teremtővel. A húsvéti étele-
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ket hálaadással fogyasszuk majd el. És ne csak magunkra gondoljunk, hanem imádkoz-

zunk másokért, főleg az elhunytjainkért. Isten adja meg, hogy ez az átmenet segítsen 
megérteni az üdvösségünket, ami Isten akarata. A húsvét ettől lesz szép, a mi üdvössé-

günk utáni vágyunktól. Isten minden embert üdvözíteni akar, de nem nélkülünk. 

+ A virágvasárnap esti zsolozsma - vőlegényszolgálat (17:00) a Nagyhét kez-

detét és Krisztus szenvedését jelenti. Énekeljük a Vőlegény himnuszát, amely arra fi-
gyelmeztet bennünket, hogy készüljünk fel Krisztus eljövetelére. „ÍME, A VŐLEGÉNY JŐ 

ÉJFÉLKOR * és boldog a szolga, kit virrasztva * ámde méltatlan, akit lustálkodva talál. 
* Vigyázz, ó én lelkem, * és sok álommal ne terheld magad, * nehogy a halálra adat-

ván * a mennyország-ból kivettessél, * hanem serkenj föl, kiáltván: * Szent, szent, * 
szent vagy Isten, * az Istenszülő kedvéért könyörülj rajtunk!” Az evangélium leírja a 

papok és a vének tervét, hogy Jézust csapdába csalják és így vallásos eretnekként el-
ítéltessék. Áldott Józsefről (Jákob fia az ószövetségben) hallunk, akit egy gödörbe dob-

tak, és testvérei rabszolgaságba adtak, és aki később hatalmas uralkodó (gabonaosztó) 
lett. Ez a történet előfutára Krisztusnak, hiszen majdan őt is elutasítják, elárulják, majd 

dicsőséggel koronázzák Isten Királyságában. Halljuk a kopár fügefa példázatát, melyet 

Krisztus megátkozott és elszáradt, mert nem hozott gyümölcsöt. Ez a fa olyan, mint 
azok, akik hallották Isten szavát, de nem hoznak gyümölcsöt azáltal, hogy nem enge-

delmeskednek neki. (Mt21,18-43) Énekes könyv: 318.oldal 

+ Nagyhétfő esti vőlegényszolgálat (17:00) emlékeztet bennünket az éberség 

és az előkészület szükségességére, hogy ne érjen bennünket felkészületlenül, amikor 
Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt meg kell jelennünk. Halljuk a példabeszédet arról a 

tíz szűzről, akik olajjal töltötték meg lámpájukat, így készültek a vőlegény fogadására. 
Az üres lámpákkal érkezőket kizárták az ünnepről. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy 

életünket hittel és jó cselekedetekkel kell megvilágítanunk, és mindenkor készen kell 
lennünk Krisztus fogadására. „FÖLÉKESÍTETT MENYEGZŐS TERMEDET látom, Üdvözí-

tőm, * de nincs menyegzős öltönyöm, hogy oda bejuthassak. * Tedd ragyogóvá lelkem 
öltözékét, fényárasztó, * és üdvözíts engem!”(Fényének) Az evangélium leírja a farizeu-

sok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy Jézust elfogják és megfélemlítsék, miközben erős 
ellenállásban ütközik a gonoszságuk. (Mt22,15-46; 23,1-39) Énekes könyv:321.oldal 

+ Nagykedd esti vőlegényszolgálat  (17:00) emlékeztet bennünket a bűnös asz-

szonyra, aki Krisztust illatos olajjal felkente halálának előrejelzéseként. Bűnbánat és 
Krisztus iránti szeretet a Kasszián himnusz témája, amely kifejező énekünk. „URAM, A 

SOK BŰNBE merült nő * istenségedet megérezve * vállalta a kenethozást, * s előre el-
hozta a balzsamot eltemetésedre. * „Ó, jaj nekem — sírva kiáltá —, * éjszakaként borul 

rám bűneim sokasága * és a vétkekhez való ragaszkodás holdtalan homálya! * Fogadd 
el könnyeim patakját, * ki a felhők vizét a tengerbe zúdítod. * Hajolj le szívem sóhajtá-

saihoz, * ki az egeket meghajlítod kimondhatatlan alázattal! * Csókkal borítom el leg-
szentebb lábaidat, * és megtorlóm a hajfürtökkel, * amelyekkel Éva az Édenkertben * a 

te közeledésed hangjára félelmében elrejtőzött. * Ki tudná föltárni bűneim sokaságát * 
és a te ítéleteid melységét? * Üdvözítőm, lelkem megmentője, * ne vesd meg a te szol-

gá-lódat, * hiszen irgalmad végtelen!"A nő kik estek sok bűnre, Istened felismerésével, 
Uram, átvállalja a mirhahordozó szerepét; és sajnálva elhozza a mirhát a temetése 

előtt. – Jaj, nekem - mondta.” (Kasszián szerzetesnö idiomelon éneke 8. hang) Az 
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evangélium elénk tárja Krisztus közelgő szenvedését, és emlékeztet belső küzdelmeire 

és gyötrelmére. (Jn12,17-50) Énekes könyv:321.oldal 

+ Nagyszerdán (17:00) a gyógyulás és a megbocsátás iránti igényünkre összpon-

tosítunk, amelyek életünk erőterébe kerültek, amikor Jézus Krisztussal kapcsolatba lé-
pünk. Ünnepeljük a betegek kenetének szentségét. Bevalljuk bűneinket és törekszünk 

rá, hogy megbékélve Istennel és embertársainkkal töltsük el a következő napokat. A 
pap szent olajjal megken minket, hogy fizikailag és lelkileg is meggyógyuljunk. 

(Levelek olvasása: Jak5,10-16, Róm15,17, 1Kor12,27-31-13: 18, 2Kor6,6-18; 7,1, 
2Kor1,8-11, Gal5,22-6,2, 1Tessz5,14-23. Az evangélium olvasmányai: Lk10,25-37, 

Lk19,1-10, Mt10,1, 5-8, Mt 8,14-23, Mt15,21-28, Mt9,9-13.) Énekes könyv: 321.oldal 

+ Nagycsütörtök reggel (8:00) amikor belépünk a felső terembe, tanúja vagyunk 

annak a pillanatnak, amikor Krisztus megszünteti a Régi Szövetség gyakorlatát, és lét-
rehozza az Új Szövetség rituáléját, az Eukarisztiát. A misztikus vacsorát a Szent Bazil 

isteni liturgiájával ünnepeljük. Ezen az ünnepi szolgálaton arra figyelünk, amit Krisztus 
mondott és tett a misztikus vacsorán. A nagy bemenet előtt énekeljük ezt a különleges 

himnuszt: A TE TITKOS VACSORÁDNAK * részesévé fogadj ma engem, Isten Fia, * 

mert nem mondom ki ellenségednek a titkot, * sem csókot nem adok neked, mint Jú-
dás, * hanem mint ama gonosztevő, kiáltok hozzád, * emlékezzél meg rólam, Uram, * 

midőn eljössz a te országodba! Ezen a napon emlékeztetünk a tanítványok lábának 
megmosására, iskarióta Júdás árulására. Jézus felajánlotta magát, mint valódi ételt 

mindannyiunk számára. Az étkezés kenyere és bora a test és a vér lett, amely örök 
életet ad nekünk. (1Kor11,23-32, Mt26,2-20, Jn3,3-17, Mt26,21-39, Lk22,43-45, 

Mt26,40-27,2.) Énekes könyv:326. oldal. Nagycsütörtök este (17:00) 12 evangéliu-
mi szakaszt olvasunk fel az utrenyében, amelyben Jézus szent szenvedésének esemé-

nyeiről és az Ő utolsó utasításairól hallunk, amelyek a tanítványokhoz szólnak. Az 
evangéliumi szakaszok élő tanúk számunkra Jézus elárulásáról és letartóztatásáról, 

próbájáról és meggyőződéséről, végül kínzásáról, keresztre feszítéséről és haláláról. Ez 
a szolgálat magában foglal egy felvonulást a kereszttel. A felvonulás után a jelelevők 

gyertyákat gyújtanak a kereszt lábánál. (Az evangéliumok: Jn13.31-18,1; Jn18,1-29; 
Mt26,57-75; Jn18,28-19,16; Mt 27,3-32; Mk15,16-32; Mt27,33-54, Lk23,32-49; 

Jn19,25-37; Mk15,43-47; Jn19,38-42; Mt27,62-66) Énekes könyv: 330.oldal 

+ Nagypéntek a gyász, a szigorú böjt és az ima napja. Ezen a napon Urunk a 
keresztre önként ment és meghalt, hogy széttépje bűneink adóslevelét. A halál hatal-

ma és a gonosz valósága uralja a világot ezen a rettenetes napon. Ez a sötétség napja. 
Ennek ellenére Jézus Krisztus halála már a halál hatalma fölötti győzelem kezdetét je-

lenti. Királyi órák 7:00 órakor kezdődnek. Az első, a harmadik, a hatodik és a ki-
lencedik imaórát azzal a lelkülettel imádkozzuk, ahogyan Jézus a keresztnél szenve-

dett. Ezt a szolgálatot követően a jelenlevők elkészítik a szentsírt és virágokkal díszítik. 
(Gal6,14-18, Mt27,1-56; Róm15,6-10, Mk15,16-41; Zsid2,11-18, Lk23,32-49; 

Zsid10,19-31, Jn19,23-37) Krisztus levétele a keresztről és sírba tétele péntek 
délután 5 órakor történik. Ebben a szolgálatban tanúi vagyunk Krisztus szörnyű 

szenvedésének és halálának. Egy mozgó liturgikus felvonulással (körmenettel) emléke-
zünk Arimethai József hűségére és szeretetére, aki gyengéden vette le Krisztus testét a 

keresztről, betakarta tiszta gyolcsba, és eltemette saját, még nem használt sírjába. 
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(1Kor1,18-2,2; Mt27,1-38, Lk23,39-43; Mt27,39-54, Jn,19,31-37; Mt27,55-61). A je-

ruzsálemi utrenyében (szombat 7.00) bánkódunk Jézus váratlan halálán, ami üd-
vösségünkért történt. Szomorúsággal és bánattal énekeljük a siratásokat annak, aki 

szimbolikusan el van temetve, ám mégis mi úgy ismerjük, mint a feltámadt Urat. Ezen 
a szolgálaton a halotti leplet gyertyafényes menetben visszük az egész templom körül. 

A szentsír virágaival díszítik fel a templomot. (Ezek37,1-14; 1Kor5,6-8; Gal3,13-14; 
Mt27,62-66) Énekes könyv: 341. oldal 

+Nagyszombat szigorú böjt napja, de a remény és a várakozás napja. A 
Nagy Szent Bazil isteni liturgiája (17:00) már a feltámadásra irányítja imádságain-

kat. Ez a nap azt jelképezi, hogy Krisztus a Hadesbe szállt, ahol az egész emberiségnek 
hirdette a jó hírt, Ádámtól és Évától kezdve. Az örömre és a jó hírre úgy emlékezünk, 

hogy a pap egy adott időben, az isteni liturgiában rózsaszirmokat vagy 
(babérleveleket) szór szét, várva Krisztus győzelmét a halál hatalma felett így énekel-

jük: „Keljen föl az Isten, és széledjenek el az ő ellenségei, és fussanak orcája elől, kik 
őt gyűlölik!” (Róm6,3-11 és Mt28,1-20). Énekes könyv: 365.oldal 

+ Húsvét: Szombaton, éjfélkor, este 11 órakor kezdődő virrasztás után ün-

nepeljük a Szent feltámadás szolgálatát és az isteni Liturgiát. Elsötétített temp-
lomban a hívők a paptól kapják a feltámadás világosságát. A jelenlevő hallja Krisztus 

diadalának jó hírét az evangéliumból. Krisztus feltámadásának örömteli himnuszát dia-
dalmasan énekelik - „Krisztus feltámadt - Christos Anesti”. A Szent feltámadás szolgá-

latát követően Aranyszájú Szent János Liturgiájával ünnepeljük a feltámadást. A szol-
gálat végén a parókia vörösre festett tojást ajándékoz és agapéra hívja a jelenlevőket. 

A piros szín szimbolizálja a Krisztus által az emberiségért feláldozott vért, a tojás pedig 
a feltámadás új életét. (Mk16,1-8; ApCsel1,1-8; és Jn1,1-17) Énekes könyv:369-

383.oldal Húsvét délután 17:00 órakor ünnepeljük az Agape húsvéti vecsernyét, 
amikor átöleljük egymást és megbocsátunk keresztény társainknak. Ez az új élet kezd-

te, melyet Jézus Krisztus ajándékoz nekünk. Az evangélium több nyelven olvasható, 
hogy szemléltesse a feltámadás jó hírének egyetemességét. (Jn20,19-25). A fiatal 

gyermekeket megkérjük, hogy a templom udvaron vegyenek részt egy húsvéti tojásva-
dászaton. Énekes könyv: 383.oldal 

+ 
 

Ünnepi szertartási rend:  
Maradj otthon, de tarts velem! 

 
Virágvasárnap este:17.00 esti vőlegényszolgálat  

Nagyhétfő:17.00 esti vőlegényszolgálat  

Nagykedd:17.00 esti vőlegényszolgálat  
Nagyszerda:17.00 Vecsernye a betegekért és gyónásra vágyókért  

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja 8.00  Nagy Szent Bazil Liturgia ve-
csernyével 17.00 Az Úr szenvedéséről szóló 12 kínszenvedési evangélium 

Nagypéntek: Jézus Kereszthalálának napja, szigorú böjti nap!7.00 Királyi ima-
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órák 17.00  Sírbatételi vecsernye körmenettel 21.00 Kis esti zsolozsma 

Nagyszombat: Krisztus alvilágba leszállása (egész nap nyitva a templom) 7.00 
Jeruzsálemi utrenye a szent sírnál,17.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével 23.45 

Feltámadási szertartás gyertyás körmenettel és Ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés 
a templom parkolójában 

Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe  
17.00 Agapé-alkonyati zsolozsma 

Húsvéthétfő: 7.00 Utrenye 8.00 Szent Liturgia, miroválás  
17.00 Alkonyati zsolozsma 

Húsvét kedd: 7.00 Utrenye 8.00 Szent Liturgia, húsvéti körmenet 
 17.00 Alkonyati zsolozsma 

+ 
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 

Engedje meg, hogy Krisztus dicsősége bekerüljön az otthonába a Nagyhét fo-

lyamán, és így vegyen részt a Húsvét ünnepében! 

A nagyhét napjainak üzenete 

(Nagyhéten segít az Egyház emlékezni (jelenvalóvá tenni): Mit tett értünk az Atya 

Jézus Krisztusban?) 
 

HÚSVÉT ELŐTT HAT NAPPAL * eljőve Jézus Betániába * és tanítvá-nyai ezzel 
járultak hozzá: * Uram, hol akarod, hogy elkészítsük neked a pászka-ételt? * Ő pedig 

így küldte el őket: * Menjetek a szemközti városba * és ott találkoztok egy vizeskor-
sót vivő férfival. * Őt kövessétek, * a ház gazdájának pedig ezt mondjátok: * a Mes-

ter üzeni: * Nálad fogom megtartani * tanítványaimmal a pászka húsvéti ün-
nepét. (virágvasárnapi sztichira) 
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Ebben az évben minden család otthonában akarja az Isten, hogy az Egyház el-
készítse a húsvétot. A mi otthonunk válik templommá, egyházzá az imádság által. A 

Szentírás olyan közeggé teszi a családi otthont, amelyen keresztül találkozunk Iste-
nünkkel. Kinyilatkoztatja számunkra, hogy Isten közöttünk van, amikor olvassuk az 

apostolok levelét, akkor olyan, mintha az apostol köztünk lenne és emlékeztetne. Ami-
kor olvassuk vagy hallgatjuk az evangéliumot, akkor azt halljuk, hogy Krisztus szól 

hozzánk. (Az ezt követő prédikáció olyan, mint a próféták szava, akik kinyitják kincses 
ládájukat és elénk tárulnak Isten üzenetei, amelyek most és nekem szólnak. (- ezek az 

interneten elérhetőek (encsgorkat.hu), olvassuk fel a családjainkban!) Ezekben a szent és 
nagyszerű napokban, melyeket az Úr szerzett nekünk, mindez különösen nyilvánvalóvá 

válik. Az Egyház a múltat jelenvalóvá teszi. És mi ezt kifejezzük a dicséret, bűnbá-
nat, beleegyezés hangján, hogy mi vagyunk a tanúi annak, ami most történik Jézus 

Krisztussal. Ez teszi a szentírási olvasmányokat maivá, hogy mi, mint az esemény 
tanúi vagyunk jelen. Nagy erővel jelenik meg mindez a pénteki utrenyében, amikor a 

12 evangélium meghív Krisztus keresztjének a követésére, és világossá válik a nagy-

szombati utrenyében, hogy Krisztus előtt állunk és olvassuk a 119. zsoltárt, amelyben 
mintha maga Krisztus szólna hozzánk a keresztről, és mi minden zsoltárversre válaszo-

lunk egy dicsérettel, mint aki párbeszédet folytat vele. Persze világos számunkra em-
berileg szólva, hogy nem a történelmi eseményt, a port a lábunk alatt, a gúnyolódást, 

a napfogyatkozás miatti hideget érezzük, és nem is kell, hogy így legyen. Bennünk 
annak a ténynek kell kiteljesednie, hogy Isten belépett a történelembe, s 

megváltoztatja a világ menetét, mert Nagypéntek után Húsvét következik, 
ahogyan a mi életünkben is a szomorúságot örömmé tudja változtatni. Amikor 

Krisztus, mint teljes Isten és mint egész Ember keresztre van feszítve, akkor az Egyház 
bekapcsol a saját szenvedésünkön keresztül Krisztus emberségébe, és az Egyház segít-

ségével a Szentírás jelenlévő erejével részévé válunk Krisztus keresztre feszíttetésének 
és föltámadásának. Ma történik velünk, most történik mindaz, amit hallunk és látunk 

A Szentírás emlékezete azt jelenti, hogy Isten most is jelen van. Isten má-
jára, jelenlétére, emlékeznünk kell. Az ember hamar elfelejtkezik Istenről, külö-

nösen, ha jólétbe keveredik. A Nagyhét és a Húsvét az ószövetségi Exodus bibliai 

modelljére épül. Ha erre nem figyelünk, akkor a lényeget nem vesszük észre. Ebben a 
modellben látjuk  és értjük meg, hogy Isten mit ért el Krisztusban a kereszten. Az Exo-

dusra, mint egy jövendölésre kell tekinteni, ami Krisztusban teljesedik be. A Húsvét 
ünneplésében ezért mondja Krisztus, hogy „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 

Tudniillik, így kapcsolja össze a húsvéti vacsorát és a kereszt titkát.  
A Nagyhét és a Húsvét a mi életünkben segít emlékezni arra, mit tett ér-

tünk az Isten Jézus Krisztusban, és ezzel Isten jelenléte bekapcsol bennünket 
az eseményekbe. Pontosabban, Isten, aki jelen van, megment minket, vállára vesz 

minket, mint a keresztet, és átvisz minket a halálból az életre. Sőt minden alkalommal 
a szent Liturgián is ezt teszi velünk, az Ő jelenléte megment bennünket. A Liturgia 

anaphorajában a Nagyhét és a Pászka mikrokozmosza, más módon, a legtökéletesebb 
módon kapcsol be a Megváltó Krisztus művébe. Kezdetektől van egy szövetség Isten 

és az Ő népe között. Azt jelenti, hogy Isten lesz a mi Istenünk, és mi leszünk az Ő né-
pe. Ez az unió jelentette, hogy Isten gondoskodik, utat mutat, jelen van a népe életé-
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ben, és mi engedelmeskedünk neki. Mózes parancsolatainak ez volt a célja, hogy Isten vá-

lasztott népe a nemzetek fényévé váljon.  
Teljességében senki sem tudja megérteni, mi történik velünk ezekben a na-

pokban. Talán a görög szó, az anamnézis fejezi ki a legjobban azt, ami nem egyszerűen 
emlékezést jelent. Nem csak olyan értelemben, mint jelen emlékezés a múlt eseményeire, 

hanem a bibliai szóhasználat sokkal többet fejez ki, szellemi tevékenységet. A tanítvá-
nyok személyesen jelen voltak a húsvéti vacsorán, jelen voltak ezen a misztikus 

eseményen. És mi is hasonlóképpen, amikor ünnepeljük a Liturgiát vagy a Pász-
kát, ugyanezen a misztikus vacsorán vagyunk jelen. A zsidó nép identitásában is 

meghatározó pillanat volt, hogy meg kell emlékezni az Exodusról. Azt állítják ebben, hogy 
Isten kiszabadította őket a fogságból és szabadságot adott nekik. Ez egy múltbeli esemény 

volt, amit jelenvalóvá kellett tenni, áthidalva a múlt és a jelen feszültségét. És az emléke-
zés megértését a jelen örök cselekvésében látják. Az emlékezés ezért nem egyszerűen 

memória, hanem olyan eseményen való részvétel a jelenben, ami átível az idő 
kategóriáin.  

 

Nagyhetet megelőző szombat: Jézus feltámasztja barátját, Lázárt halottaiból.  

Mária és Márta könyörögnek az Úrhoz, hogy gyorsan jöjjön meggyógyítani testvérüket, Lázárt.  

Jézus késlelteti visszatérését, egészen addig, hogy Lázár már 4 napja halott, mikor megjelenik. 

Márta megvallja, hogy hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia.  

Jézus azt mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni 

fog…” Jézusnak hatalma van rá, hogy feltámassza a halottat.  

Jézus feltámasztja Lázárt a halálból, legyőzi a halált.  

Jézusban támadhat fel és nyerhet életet minden ember.  

Barkaszentelés vasárnapja. Nagyhetet kezdő vasárnap. Jézus királyként lép Jeruzsá-

lembe!  

Jézus belép Jeruzsálembe, ahol úgy tisztelik, mint egy Királyt. 

A gyerekek üdvözlik Jézust, pálmaágakat lobogtatnak, és azt kiáltják Neki: „Hozsánna!”  

Az emberek dicsőítik Jézust kiáltván: „Hozsánna! Áldott, Ki az Úr nevében jön! Hozsánna a magas-

ságban!”  

Az ünneplésben a Krisztushoz való hűségünk jele az, hogy pálmaágakat tartunk kezeinkben. 

Jézus belép a jeruzsálemi templomba, és kiűzi a pénzváltókat. 

Jézus a templomban tanít.  

A Vőlegény szolgálata. Nagyhét hétfője, keddje és szerdája. A Vőlegény példázata az 

Ítéletről és a „Végről”.  

Isten arra hívott meg minket, hogy a világban szolgáljuk, és képviseljük őt a szeretet által.  

Azért hív minket, hogy a megpróbáltatásokban gyümölcsöket hozzunk, használva azokat a talentu-

mokat, melyekkel megajándékozott minket. 

Jézus figyelmeztet minket az ítélet Napjára, az Idők Végezetére, amikor mindnyájan megjelenünk 

majd Isten előtt, ahol számot kell adnunk tetteinkről.  

Vőlegényként fog értünk eljönni, hogy menyasszonyaiként a mennyei Jeruzsálembe vigyen minket. 

Isten arra szólít fel minket, hogy felkészültnek kell lennünk arra, hogy beléphessünk az Ő Királyságá-

ba.  

Nagycsütörtök. Az utolsó vacsora. A Vacsora, lábmosás, Krisztus megkenése és el-

árulása.  

Egy nő megkeni Jézus lábát olajjal, egyrészt szeretetének jeléül, másrészt, hogy felkészítse őt a te-
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Legyünk ragyogóak, átlátszók, igaz hirdetői a szent feltá-

metésére. 

A zsidók meg akarják ölni Jézust, és Júdás elárulja Mesterét.  

Jézus példát ad, hogyan kell szolgálnunk másokat azzal, hogy megmossa tanítványainak lábát. 

Jézus részt vesz az Utolsó Vacsorán tanítványaival. Megáldja a kenyeret és a kupa bort, mondván: 

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”  

Jézus a szeretetre tanítja tanítványait, megígéri nekik, hogy elküldi a Vigasztalót, a Szentlelket miu-

tán elmegy.  

Krisztus halála és temetése. Nagypéntek. Krisztus elítélése, keresztre feszítése és el-

temetése.  

Jézus elviszi tanítványait imádkozni, és elmondja nekik, hogy egyikük elárulja Őt, mások pedig meg-

tagadják őt és elfutnak.  

Jézust letartóztatják és a főpapok elé viszik, és az írástudók halálra ítélik, istenkáromlásért, hogy 

egyenlővé tette Magát Istennel.  

Jézust Pilátus, a római helytartó elé viszik, aki a császárt képviseli, azért, hogy halálra ítélje és meg-

ölesse.  

Jézust keresztre feszítik a két tolvajjal együtt.  

Mária, Jézus anyja, és az asszonyok, akik követték és szolgálták Őt, végig ott álltak a keresztfánál.  

Arimetai József és Nikodémus leveszik Jézus testét a keresztről, előkészítik a temetésre és egy új sír-

ba fektetik.  

Nagyszombat és Húsvét. Alászállás a poklokra és a feltámadás.  

Jézus előre eltervezve, azért halt meg, hogy nekünk új életet ajándékozzon! Kereszthalála által Jézus 

vereséget mért a halál erejére, hatalmára.  

Jézus emberként halt meg, alászállt a pokolra, a halál helyére, hogy megtörje a halál hatalmát és a 

sírban lévőknek életet ajándékozzon. 

Jézus élete erőseb volt a halálnál. A halál nem tarthatta fogságba az Életet. Halálának pillanatában a 

föld megrendült, a sírok kinyíltak, és számos szent teste feltámadt.  

Feltámadása által Jézus, aki a Krisztus – Isten, új életet ajándékozott azoknak, akik hisznek Benne, 

és megcselekszik az Ő akaratát.  

Bár igaz, hogy meghalunk, tudjuk, hogy „a halál nem tarthatja tovább az embert fogságban”, miután 

Jézus újra eljön, és mindenki, aki a sírban nyugszik, feltámad halottaiból.  

Krisztus az Ura mindennek, Ő fogja megítélni az élőket és holtakat, és örök életet fog adni a világnak, 

és mindazoknak, akik elfogadják Őt Királyként és Istenként. Te vagy, Krisztusom életem Ura és 

Uralkodója! Hittel énekelem, a Te szent feltámadásodat. 

Legyünk ragyogóak, átlátszók, igaz hirdetői a szent feltá-

madásnak! 

„Föltámadás napja a Pászka,  
az úrnak Pászkája, világosodjunk fel népek, 

 mert a halálból az életre és a földről az égbe 
 átvitt minket Krisztus Istenünk, 
 kik az Ő győzelmét énekeljük! „ 
 (Damaszkuszi szent János 8.sz.) 
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Világosodjunk fel népek, legyünk ragyogóak, sugározzuk a feltámadás örömét. Is-

tennek szenteljük életünket. Szeretjük egymást, megosztjuk egymással életünket, véle-
ményünket, imádkozunk és együtt hitelesen szolgáljuk a keresztény közösséget. Akiknek 

többjük van megosztják a nélkülözőkkel. Elmosódnak a faji, kulturális és nemi határok.  

A hitetlenek, amikor közösségbe kerülnek a hívőkkel maguk tapasztalják meg, hogy 

ez nem egy elképzelt élet, egy filozófia, vagy tanítás, hanem egy dinamikus élet, aminek 
nem lehet ellenállni. „Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig na-

ponként növelte az üdvözültek számát ugyanott.” (ApCsel 2,47)  

Ma is keresztények fényesen ragyogják Krisztus világosságát. Krisztus feltámadásá-

val minden megújul, a teremtés rendje helyreáll. A 4 században teológus szent Gergely ír-
ta: „Ma üdvösség jött a világra... Krisztus feltámadt halottaiból, keljetek fel! Maga Krisztus 

újra visszatér, térjetek meg! Krisztus kiszabadult a sírból, mert kiszabadult a bűn köteléké-
ből, a pokol kapuit széttörte, a halál megsemmisült.” (Nazianzi Szent Gergely második 

húsvéti beszéd) 

Krisztus feltámadásában válunk ragyogóvá, mert a Ő a világ világosság. A belőle 

áradó fényt fogadjuk be és sugározzuk tovább. Amint Jézus mondta nekünk: „aki engem 

követ nem jár sötétségben, mert én vagyok a világ világossága.”(Jn8,12). Amikor követem 
szívünk ragyog, mert tele van örömmel és boldogsággal. Ez az a ki nem fogyó boldogság, 

amely életünknek célt és értelmet ad. Ez nemcsak egyes kiválasztottaknak jár, hanem 
mindenkinek, aki meg van keresztelve.  

Meg vagy mentve, most már csak neked kell felvenned az ÚJ életnek a ritmusát, ez 
a krisztusi élet. Ezt az életet a jelen idő teszi folyamatossá: Én bízom Isten irgalmába, meg 

vagyok váltva. A holdnak nincs fénye a nap nélkül, mi is sápadtak vagyunk Krisztus nélkül. 
Ez történik velünk is- nincs saját fényünk, ha nem vagyunk elég közel Jézus Krisztushoz 

nem tudunk ragyogni, nincs Élet bennünk. Amikor Krisztussal közösségben éljük az életet, 
akkor Krisztus világosságát árasztjuk szét. 

A szent olyan bűnös, aki minden nap megtér, aki folyamatosan kísértésben és meg-
próbáltatásban él. A szent olyan, aki saját példáján keresztül többiek számára megtapasz-

talhatóvá teszi, hogy ő Istenben hisz. Én együtt sugárzom-e Krisztussal? Ha valaki találko-
zik velem észre veszi-e hogy én Krisztusé vagyok? Mi tükrözi bennem Krisztus fényét? 

Nagy az én fellelőségem papként, hogy engedem-e hogy Krisztus világossága világoskod-

jék bennem. Az én világosságom világoskodik- e Isten népének?  

Kötelességem, hogy ne rejtsem véka alá a világosságomat. Krisztus világossága elérkezet 

számomra a keresztségbe, húsvét éjszakáján felerősödik, hiszen a pap hív: „Jertek merít-

setek fényt a soha le ne alkonyodó világosságból…” Krisztus feltámadásakor engedjük, 

hogy felerősödjön bennünk ez a fény és ragyogó hirdetői legyünk a szent feltámadásnak.    
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Varga Rita rovata  Olvassunk könyveket!   

Pál Ferenc:  Ami igazán számít 

Hogyan bánjunk jól magunkkal és másokkal? 

Elborítanak minket az információk, a sürgős ügyek és a fontos feladatok. De mi a lénye-

ge? A válasz az élet néhány ritka, kitüntetett pillanatában természetes módon tárul fel. 

Amikor Ric Elias repülőgépe zuhanni kezdett a Hudson folyó felett,félelem helyett mély 

szomorúság lepte meg. „ Elrontottam! Az életemet olyasmivel töltöttem, ami nem számít, 
azok helyett, akik számítanak! „ 

Amikor egy hideg téli napon mentem az utcán, az egyik ház falának támaszkodva egy haj-
léktalan férfi ült, lehajtott fejjel. Föl se nézett, csak így szólt, mintha magának mondaná: 

„Éhes vagyok.” Mi mást kellet volna még mondania? Ez a két szó önmagában is érvényes. 
Ahogy Viktor Frankl írta: „Ha egy beszélgetésben mélyen emberire találok, megállok, és 

nem kérdezek tovább, mert megérkeztünk.” 

Szeretnék veled együtt megérkezni e könyv révén egy-egy igazán lényeges pillanathoz, 

amikor meggyőződéssé erősödik bennünk a fölismerés: már tudom, hogy mi az, ami való-
ban számít. 

Ha rátaláltunk a saját válaszainkra, érdemes kidolgoznunk magunkban bizonyos készsé-

geket, magatartásformákat, hogy a mindennapok során is alkalmazni tudjuk azt, amit már 
fölfedeztünk. 

Keresem a választ: Miként ismerjük föl a szükséges változásokat? Miként hozzuk ma-

gunkat egyensúlyba nehézségek idején?Hogyan használjuk bölcsen tapasztalatainkat és 

éljünk gyümölcsöző , eredményes életet?Mit tegyünk, hogy elkerüljük a kiégést, és derűs 

emberré váljunk? Hogy képesek legyünk megadni gyerekeinknek, amire szükségük van? 

Vagyis hogyan bánjunk jól önmagunkkal, egymással és a földünkkel?  

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
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