Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Virágvasárnap

Egyszerű történet

A nagyhét napjaiban

A

A

hogyan Jézus megérkezik Jeruzsálembe, ahol élete véget ér, ugyanúgy mi is nagyböjti utunk végéhez
közeledünk. A mai napon elkezdődik a
nagyhét, amely során Jézus életének
utolsó napjaira emlékezünk.
Ma, Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi
bevonulására, nagycsütörtökön az
utolsó vacsorára és az Úr elfogására az
Olajfák-hegyén a Getszemáni kertben,
nagypénteken kereszthordozására és
kereszthalálára emlékezünk, majd pedig
szombaton éjszaka, a sötétedés beállta
után kezdődő szertartás keretében és
húsvétvasárnap megünnepeljük Jézus
dicsőséges feltámadását.
A 2000 évvel ezelőtti történet nagyon
egyszerű: Van egy ember, aki örömhírt
hirdet. A városokat és a falvakat bejárva
csodákat tesz. Szavaira és tetteire felfigyelnek az emberek, de népszerűsége
nem tetszik a vallási vezetőknek. Miközben barátokat szerez magának és tanítványokat gyűjt maga köré, ellenségei
is lesznek. Ez utóbbiak azzal a váddal,
hogy Istennek tartja magát, halálra ítéltetik és kivégeztetik a rómaiakkal. Igen,
ő Jézus Krisztus, aki hitünk szerint az
Isten Fia.

Az utolsó napokban megdöbbentően
gyorsan zajlanak és váltakoznak az események. A Jeruzsálembe szamárháton
érkező Jézust királyként köszönti és
énekekkel dicsőíti a nép, majd öt nap
múlva talán éppen ezek az emberek ordítva követelik keresztre feszítését. A
városba most dicsőségesen bevonuló
Úr néhány nappal később megszégyenítve, keresztjét hordozva jön ki onnan
és megy fel a Golgotára. A teljesen elgyengült Jézus három órás szenvedés
után kileheli lelkét, meghal. Még aznap
este leveszik holttestét a keresztről és
egy sziklasírba helyezik.

Krisztussal az úton

U

ram, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre
visznek lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez, az Atyához vezető utat. Bátran
indultál utolsó utadon, a keresztúton. A te életutad végső soron mindig felfelé
vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten.
Jézusom, te követésedre hívsz engem és minden embert. Társad szeretnék lenni
utadon, amely a halálon keresztül az örök életre vezet!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

történet itt véget is érne, ha Jézus
csak egy ugyanolyan ember lett
volna, mint bárki más.
De ő nem csak valóságos ember
volt, hanem valóságos Isten is! Egész
életét kudarcnak nevezhetnénk, ha kereszthalálával minden véget érne. De
feltámadása mindent megváltoztatott!
Az Egyház arra hív minket, hogy kísérjük el utolsó napjaiban a mi Urunkat! Vegyünk részt a nagyheti
szertartásokon, amelyek lehetőséget
adnak nekünk arra, hogy ne csupán
kívülállóként szemléljük az eseményeket, hanem csatlakozzunk Jézushoz,
akinek követői vagyunk. A világban
sok ember csak szájtátva bámulja vagy
értetlenül nézi a Krisztussal történteket, s azt gondolja, hogy semmi köze
Jézus halálához.
Az utolsó vacsora estéjén szeretetének nagy jeleként nekünk adja Testét
és Vérét a kenyérben és a borban. Fogadjuk el szeretetét és ne mulasszuk el
a szentáldozást ezen a szentmisén!
Nagypénteken együtt végezzük
majd a keresztutat abban az órában,
amikor Jézus kilehelte lelkét. Az esti
szertartáson a passió segítségével gondoljuk majd újra végig Jézus értünk
vállalt szenvedésének és megváltó halálának eseményeit, majd pedig kifejezzük hódolatunkat a Szent Kereszt
előtt. Szombaton késő este az év talán
legszebb szertartására kerül sor, amelyen megünnepeljük Jézus halálon aratott győzelmét, feltámadását, amely a
lelki újjászületést jelenti számunkra.
Jézus arra hív minket, hogy kísérjük
el őt utolsó napjaiban. Nem maradhatunk kívülállók!
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