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Paraklétosz
2021. március 28. - Szent Háromnap

Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek

NAGYHÉT
Virágvasárnappal kezdődik, mely Urunk szenvedésének vasárnapja. A
nagyhét rendeltetése, hogy emlékezzünk Krisztus szenvedésének azon
eseményeire, amelyek a Jeruzsálembe való messiási bevonulásával vették
kezdetüket.
HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP
Kezdődik nagycsütörtök estéjével és húsvétvasárnap estéjéig tart.
NAGYCSÜTÖRTÖK
Az esti órákban kezdődik az „utolsó vacsora” miséje. Az esti mise témája:
Jézus búcsúzik és szeretetének és jelenlétének jelét adja nekünk a kenyér és
bor színében. Az ünnepélyes mise végén oltárfosztás következik.
Megfosztjuk minden díszétől az oltárt, hiszen Krisztust, a mi Urunkat már
elfogták. Ezért próbálunk vele virrasztani.
LÁBMOSÁS SZERTARTÁSA:
Kinek a feladata ilyenkor a lábmosás? A legfiatalabbé.
Tehát a fiatal János lett volna ebben az illetékes. De
vonakodott vagy nem is akarta? Tény, hogy egy életen
át fájhatott neki és emlékezett rá. Milyen jó, hogy
szégyenkezett és megírta. Most nem példabeszédet
mond Jézus. Péter apostol tiltakozik, nem érti. De sok
mindent nem értünk. Sok mindent nem tudunk hova
tenni. Van, amit ebben az életben nem is fogunk fel.
Talán amit ma tett apostolaival a Mester ők sem értették,
de nem is feledhették el. A kinyilatkoztatás nagy pillanata volt: bemutatkozott nekik Jézus.
AZ UTOLSÓ VACSORA ÜNNEPE:
Ő Isten névjegye. „Én vagyok az élet
kenyere.” A kenyér által valósul meg Jézus
mai szolgálata, mi pedig a Kenyér által élünk. Hiszen aki áldozik az (1.)
megjavítja kapcsolatát Istennel (felfele) és fénylik. Az áldozni tudó ember

(2.) kapcsolata megváltozik a többiekkel. (irgalmas szamaritánus) Talán
önfeláldozóbb lesz. Önmagával (3.) is kibékül, hiszen Jézus elfogadta őt,
hogy magát is elfogadja az ember.
 NAGYPÉNTEK 
Az Egyház ősi hagyománya alapján ezen és a következő napon egyáltalán
nem mutat be szentmisét, nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. A
nagypénteki liturgia témája: Jézus halálával megvált minket. A liturgia
részei: igeliturgia (Szentírás, passió, könyörgések), hódolat a szent kereszt
előtt, áldozás.
A Szent János lejegyezte passiót olvassuk. (Jn 18,1-19,42)
Magánszorgalomból a nagyböjt folyamán olvasta-e
valaki Jézus passióját (bármelyik evangélistától)? Pedig
jó lett volna mind a négyet elolvasni!
1. Ha valaki meghal, nekrológot írnak róla. Elmondom
- röviden - Jézus nekrológját. Isten szeretetét emberi
testbe öltöztette, akit mi így ismerünk, Jézus Krisztus.
Pontosan kétezer évvel ezelőtt történt ez. Amikor
felnevelkedett, elkezdett szeretni, szolgálni és
szenvedni. E három szó egész élete. A három év alatt
kiderült, hogy az ember nem szereti az Istent. Testet öltött szeretetét
rászögezte a fára. Isten megszólító szeretetére ez volt a válasz.
Jól értsük meg! Az Atya nem szenvtelenül nézi Fia halálát és szenvedését.
Jézusban szenved Isten szeretete.
2. Senki nem láthatja a maga halálát, mert amíg élünk nincs jelen a halál
életünkben. Amikor pedig megjelenik, akkor
már nem én vagyok, nem egészen ebben a
dimenzióban vagyok. A halál csak egyetlen
egy helyen látható: a kereszten. Ha oda fel
merek nézni, akkor láthatom halálomat. A
legenda szerint Barabás is ott volt Jézus
keresztje tövében. Azt mondta: most nekem
kellene meghalnom.
NAGYSZOMBAT
A nagyszombat tulajdonképpen liturgia nélküli nap. Nincs szentmise sem.
Ezen a napon az Egyház Urunk sírjánál időz, szenvedéséről és haláláról

elmélkedik. A szentáldoztatást is csak haldoklónak nyújtja. A szentgyónást
és a betegek kenetét kivéve a többi szentséget nem szolgáltatja ki.
 HÚSVÉTI VIGÍLIA 
Az egész liturgikus év csúcspontja a Szent Háromnap. E Szent
Háromnap csúcsa viszont ez a vigília, amikor Krisztus Urunk
feltámadását ünnepeljük. A liturgia része: fényünnep,
igeliturgia, keresztségi liturgia, allelujás szentmise. (Alleluja=
Dicsérjétek az Urat)
1. Mi az asszonyok legnagyobb problémája az evangéliumban
(Mk 16,1-7)? „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír
bejárata elől?” Mit látnak? Nem ott a kő, ahol várták! De nem
azért volt így, hogy a feltámadó Jézus ki tudjon jönni a sírból.
Hiszen napok múlva zárt ajtókon keresztül jelenik meg
valóságosan és dicsőült testben. Azért nincs ott a kő, hogy bemehessenek
az asszonyok, bemehessen Péter és meglepődhessék. Azért nincs ott a kő,
hogy én is bemehessek most az asszonyokkal és álmélkodhassak Isten
csodálatos művein.
Csak számomra létezik elhengeríthetetlen kő, ami örökre elzárni látszik
mindazt, amiben reménykedtem. Isten számára nincs sírkő és nincs
lehetetlen.
2. „A követ elhengerítve találták.” Lehet, hogy
életem útján is van ilyen kő, ami elzárja reményem
útját. Ki hengeríti el és mi lesz utána? Lehet, hogy
életem horizontjára is csúszik lassan egy feltartóztathatatlan kő. Lassan majd gyengülök…
lehetőségeim beszűkülnek… és jön a halálom. Csak
Jézussal záródjék ránk a nagy kő!
Örülök, hogy egy kő nem ott van, ahova állították.
Örülök, hogy egy sírkamrába beragyog a fény. „Pedig
igen nagyvolt” a kő, mondták az asszonyok. Most
húsvétkor jókedvűek vagyunk. A bűn szörnyű. Láttuk
nagypénteken a következményét. De most annyira
örülünk, hogy gratulálunk a bűnnek: „Ó, szerencsés
vétek, hogy ily hatalmas Megváltót kívánt és
érdemelt.” (Húsvéti örömének) Ne feledjük! S
utamba minden kő áldást hozhat.

 HÚSVÉT 
Jn 20,1-9: Mit jelent János látása az eredeti görög szövegben? Neki már
volt elképzelése, sokkal többet látott, mint Péter. Miért a szeretett tanítvány
lelkében született meg az apostolok közül elsőnek a húsvéti hit? Hiszen ő
sem látta a feltámadás pillanatát. Igaz, történelmileg nem is követhető ez az
esemény! Először azt szeretném tudatosítani, hogy egyedül ő nyer beavatást
Szűz Mária hitébe. Az apostolok közül egyedül ő állt ott a kereszt tövében.
Ismerjük a Mester végrendeletét: „Íme, a te anyád.” és „Íme a te fiad.” és
házába fogadta János Máriát. Az elkövetkező napokat Máriával tölti.
Mária a boldog ember, aki „hitt Istennek”, mert elfogadta
a megtestesülést. Nem értette! Aztán ő takarhatta pólyába
gyermekét. Ha akkor még nem annyira, később már
biztosan tudhatta, hogy Fia jobban tartozik az Atyához,
mint hozzá. Talán nem túlzás, számított rá, hogy itt
valami rendkívüli történik. A szeretett tanítvány viszont
hallotta: „Most elhagyom a világot és az Atyához
megyek.” Ezeket nem beszélhették át? Mária sem láthatta,
amikor méhébe fogadta az Igét, a tanítvány sem a feltámadás pillanatát. A
besüppedt lepel rádöbbentette: Jézus visszament az Atyához. Mivel Szent
János Mária hitében részesült, jobban érti, megérti ami történt.
Péternek egyéni feltételezései vannak, mint Mária
Magdolnának, mint Tamásnak is. De majd együtt,
amikor megjelenik nekik Jézus, majd megszületik
bennük a katolikus hit, az egyetemes hit. Tehát
közösségben, az Egyházban. Ezért a húsvéti hit
közösséget teremtő. Amikor Londonban először
mutatták be Händel Messiását, a közönség a királlyal
együtt szakított az illemmel, felállva hallgatta a nagy
zárótételt. Azóta is, előadások minőségétől
függetlenül, így hallgatják. Ezt nem lehet ülve meghallgatni.
    
A feltámadt Krisztus égesse el félelmeinket, győzze le aggodalmainkat, adja
meg örömét, hogy vele együtt életre támadjunk.
Így kívánok húsvéti ünnepeket és hétköznapokat!
László atya
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