
Bevezetõ rész

KEZDÕÉNEK (Ho 77)
1. Megváltó királyunk elébe megyünk,

Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,
Hozsannát kiáltson néki minden hív,
Dicséretteláldástmondjonnyelvésszív.

KÖSZÖNTÉS

BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY

Gyónom a mindenható Istennek...

URAM, IRGALMAZZ!

KÖNYÖRGÉS
Pap: Mindenható, örök Isten, Üdvö-
zítõnk példát adott nekünk az aláza-
tosságra, amikor szent akaratodból
emberi testet öltött és vállalta a ke-
reszthalált. Segíts jóságosan, hogy
kínszenvedésének tanítását megért-
sük, és társai lehessünk feltámadásá-
ban. Aki veled él és uralkodik a Szent-
lélekkel egységben, Isten mindörök-
kön-örökké.
Hívek: Ámen.

Az Ige liturgiája

OLVASMÁNY (Iz 50,4–7)
Olvasmány Izajás próféta könyvébõl.
Izajás így jövendölt a Megváltóról:
Ezt mondja az Úr Szolgája:

,,Isten, az Úr tanította nyelvemet,
hogy az igével támasza lehessek a
megfáradtaknak. Reggelenként õ te-
szi figyelmessé fülemet, hogy rá
hallgassak, mint a tanítványok. Isten,
az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem

álltam ellen és nem hátráltam meg.
Hátamat odaadtam azoknak, akik
vertek, arcomat meg azoknak, akik
tépáztak. Nem rejtettem el arcomat
azok elõl, akik gyaláztak és leköp-
döstek. Isten, az Úr megsegít, ezért
nem vallok szégyent. Arcomat meg-
keményítem, mint a kõszikla, s tu-
dom, hogy nem kell szégyenkeznem.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR
(21,8–9.17–18a.19–20.23–24)

2. tónus
Válasz: Istenem, Istenem, * miért
hagytál el engem? Vö. 2a vers

Elõénekes: Aki csak rám néz, mind
kinevet, * elhúzza száját, fejét csó-
válja.

Az Úrban remélt, hát mentse meg,
* ha szereti õt, szabadítsa meg.
Hívek: Istenem, Istenem…
Elõénekes: Kutyák falkája vett kö-
rül, * gonosztevõk serege szorongat
engem.

Átlyuggatták kezemet és lábamat,
* megszámlálhatom minden csonto-
mat.
Hívek: Istenem, Istenem…
Elõénekes:Elosztják maguk közt ruhá-
mat, * és köntösömre sorsot vetnek.

Te azonban, Uram, ne maradj
távol, * erõsségem siess és segíts.
Hívek: Istenem, Istenem…
Elõénekes: Hirdetni fogom nevedet
testvéreim elõtt, * a gyülekezetben
dicsõítelek téged.

Virágvasárnap (2023. április 2.)
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MISEKALAUZ
Elmélkedés Jézus haláláról

Miért halt meg Jézus? Ha valaki a hazájáért küzdve elesik, vagy áldozatul esik, a
válasz világos. Ugyan végsõ következményében titok ez is, de olyan titok, mely a lét
mélységeibe torkollik. Addig azonban követhetjük. Itt más az eset. Jézus nem küz-
delemben esik el. Az Õ erõit nem a nagy és kedvezõtlen viszonyok õrlik fel. Nem ár-
mány áldozata. Ez is szerepet játszik itt, de az igazi ok nem ez.

Az igazi ok mélyebben fekszik. Azokban a szavakban, melyeket az utolsó estén a
kenyér fölött mondott: „Ez az én testem, amelyet értetek adok”, és a kehely fölött:
„Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak...” (Lk 22,
19 skv) „Értetek adok”, „Értetek kiontanak” – ezek a szavak jelzik az igazi okot,
amit az apostoli levelek folyton ismételnek, és amivel tele van a Jelenések könyve:
Jézus Krisztus a halálával váltott meg minket.

A Szentírás ezzel a mondattal kezdõdik: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a
földet”, és a katekizmus hozzáfûzi: „Isten semmibõl teremtette azokat.” Tehát mie-
lõtt Isten elgondolta és elhatározta a teremtést, nem volt semmi, sem anyag, sem erõ,
sem ok a teremtésre.

Isten volt. És ha Isten van, az elég. Nem szükséges lennie semminek rajta „kí-
vül”. Õ az „Egy és a Minden”. Ami „azon kívül” van, az is Istentõl van: az energia,
az anyag, a formák, a célok, a rend, a dolgok, az események, a növények, állatok,
emberek, angyalok – minden. Az ember a meglévõt tudja alakítani, de a semmibõl
nem tud teremteni; azt, ami nem létezik, nem tudja létrehozni. A Semmi az ember
számára titok, fal, megfoghatatlan. A Semmihez csak Istennek van valóságos viszo-
nya, mert valaminek létet és lényiséget egyedül Õ adhat.

Isten teremtette tehát az embert. Csak Istentõl bírta a létét, és Istenre rendelve
kellett volna élnie. De vétkezett, s ezzel megkísérelte, hogy tagadja léte alapját, és
úgy viselkedjék, mint aki önmagától létezik. Elszakadt az Istentõl, elszakadt a való-
ságtól, és zuhant a Semmi felé. Az a „Semmi”, amibõl Isten teremtett, a jó „Semmi”
volt, a puszta és tiszta tény, hogy nem volt semmi. És most megjelenik a rossz „Sem-
mi”: a bûn, a rombolás, a halál, a céltalanság, az üresség. S arrafelé zuhan a bukott
ember, anélkül persze, hogy valaha megsemmisülne; mivel nem alkotta magát, nem
is tudja megsemmisíteni.

Isten kifürkészhetetlen végzése folytán nem hagyta az embert ebben a veszendõ ál-
lapotban, hanem haza akarta hozni. Isten az ember után ment úgy, amint az elveszett
bárányról és az elveszett drachmáról szóló példabeszédben olvassuk (Lk 15), utána-
ment a kárhozat birodalmába, a rossz Semmibe, mely az ember cselekedete folytán
feltárult. Isten nem csak szeretettel nézett az emberre, nem csak hívta és vonzotta, ha-
nem leszállt hozzá, amint azt János, evangéliumának elsõ fejezetében, olyan erõvel
kimondja. Ekkor az emberi történelembe beleállt Valaki, aki Isten volt és ember.

Az ember, aki csupán ember, gyöngébb, mint a bûne, amit elkövet; mert a bûn Is-
ten ellen irányul. Elkövetheti, de megközelítõleg sem képes felismerni annak a ret-
tenetes jelentõségét. Nem képes levezekelni, nem képes a saját létébe belevenni, és
élve letörleszteni. Belebonyolódik, vergõdik, kétségbeesik, de tehetetlen vele szem-
ben. A bûnnel szemben csak Istennek van hatalma. Egyedül Õ képes átlátni, meg-
mérni, megítélni, s ezzel a jogrendet helyreállítani. Az ember, aki elkövette, össze-
törne alatta. A „kegyelem” azt jelenti, hogy Isten igazságot teremt; de az embert
megmenteni ennél többet jelent, azt, hogy Isten szereti az embert. Emberré lett, s ez-
zel megjelent a földön Valaki, aki emberi létében foganatosította Isten fölényét a

bûnnel szemben. Isten egy ember szívében, szellemében, testében leszámolt a
bûnnel. Ez volt Jézus élete. (Romano Guardini)
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