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Zsoltár: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?   

12. Jézus meghal a kereszten 

"Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Ekkor 

a templom függönye kettészakadt fölülről egészen az aljáig." 

Mk 15,37-38 

A templom függönye választotta el a Szentek Szentjét az 

egyszerű halandóktól. A függöny mögé csakis a főpap 

léphetett be. Az Úr Jézus halálakor Isten saját kezűleg 

szakította szét ezt az elválasztó falat, jelezvén ezzel: megnyílt 

az út! Bárki, bármikor bemehet! Felfogjuk-e ezt a hatalmas 

kiváltságot? Bármikor bemehetünk a világmindenség Urához 

és "zaklathatjuk" Őt olyan apróságokkal, mint pl. "segíts, 

Jézusom, hogy elérjem a vonatot" (!) Elképesztő, nem? 

Ima: Köszönöm, Uram, hogy bár Királyok királya vagy, 

mégis olyan közvetlen kapcsolatom lehet Veled, mint legjobb 

barátommal. Segíts, hogy mindig értékelni tudjam ezt a 

páratlan lehetőséget, és minél gyakrabban éljek is vele! 

13. Jézus testét leveszik a keresztről, és Mária ölébe 

fektetik 

"Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit 

szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad!" Jn 19,26 

Jézus utolsó szavai voltak ezek Máriához. Nem búcsúzás, 

hanem feladat: Mária újabb anyaszerepet kap, Jánosnak, s 

később az Egyháznak anyjává lesz. Óriási hitpróba is volt ez: 

halott fiának kihűlő testét karjaiban tartva hinni, hogy lesz 

feltámadás! Hinni Isten ígéretében! 

Ima: Uram, segíts, hogy egy-egy halálban, elmúlásban ne 

csupán a véget, de új kezdetet is lássak. Ne engedd, hogy a 

fájdalom és reménytelenség uralkodjék el bennem, hanem add, 

hogy meglássam az új életet, új kezdetet, amelyet Te akarsz 

kibontani. 

      
14. Jézus testét sírba helyezik 

"József fogta a testet, begöngyölte tiszta gyolcsvászonba, és 

betette a sziklába vágott, saját, új sírboltjába." Mt 27,59 

Józsefről tudjuk, hogy maga is tanítványa volt Jézusnak. 

Gazdag volt, tehát drága sírboltot, finom gyolcsot adhatott a 

szeretett Mesternek. A legjobbat, amit adhatott. Mi mit 

adhatunk Neki? Mi a legjobb, ami tőlünk telik? Időnkből, 

talentumainkból, anyagi javainkból, szolgálatainkból? 

Ima: Úr Jézus Krisztus, Te a lehető legtöbbet, legjobbat 

adtad nekem, ami csak lehetőségedben volt. Önmagadat adtad, 

megmentettél az örök kárhozattól, megnyitottad az ajtót az 

Atyához. Segíts Uram, hogy cserébe én is mindig a tőlem 

telhető legjobbat, legtöbbet adjam Neked, Érted és 

embertársaimért!    forrás: internet 
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Mise- és szertartásrend 

FERENC PÁPA nagyon egyszerű vezetőt ajánl nekünk az 

imádságban, ami egyben nagyon teljes is. Mondjunk egy imát 

minden ujjunkra: 

1. A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat 

azokért kezdjed, akik legközelebb vannak hozzád. Azok a 

személyek ezek, akiket a legkönnyebb megjegyezni. 

Szeretteinkért imádkozni „édes kötelesség”. 

2. Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azokért, akik utat 

mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, 

mestereid, orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik támogatásra 

és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat tudjanak 

mutatni. Legyenek mindig jelen imáidban. 

3. Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Ez 

vezetőinkre emlékeztet. Imádkozz országod elnökéért, a 

kongresszusi tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. 

Ezek az emberek irányítják hazád sorsát és alakítják a 

közgondolkodást. Szükségük van Isten vezetésére. 

4. A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan nem tudják, de 

ez a leggyengébb ujjunk, bármelyik zongoratanár megmondja 

neked. A leggyengébbekre emlékeztet, akiknek sok bajuk van, 

akiket levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és nappal. 

Soha nem tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűsujjad hív, hogy 

imádkozz a házaspárokért is. 

5. Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül, 

így kell látnunk magunkat Isten és ember előtt. Azt mondja a 

Biblia: „az utolsókból lesznek az elsők”. Kisujjad arra 

emlékeztessen, hogy imádkozz magadért. Miután imádkoztál az 

előző négy csoportért, akkor már megfelelő perspektívából 

látod saját szükségleteidet és jobban tudsz imádkozni a tieidért. 

 

 


