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Az ember üdvössége csak úgy lehetséges, ha létezésünk felszabadul a
halál uralma alól. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy az ember
személyének összetevői, teste és lelke,
ne
semmisüljenek
meg,
személyi
önazonossága
ne változzék
meg. Ezt
pusztán erkölcsi változás vagy javulás, semmiféle alulról jövő kezdeményezés nem képes biztosítani. Az
embernek újjá kell születnie. Ez az
újjászületés fentről való, az új ember
nem vérből és nem a test ösztönéből, hanem Istenből születik.
A keresztség ajándékozza nekünk az
új életet. Hogy a halál fogva tartó
bilincseitől megszabaduljon, a pusztulás rémségét legyőzhesse, az emberi személynek a nem-teremtett
létezésben (Istenben) kell meggyökereznie. Ez a keresztség, az újjá-

születés, vagy fentről való születés
titka.
Krisztus feltámadása azt a bizonyosságot adja az embernek, hogy személye nem pusztán maszk, álarc. Ő
maga nem tragikus figura, hanem
hiteles személy, nem mitikus vagy
nosztalgikus, hanem igazi történelmi valóság. Jézus Krisztus nem
azért Megváltó és Üdvözítő, mert
szép kinyilatkoztatást hozott a világnak, hanem mert lehetővé teszi a
történelemben, hogy az emberi személynek igazi valósága legyen. Ő
maga lesz a személy létének valódi
alapja.
Krisztus személye egyike a Szentháromságnak – Ő Isten egyszülött Fia
és Igéje. Emberré lett, hogy mi az ő
istenségével gazdagodjunk. Milyen
különös csere! Ő magáévá tette a mi
halandó sorsunkat, átélte a mi tragédiánkat. Valóban meghalt a kereszten. Éppen ez a legfényesebb
bizonyítéka Jézus történetiségének.
Ugyan ki találna ki a Megváltó
számára olyan kudarcot, megszégyenítést, sötétséget és értelmetlen-

séget, mint amit a kereszthalál? De
ki emlékezne egyáltalán Jézusra, ha
nincs feltámadás? Nem Jézus volt az
egyetlen, akit keresztre feszítettek,
de ő az, aki feltámadott, s feltámadásában újjáteremtette az embert és a
világot. Ő az egész teremtett felveszi isteni, s ennélfogva tökéletes
személyébe. Számára semmi olyan
nem létezhet, ami rajta kívülálló
lenne, és ezzel a határtalan közösségvállalással az egész teremtést
magával vonja feltámadásába.
„Feltámadva a sírból feltámasztottad
magaddal együtt Ádámot is egész nemzedékével.” Krisztus szellemivé vált
teste nincs alávetve az idő és a tér
bukott létmódjának, helyette a lét
paradicsomi módját kínálja nekünk.
„A pecséteket sértetlenül hagyva feltámadtál a sírból, Krisztus, aki születéseddel a Szűz zárját sem bontottad
meg, s megnyitottad nekünk a Paradicsom kapuit.”
A Feltámadott teste tiszta élet, nem
pedig az életnek és a halálnak az a
keveréke, amit mi életnek nevezünk.
Ezért „éltető”, „az elbukott Ádámot
feltámasztó test”. Szenvedése által a
halandót a romolhatatlanságba öltözteti.
Amikor az apostolok találkoztak a
Feltámadottal, rádöbbentek, hogy a
megkezdődött a halottak feltámadása. Lázár, akit Jézus feltámasztott,
csak visszatért erre a földre, és újra
alá volt vetve a halálnak és a kísértésnek. A feltámadott Krisztus tes-

tében azonban az ember és a világ
örökkévalóvá vált. A feltámadás az
„új teremtés”. Jézus Krisztusban eljöttek a végső idők. Mi pedig a keresztséggel Krisztus testéhez vagyunk kötve. A külső ember leomlik, de épül bennünk egy új, amely
nem pusztán szellem.
„Aki eszi az én testemet és issza az én
véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.” Mert
amikor vele egyesülünk, tovább
bontakozik bennünk a feltámadás.
Ezzel a bizonyossággal várjuk az
Üdvözítőt és Urunkat, Jézus Krisztust. „Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja
gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.”
„Az új teremtés eseménye tehát benne
van a történelemben, éppen azért, mert
felülmúlja azt. Ez azért van, mert Isten
az az Isten, aki emberré lett Krisztusban. S mivel emberként jön, az ember
sem lehet igazán önmaga, ha nem részesül Isten életében. Történelmünk hatalmas Pászkává vált, mely szívünkben
a Szentlélek kiáradásával kezdődött és
testünk színeváltozásával végződik”
(IV. Ignátiosz pátriárka).

HÍREK
Február 21-én a Segítség Egy Jobb
Életért Alapítvány, a Szt. Anna
Nyugdíjas Kör és egyházközségünk
meghívására Dr. Soltész János rektor atya tartott előadást templomunkban „Miért engedi meg Isten a

szenvedést?” címmel. János atya
sokoldalú tudása és saját tapasztalatából nyert életbölcsessége nagy hatást tett a templomot megtöltő emberekre, akik a hitben megerősödve
térhettek haza. A szenvedés is javunkra válik, ha bízunk Isten bölcsességében.
*
Befejeződött templomunk belső festése. Makláry Zsolt ikonfestő művész elkészítette számunkra a férfi és
női szentek sorát, akik között sokan
ott találhatják védőszentjüket is.
Munkája során a művész úr rögtönzött órát is tartott a Széchenyi Általános Iskolából idelátogató diákoknak.
*
Szeretettel kérünk minden kedves
görögkatolikust
egyházközségünk
támogatására. Az önkéntes hozzájárulás összege évi 4000 Ft. Befizethető a sekrestyében nyugta ellenében,
a Raiffeisen Bankban (átutalható –
számlaszám: 12035803-0016558800100006), illetve az elvihető sárga
csekken.
Egy újságíró rácsodálkozott az aggastyánkorú szerzetesre: - Atyám, hogy Ön
milyen jól tartja magát!
Az öreg tele vidámsággal válaszolt:
- Nem szabad, hogy amikor a halál
eljön, egy hullát találjon.
*
Nyugdíjas pap bácsi veszi le miseruháját – lassan, nehézkesen – a hús-

véti Szt. Liturgia után. A fiatal pap
ünnepi örömmel, lelkesedéssel odamegy és köszönti:
- Krisztus feltámadt!
A nyolcvan és a halál között levő
kezét a vállára teszi, bölcsen és
messzelátón a szemébe néz, s csak
annyit mond:
- Jól tette, fiacskám, jól tette.

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND
A TISZAÚJVÁROSI GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBAN
Nagyhétfő:
17:30

Előreszentelt Adományok Liturgiája

Nagyszerda:
17:30

Előreszentelt Adományok Liturgiája

Nagycsütörtök:
18:00
Kínszenvedési evangéliumok
WEÖRES SÁNDOR:
KERESZT-ÁRNYKÉP
A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
,,itt van a te utad''
a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
,,vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy,
szabad''
a keresztnek alsó
ága földre mutat:
" vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.''

„Felnőttkori hitemet nem kis részben éppen a tudomány, vagyis az
igazolt ismeretek rendszerének tanulmányozása közben találtam
meg… A teremtett világban jelen
lévő rend, koherencia, szépség
mind-mind a gondolkodó ember
Istenbe vetett hitét erősítheti.” (Vizi
E. Szilveszter, az MTA volt elnöke)

Nagypéntek:
18:00
20:00

Sírbatételi vecsernye
Jeruzsálemi utrenye

Nagyszombat:
09:00
21:00

Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével
Húsvéti utrenye (feltámadási szertartás), pászkaszentelés

HÚSVÉT:
11:00
17:00

Húsvéti Szent Liturgia, pászkaszentelés
Húsvéti vecsernye

Húsvéthétfő:
11:00
17:00

Szent Liturgia
Vecsernye

Húsvétkedd:
10:00
11:00

Utrenye
Szent Liturgia

Szeretett testvéreimnek a halált eltipró Üdvözítő békességében megélt, áldott, szent Húsvétot kívánok!
Jeviczki Ferenc
paróchus
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