Krisztus feltámadt!
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éteznek olyan titkos valóságok, misztériumok, melyeket pusztán szavakkal lehetetlen kifejezni. Elő kell adnunk,
drámai módon el kell játszanunk,
cselekedetekkel is be kell mutatnunk, hogy valami fogalmat alkothassunk róla. A mi Urunk, Jézus
Krisztus feltámadása is ilyen esemény. Csupán szavakkal kifejezni,
elbeszélni ezt a nagy eseményt
képtelenség. Az
Egyház ezért az
igehirdetésen túl
megpróbálja liturgiáján, a csodálatos feltámadási szertartáson
keresztül is hirdetni a feltámadás örvendetes titkát. Mint egy drámát, úgy mutatjuk
be a feltámadást. Ez a drámai jelleg
segít, hogy részt vegyünk az ünneplésben és megragadhassuk a
húsvéti üzenet létfontosságú jelentőségét.
A templom a szertartás elején fokozatosan elsötétül, jelezvén a sír
sötétségét, az Isten nélkül élő ember sötétségét, a kétségbeesés, az
értelmetlenség, a gonoszság sötétségét. A világban sötétség vesz körül minket és pusztulással fenyeget. A Húsvét dicsőséges üzenete

azonban az, hogy a sötétségben
jelen van a világosság: „Benne
(Krisztusban) élet volt és az élet
volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, és a
sötétség azt le nem győzte.”
Az éjszaka sötétjében, a várakozás
tetőfokán megjelenik a világosság.
A pap, égő gyertyával kezében, kilép a szentélyből és gyertyagyújtásra szólítja fel az egybegyűlt híveket: „Jertek vegyetek világosságot a soha le nem alkonyodó világosságból…” A hívők meggyújtják
gyertyáikat és továbbadják társaiknak a lángot, mígnem az egész
templomot beragyogja a feltámadás új fényessége, hirdetve a világnak, hogy Krisztus feltámadt, s
a feltámadás által a sötétség világossággá, a halál életté változott.
Lenyűgöző és döbbenetes látvány,
amikor Görögország magas helyen
épült templomaiból a hívő nép sokasága a húsvéti liturgia után kirajzik, és hazafelé indul. Az ember
sok ezer égő gyertya fényét látja,
mely szétárad az egész városban
vagy vidéken. A templomok nem
rejthetik el magukban a feltámadott Üdvözítőt. A feltámadás örvendetes híre és a bennünk is élő
Krisztus szeretetének tüze nem

maradhat elfojtva, kell, hogy lángba borítsa az egész világot.
Megkezdődik a húsvéti körmenet,
mely a keresztelési körmenetre
emlékeztet minket. Arra, hogy a
szent megvilágosodás szentségeiben részesülő hívő a hitetlenség
vagy a pogányság sötétjéből Krisztus ismeretének világosságára jutott. Csatlakozva e fönséges menethez, mi megkereszteltek, újra
átéljük, hogy átmegyünk a bűnből
és a halálból az életbe és a fénybe.
A keresztségi menetnek mindenkori beteljesedése az isteni eucharisztia ünneplése. A Szt. Liturgiát
ünnepelve, mint a tanítványok, fölismerjük az Urat a kenyértörésben. Gyakran megkérdezik, miért
kell nekem megkeresztelkednem,
templomba járnom és szentáldozásban részesülnöm? Azért, hogy
Krisztus teste és vére, az örök élet
kenyere és vére, a halhatatlan forrás, a feltámadás kovásza megelevenítse halandó testünk tésztáját.
Visszatérve a bezárt templomajtó
elé meghallgatjuk az evangéliumot
az Úr feltámadásáról. Ezután szinte kirobban az öröm. Az éjszaka
csöndjében fölharsan a diadalmas
ének: „Föltámadt Krisztus halottaiból…” Ebben az énekben ott rejlik
a kereszténység üzenete: „Örvendjetek, mert az utolsó, a legnagyobb
ellenség megsemmisült. Örvendjetek, mert győzött az élet és az igazság. Örvendjetek, én élek, és ti élni
fogtok.”
Ujjongva vonulunk be a vakító
fénytől ragyogó templomba, mely
az Új Jeruzsálem földi képe. Az ün-

nepi ikont a templom közepére
tett állványra (analogion) helyezzük. Egyházunkban a Húsvét eredeti ikonja nem a sírból kiszálló
Krisztust, hanem az alvilágba, a
holtak tartózkodási helyére leszálló Üdvözítőt ábrázolja. Az Úr megragadja Ádám és Éva, a férfi és a nő
csuklóját és kirántja őket a sírból.
Ez a jelenet valóban a keresztény
üzenet igazi lényegét hirdeti. Az
embert ma is minden oldalról körülveszi a hiábavalóság érzése, az
üresség, az erőszak, az erkölcstelenség, a hitetlenség és a halálnak
még ezernyi más változata. Krisztus azonban leszállt a halálba,
hogy legyőzze a halál minden formáját. Benne az Isten mindig, az
élet minden helyzetében velünk
van. Elkísér minket a halál szakadékáig, hogy onnan fölemelve feltámasszon és a mennyekbe vigyen.
A templomban fölcsendülnek Damaszkuszi Szt. János gyönyörű
húsvéti kánonjának, az ún. aranykánonnak énekei. A dallam gyors,
örvendező, szinte táncra lehetne
perdülni:
„Föltámadás napja a pászka, az
Úrnak pászkája, világosodjunk föl
népek, mert a halálból az életre, és
a földről az égbe átvitt minket
Krisztus Istenünk, kik az ő győzelmét énekeljük.”
Sokfelé szokásban van, hogy a hívek a Krisztus Pászkájának ünneplésékor, az utolsó sztichira éneklése alkalmával megcsókolják egymást. A Húsvét Isten országának
kinyilatkoztatása. Ebben az országban pedig nincs helye semmi-

féle viszálykodásnak, haragnak,
ellenségeskedésnek! Aki nem tud
megbékélni embertársával, annak
nincs itt semmi keresnivalója. Annak bizonyítéka, hogy új életet
élünk
az,
ha
szeretjük
felebarátainkat. Ha Isten úgy szeretett minket, hogy „elküldte Fiát
engesztelő áldozatul bűneinkért,
akkor mi is tartozunk azzal, hogy
szeressük egymást”(1Jn 4,11).

Különleges húsvéti szokások
A húsvéti evangélium Jézus Krisztus istenségéről szól, feltámadása
ugyanis istenségének legfőbb bizonyítéka. A pap a liturgián az
evangéliumot több nyelven olvassa, szokás szerint héberül, görögül
és latinul, mivel ezeken a nyelveket készült Krisztus keresztjének
felirata. De a hívek nyelvén, vagy
más nyelven is felolvassák az
evangéliumot. A több nyelven olvasás azt fejezi ki, hogy Krisztus
tanítása minden nyelven és minden néphez szól. Az evangélium
után megszólalnak a templom harangjai, jelezve, hogy Krisztus
örömhírét minden teremtménynek
hirdetik.
Fényes héten nyitva marad az ikonosztáz királyi ajtaja, annak jeleként, hogy Krisztus megnyitotta
nekünk Isten országának kapuját,
ahogyan a húsvéti kánonban énekeljük: „megnyitottad nekünk az
édenkert ajtaját” (6. óda).
Hímes tojásunk eredete nagyon
ősi. Elődeink szokása volt, hogy
elvárták, hogy senki se jelenjen
meg ajándék nélkül, ha egy jelen-

tős személlyel első alkalommal találkozik. Egy jámbor hagyomány
elmondja, hogy Mária Magdolna az
evangéliumot hirdetve, amikor
először jelent meg Tiberius császár udvarában, egy pirosra festett
tojást nyújtott át ezekkel a szavakkal: „Krisztus feltámadt!”, és ezzel a
köszönéssel kezdte el beszédét. A
keresztények az ő példáját követve
ugyancsak festett tojást kezdtek
ajándékozni egymásnak a feltámadás napján.
A fő ok, amiért a húsvéti szokásokban oly nagy szerepe van a tojásnak, az, hogy Krisztus feltámadása jelképének tartják. Ahogyan a
tojáshéjból egy új élet emelkedik
ki, a sírból ugyanúgy kelt ki Krisztus az új életre. A pirosra festett
tojás a Krisztus vére általi megváltásunk szimbóluma.
Régen szokás volt, hogy a családok
Húsvét napján meglátogatták szeretteik sírját, azért, hogy megoszszák velük a feltámadás örömét, és
a feltámadás köszöntésével üdvözöljék őket.
Az Ötvened idején, mely Húsvéttól
Pünkösdig tart, a feltámadás jeleként nem végzünk sem leborulást,
sem térdeplést. A Nikeai Zsinat
(325) erre vonatkozólag ezt a szabályt adta: „Mivel vannak egyesek,
akik az Ötvened időszakában letérdelnek az Úr napján, minden püspökségben az egységesség miatt a
zsinat előírja, hogy ebben az időben
az imádságok állva ajánltassanak
fel Istenhez” (20. kánon). Ugyanilyen rendeletet bocsátott ki a VI.
Egyetemes Zsinat a 90. szabályban.

HÍREK
Március 24-én gyermekeink részt
vettek a sajópálfalai esperesi kerület
hittanversenyén,
amelyet
Felsőzsolcán rendeztek. A 7-8. osztályosok kategóriájában csapatunk
(Mannheim
Krisztián,
Jeviczki
Damján, Jeviczki János) maximális
pontszámmal 1. helyezést ért el,
így továbbjutottak a következő
fordulóba.
*
Szeretettel kérünk minden kedves
görögkatolikust egyházközségünk
támogatására. Az önkéntes hozzájárulás összege évi 4000 Ft. Befizethető a sekrestyében nyugta ellenében, a Raiffeisen Bankban
(számlaszám:
1203580300165588-00100006), illetve az
elvihető sárga csekken.
*

Kérjük, hogy adója 1% - val támogassa a Segítség Egy Jobb Életért
Alapítvány tevékenységét. Adószám: 18422687 – 1 – 05. (A működéssel kapcsolatos hiányosságokat pótoltuk.)
*
Április 22-én Tiszaújvárosban a
Szent Liturgián a Hajdúdorogi
Görögkatolikus Gimnázium énekkara fog énekelni. Utána rövid
hangversenyt tartanak.
*
Április 28-án, (szombat) egyházközségi kirándulást szervezünk a
Zemplénbe (Baskó, Boldogkőváralja, Arka, Tállya /pincelátogatás/). Az útiköltség ebéddel
együtt 2000 Ft/fő.
*
A húsvétvasárnapi Szent Liturgiáról a Tisza TV felvételt készít. A
felvétel aznap 14 órakor kerül
adásba.

________________________________________________________
HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND A TISZAÚJVÁROSI
GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBAN

Nagycsütörtök:18:00 Kínszenvedési evangéliumok
Nagypéntek: 18:00 Sírbatételi vecsernye
20:00 Jeruzsálemi utrenye
Nagyszombat: 09:00 Nagy Szt. Bazil liturgiája vecsernyével
22:00 Húsvéti utrenye (Feltámadás)
HÚSVÉT:
11:00 Ünnepi Szt. Liturgia
16:00 Húsvéti vecsernye
Húsvét hétfő: 11:00 Szent Liturgia
Húsvét kedd: 11:00 Szent Liturgia
Szeretett testvéreimnek a feltámadott Üdvözítő békességében
megélt áldott, szent Húsvétot kívánok! Jeviczki Ferenc paróchus

