Krisztus feltámadt!

Valóban feltámadt!

Örömhír
A Tiszaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség Hitéleti kiadványa
Krisztus feltámadását mindenekelőtt mint egzisztenciális, egész lényünket érintő eseményként kell ünnepelnünk, ami azt jelenti, hogy részesedünk a feltámadás kegyelmében. Az ünnepet megelőző Nagyböjt, az aszketikus küzdelem célja az, hogy
felkészítsen minket arra, hogy a lehető legteljesebben részesüljünk a föltámadás titkában. Annak előfeltétele, hogy ez megvalósulhasson, lelkünk és testünk megtisztulása.
Damaszkuszi Szent János énekli húsvéti kánonjában: „Tisztítsuk meg érzékeinket, és
meglátjuk a feltámadás megközelíthetetlen fényében tündöklő Krisztust…”. A megtisztulás Isten látásának és a vele való közösségnek feltétele.
A lelki élet célja, hogy egyesüljünk a feltámadott Krisztussal, s szívünkben
meglássuk őt. Krisztus feltámadt a mi szívünkben, és halálra adta a szenvedélyes gondolatokat, amelyek a démonok befolyása miatt uralkodtak benne. Tehát nem külső,
jelképes ünnepről van szó, hanem benső, egész lényünket átható változásról. Ezért is
figyelmeztet Teológus Szent Gergely, hogy ne földiesen, dőzsölve, hanem istenesen,
mennyei módon ünnepeljünk.
A feltámadás misztériumában való részesedés egyben az átistenülés megtapasztalását jelenti. Az, „akit beavattak a feltámadás kimondhatatlan erejébe, fölismerte
azt, hogy milyen szándékkal hozta létre Isten kezdetben a mindenséget” (Szent
Maximosz hitvalló). Az embert Isten azért teremtette, hogy saját magával egyesítse, a
világ pedig az ember révén részesüljön a megszentelődésben. A „feltámadás kimondhatatlan erejébe” beavatott személy elnyeri az átistenülést, eléri létezésének célját. Így
nagyobb ismeretre tesz szert.
Szent Pál ezt a tapasztalatot közvetíti, amikor azt írja, hogy a keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal a halálba, hogy „miként Krisztus az Atya dicsőségéből feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk” (Róm 6,4). Újjá kell születni, különben
lelkileg meghal az ember. Szent Pá ezért írja: „Mert ha test szerint éltek, biztosan
meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti cselekedeteket, élni fogtok” (Róm 8,
13).
A húsvét által felvetett kérdések
Minden keresztény ünneppel kapcsolatban száz és száz kérdés merül fel, s száz és
száz válasz adatik. Az ember kérdez, a válasz Istentől érkezik az ünnepek által. Ez a
megállapítás különösen érvényes Krisztus feltámadásának ünnepére. Krisztus kulcsai
lezárt ajtók százait tárják ki. Istennek több válasza van az ember kérdéseinél. Vegyünk
fontolóra néhány ilyen kérdést.

1. Miért támadt fel Krisztus halottaiból?
Azért, mert az Élet nem maradhatott a sírban. Ezer évvel korábban a próféta megjövendölte Krisztusról: „mert lelkemet nem hagyod az alvilágnak, és nem engeded, hogy
a te szented romlást lásson” (Zsolt 15, 10).
Krisztus kinyilatkoztatta az élő Istent, az Atyát a világnak. Kinyilatkoztatta a
mennyországot és az angyali seregek élő birodalmát. Kinyilatkoztatta a halál utáni életet és a mennyek örök országát. Ezek után hogy maradhatott volna a sír sötétségében
és a halál karjaiban az Élet Szerzője? Krisztus feltámasztotta Jairus leányát, a naimi
özvegy fiát, Betániában pedig Lázárt. Aki másokat életre keltett, hogyne támadt volna
fel maga is? Ő valóban feltámadt. Ez következik egész lényéből, hatalmából és nagyságából. A halálnak nincs akkora ereje, hogy az Életet a mélységekben tartsa. Nincs
akkora szája, hogy elnyelje azt, aki nekünk feltámadást ajándékozott. Csak a feltámadás fényében lehet felfogni, megérteni Krisztus földi műveit, emberszeretetét és istenségét.
2. Hogyan maradt fenn a Krisztus feltámadásába vetett hit évszázadokon keresztül?
Ahogy a mélyre gyökerező fa ellenáll a viharos szélnek, ahogy világosság ragyog a
sötétségben, és ahogy az igazság fennmarad a hazugságok közepette.
3. Érezhető-e ma Krisztus feltámadása?
Az egész világon erőteljesen érezhető. Ha értelmünk szemével a feltámadott Úrra tekintünk, látjuk, hogy a gyenge erőre tesz szert, a bánatos vigasztalást talál, a szomorúság örömre változik, a bűnös bűnbánatot tart, a gonosz jó útra tér, a tisztátalan megtisztul, az üldözöttek bátorságot kapnak, a kétségbeesettek reményt, a szenvedők
imádkoznak, a haldoklók nem félnek többé a haláltól.
4. Melyek a mi feltámadásunk feltételei?
Követnünk kell minden erőnkkel és Istentől kapott tehetségünkkel Krisztust és apostolait, valamint az igazakat, akikben Isten kedvét találta. Legyünk alázatosak, szerények,
együtt érzők, irgalmasok, igazságosak, békeszeretők és minden erényben állhatatosak.
Imádkozzunk Istenhez, bánjuk meg bűneinket, törekedjünk mindig a megjavulásra.
Olvassuk és hallgassuk Krisztus evangéliumát, fogadjuk be mint szent és drágagyöngyöt az Úr minden szavát. Higgyünk mindabban, amit Krisztus mondott, tanúsított és
megígért. Így teszünk szert a reményre, amely életre kelt minket a mostani életben a
lelki, az eljövendő életben pedig az örök haláltól. A feltámadott Úr így szól: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy
él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre” (Jn 11, 25-26). (Nyikolaj Velimirovics)
Az igazi boldogság
Mennyire tévelyegnek azok az emberek, akik önmagukon kívül keresik a boldogságot – idegen országokban, az utazgatásokban, gazdagságban és dicsőségben,

nagy bővelkedésben és élvezetekben, szórakozásban és üres dolgokban, aminek a vége
keserűség!
Felépíteni szívünkön kívül a boldogság tornyát – ugyanaz, mint házat építeni olyan
helyen ahol állandóak a földrengések.
A boldogság bennünk lakozik, és boldog az, aki ezt megértette. A boldogság a
tiszt szív, azért mert az ilyen szív Isten trónjává lesz. Ezt mondja az Úr azoknak, akiknek tiszta a szívük: „Köztük lakom és köztük járok, Istenük leszek, ők meg az én népem” (2Kor 6, 16). Mi hiányozhat még nekünk? Semmi, teljességgel semmi! Azért,
mert szívünkben a legnagyobb kegyelem van – maga Isten! (Szent Nektáriosz)
A helyes tanítás és a lelki élet
Szent Maximosz hitvalló, a nagy egyházatya és egyetemes tanító, aki hetedik
században élt, a Krisztus két természetét valló khalkédoni zsinatot védve dolgozta ki
aszketikus tanítását, és küzdött a Krisztusban egyetlen energiát és akaratot feltételező
monotheléta eretnekséggel. Az igazságért való kiállásáért száműzték, kezét levágták,
nyelvét kitépték. Az Egyház hatodik egyetemes zsinata (Konstantinápoly, 681) őt igazolta.
Szent Maximosz teológiája bemutatja, hogyan emelkedik fel az ember Istenhez. Ennek
az útnak három állomása van.
a. a gyakorlati cselekvés, amelynek célja, hogy a szenvedélyek legyőzéséve
megtisztuljon a szívünk.
b. a természetes szemlélődés, amelynek során értelmünk megszabadulva a feledékenységtől és a tudatlanságtól, megvilágosodik és eljut Isten szeretetére és a tiszta
imára.
c. a titkos (misztikus) teológia, azaz az átistenülés (theoszisz), amely megsemmisíti a képzelgést, és a hívő a teremtetlen világosságot látja.
A Mi Atyánk imádságról szóló tömör magyarázatában hét olyan misztériumot említ,
amely az imádság szövegében is megtalálható, és a felemelkedésünk útját állítja elénk.
1. Krisztus megszünteti a bennünket csalárdul hatalmában tartó gonosz lélek
uralmát.
2. Megtisztítja természetünket a „bűn törvényétől”.
3. Helyreállítja és Isten felé fordítja az emberi természetet.
4. Az isteni életben részesít minket, amikor táplálékunkká teszi magát.
5. Az angyalokkal egyenlő méltóságúvá tette az embereket.
6. Örökbefogadást ad azzal, hogy a Lélek által a fölülről eredő születés kegyelmével ajándékoz meg minket.
7. Teológiára, igaz istenismeretre tanít Isten megtestesült Igéje, amennyiben saját
személyében megmutatja az Atyát és a Szentlelket.
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09:00

Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével
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A feltámadás fényes napján áldásteljes ünnepet és igazi, tiszta örömet kívánok minden kedves keresztény testvérünknek!
Jeviczki Ferenc
paróchus
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