Krisztus feltámadt!

Valóban feltámadt!
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A húsvét számunkra valóban élet és
halál kérdése. Ezt nem csak a élet végén tapasztaljuk meg, hanem a jelenben is. Megtapasztalhatjuk minden
élethelyzetben, valahányszor fogyatkozni kezd az életünk. Megtapasztaljuk, amikor kilátástalan lesz életünk.
Megtapasztaljuk, amikor kiürül,
örömtelenné válik életünk. Megtapasztaljuk, amikor magányossá válik,
elhagyott lesz életünk. Megtapasztaljuk akkor, amikor el kell hagynunk
azokat a dolgokat és embereket, akiket szeretünk. Megtapasztaljuk, amikor békétlenség és gyűlölet vesz
körbe bennünket. Felsorolhatatlan,
hány féle formában borulhat a halál
árnyéka életünkre. Úgy vagyunk,
mint a tanítványok Nagypéntek után,
halál öleli át életüket.
A mi számunkra vigasz, hogy találkozhatunk a feltámadott Jézussal.
Megtapasztaljuk, hogy feltámadt,
hogy él és átalakítja életünket. jézus
feltámadt, és aki ezt hiszi, tudja, hogy
nincs többé egyedül, átkarolja, hordozza, erősíti az, aki a halált is legyőzte.
Jézus valóban feltámadt, és aki hiszi,
annak hirtelen értelmessé válik a
munkája, szenvedései, az megtapasztalja, hogy nincs kiszolgáltatva a gonosznak, tudja, hogy bűneire van bocsánat. Aki találkozott a feltámadt
Krisztussal, másképpen jár a világban

és másképpen tanúskodik Isten országáról.
Jól jegyezzük meg, ez nem üres élmény, nem képzelődés! Maga az Úr
van velünk, Ő mondja ezt nekünk, Ő
az, aki új utakon indít el bennünket.
Csak nyitottnak kell lennünk, készen,
hogy felismerjük, megismerjük és
kövessük. Ez számunkra minden, ez
élet és halál kérdése.
Veszélyes ünnep a Húsvét! Élet és
halál kérdése. Döntő elhatározásra
szólít fel bennünket. Ezt mondja a feltámadt Úr: „Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet, életet és halált,
áldást és átkot tártam szemetek elé,
így hát válasszátok az életet!” (Luif
Otmár bencés atya)

Szergej Averincev professzor
imája:
Amikor a halál gúnyosan fölém hajol,
s azt hiszi, ő az, aki utoljára nevet,
amikor izmaim végleg elernyednek,
Uram, a te erőd legyen velem!
Amikor gondolataim is elhagynak,
és elmém kimerül,
amikor akaratom elvész,
s elfelejtem még a nevemet is,
a te Neved legyen velem!
Amikor a szó megszakad,
és az egykor sokat szóló nyelv
többé nem mozdul,
és a sír szótlan világába száll,
Uram, a te Szavad legyen velem!

Amikor minden, amiről álmodtunk elmúlik,
s éber képzelőerőnk nem olt belénk új
törekvést,
amikor a nem-lét rettenete
tátja rám a száját,
töltsd be ürességemet önmagaddal,
Uram!
A Szent Tűz csodája
Jeruzsálemben évről évre több ezer
hívő várja a Szent tűz eljövetelének
csodáját, amelyre minden évben a
Szent Sír templomban kerül sor húsvét előtti Nagyszombaton. A tudósok
már több mint ezer éve képtelenek
megmagyarázni e fény eredetét. A
Szent Sír belsejében a patriarcha térdepelve imádkozik, és olvassa a különleges kérő (imádságokat) kérve a
mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy
küldje le ajándék gyanánt a Szent Tüzet az emberek megszentelésére. És a
legnagyobb csendben, éppen abban
az órában, amikor a patriarcha imádkozik, egy sóhaj hallatszik és majdnem egy időben mindenünnen átszűrődnek a Szent Tűz kék és fehér felvillanásai, mintha fényképezők vakuinak milliói lennének bekapcsolva,
átjárva a falakat és csodálatos módon
meggyújtva az összes mécseseket (a
templomban). A Szent Sírban lévő
fáklyákat is – melyeket imádsága
közben a patriarcha kezében tart - fellobbantja a Szent Tűz. A tömeg ujjongásban tör ki, miközben az öröm és
hit könnyei törnek elő az emberek
szemeiből.
Néhány pillanatig a Szent Tűz (egyáltalán) nem mutatja a tűz tulajdonságait. Ez az első percekben történik
így, miután a patriarcha kijön a Szent

Sírból és átadja a népnek a Lángot.
Bárki megérintheti a 33 gyertya lángját, és nem égeti meg magát. 33 perc
elteltével a láng a szokásos tűz tulajdonságait veszi fel.
„Nyakukat pallos alá hajtották Éretted”
Nagyböjt első hetében, a szerda esti
előreszentelt liturgia vecsernyei részének második sztichirájában találjuk ezt a verssort. Az egész sztichira
így
hangzik: Mily erény
és mily dicséret
illeti a szenteket! Mert nyakukat
pallos
alá hajtották
Éretted,
ki
meghajlítottad az egeket és alászállottál; kiontották vérüket Éretted, ki
magadat megüresítetted, és szolgai
alakot öltöttél; megalázkodtak egészen a halálig, a Te szegénységedet
követve. Azoknak imái által, Isten, a
Te könyörületednek sokasága szerint,
irgalmazz nekünk.
A vértanúkat dicsőítő liturgikus
imádság egyik csúcspontja ez a gondolatrímekben szőtt sztichira, amelynek kettős üzenete van: a vértanúkat
mindenben Krisztus Urunk hű ikonjaként ábrázolni, és azoknak példájával, akik Megváltó Urukhoz saját fejüknél is jobban ragaszkodtak, megerősíteni a mi éppen elkezdődött böjti
küzdelmeinket.
Váratlan aktualitása lett e szerda esti
dicsőítésnek a pár napja pallos alá
küldött 21 kopt keresztény megölésével. A felvételek szerint mind, együtt,
a homokban térdepelve ─ fekete,

kámzsás fogvatartóikkal a hátukban
─, „Uram, Jézus, segíts” kiáltással az
ajkukon tették Megváltójuk kezébe
lelküket.
Az Úr Jézus szavai ma ugyanúgy érvényesek, mint voltak a korábbi évszázadokban és évezredekben:
„Eljön az óra, amikor mindaz, aki
megöl titeket, szolgálatot vél tenni az
Istennek.” (János ev. 16,2)
A terroristák tettére a kopt egyház váratlan választ adott: azonnal szentté
avatta vértanúit. A kopt naptár minden évben, február 15-én fog megemlékezni róluk ─ adja hírül az egyik
hazai hírportál (valasz.hu). A hírportál ─ a keresztény közösségek világméretű visszhangját tolmácsolva ─,
arra is felhívja a figyelmet, hogy a
nemzetközi közvélemény, bár nyilvánvalóan elítéli a terroristák cselekedetét, nem indít olyan tömeges
szimpátia-megmozdulásokat, mint
tette a párizsi karikatúra-lap szerkesztői ellen elkövetett véres merénylet
után. Sőt, bizonyos magas politikai
körökben csupán „egyiptomi állampolgároknak” nevezik őket. És mindössze a híradások egy részében jelenik meg, hogy az „iszlám állam” terroristái Jézus Krisztus hitéért ölték
meg a Líbiában dolgozó 21 keresztény vendégmunkást.
Ám ez végső soron nem baj. A kereszténység nem indíthat sajtó- vagy
médiakampányt, utcai demonstrációkat régi és mai vértanúi ezreinek, tízezreinek, százezreinek, millióinak
elismerése érdekében. Ez a múltban
sem volt illő, most is méltatlan lenne
az Uruk előtt térdeplő, imádkozó ál-

dozatok emlékéhez. A méltó megemlékezés — Krisztus iránti hűségük
követése, a csend és az imádság:
„Az igazak lelkei azonban Isten kezében vannak, s a halál kínja nem éri
őket. Úgy látszott a balgák szemében,
hogy meghaltak, távozásukat balsorsnak vélték, és végső romlásnak, hogy
elmentek tőlünk, ők azonban békességben vannak, ha kínt szenvedtek is
az emberek szemében, reményük halhatatlansággal teljes.”
(Bölcsesség 3,1-4)

HÍREK
Január 31-én szombaton harmincnyolcan a tiszaújvárosi egyházközségből ill. Sajószögedről és Nagycsécsről lelki napon vettünk részt a
sajópálfalai kegyhelyen. Nagyon szépen köszönjük Kiss Attila paróchus
atyának a szép elmélkedéseket melyek által növelte bennünk az Isten
utáni éhséget és szomjúságot.
*
A kerületi hittanversenyen az 5-6.
osztályosok kategóriájában csapatunk (Szajlai Dávid, Jeviczki Pál) bejutott az egyházmegyei döntőbe.
*
Március 19-én este Vatamány Sándor
budaörsi paróchus vetített képes beszámolót tartott a tavaly nyári motoros zarándoklatról, amelynek során
többedmagával számos nyugat-európai kegyhelyet látogattak meg.
*
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 27-én és 28-án tartottuk. A délután ½ 6-kor kezdődő szertartásokon

Ft. Szocska Ábel bazilita szerzetestia Szerzetesi Főiskola tanára fog előpap, első helynök gyóntatott és préadást tartani templomunkban a kedikált.
resztény életvezetésről. Minden érdeklődőt hívőt és keresőt sok szere*
Április 24-én délután fél 6-kor Dr.
tettel várunk az izgalmasnak ígérkező
Papp Miklós professzor úr, a Sapienelőadásra.
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NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND A TISZAÚJVÁROSI GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBAN
Nagykedd:
17:00

Előreszentelt Adományok Liturgiája

Nagyszerda:
17:00

Előreszentelt Adományok Liturgiája, Betegek kenete

Nagycsütörtök:
18:00
Kínszenvedési evangéliumok
Nagypéntek:
18:00

Jeruzsálemi utrenye (Krisztus siratása)

Nagyszombat:
09:00
21:30

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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