Örömhír
A Tiszaújvárosi Görög Katolikus Egyházközség Hitéleti kiadványa
„TesTileg böjTölvén,
aTyámfiai, böjTöljünk
lelkileg is…”
Alexander Schmemann: „Sok
keresztény, talán a többségük
számára a nagyböjt bizonyos
számú szabályból és formális,
főleg negatív előírásból áll: bizonyos eledelektől tartózkodnunk kell, talán a mozitól is el
vagyunk tiltva. Annyira távol
vagyunk az Egyház igazi szellemétől, hogy majdnem lehetetlen megérteni: valami más van a
nagyböjtben, valami, ami nélkül
mindezek az előírások elvesztenék értelmük nagy részét.
A legtöbb, amit erről a „valami másról” mondhatnánk, hogy olyan,
mint valamilyen légkör, mint
egy éghajlat, amelybe belekerülünk, mindenekelőtt olyan szellemi, a lelki és a szívbeli állapot, amely hét héten keresztül
átjárja egész életünket.
Itt újra elmondjuk, hogy a nagyböjtnek nem az a célja, hogy néhány külsőleges kötelezettséget

rójon ránk, hanem hogy meglágyítsa szívünket, hogy kinyíljon a szellemi valóságok előtt,
és hogy megtapasztalja, hogy
titokban éhezik és szomjazik az
Istennel való közösségre.”
Alexandriai Kelemen: „… mivel az étel az élet szimbóluma,
az ételtől való tartózkodás pedig
a halálé, azért nekünk is, akik
ebből a világból valók vagyunk,
böjtölnünk kell, hogy e világnak
meghalva, és az isteni táplálékokból részesülve Istennek éljünk.”
Palamasz Szt. Gergely: „Ha
böjtölsz nemcsak szenvedsz,
meghalsz Krisztussal együtt,
hanem fel is fogsz támadni, vele
együtt uralkodni, örökösévé leszel az ő életének.”
Damaszkuszi Szt. János: „Böjtölni jó dolog, de az, aki böjtöl,
ne kárhoztassa azt, aki nem böjtöl. Ne engedjünk a könnyelműségnek, de ne is kényszerítsünk.
Nem szabad az Istentől ránk bízott nyájat erőnek erejével vezetni, inkább éljünk a meggyő-

zéssel, a szeretettel, a jó szóval…”
miérT nem végzünk szT.
liTurgiáT a nagyböjT
héTköznapjain?
Alapvető liturgikus elv, hogy az
Eucharisztia összeegyeztethetetlen a böjttel. Ahhoz azonban,
hogy megértsük ennek az elvnek az értelmét, nem a böjtnél,
hanem az Eucharisztiánál kell
kezdenünk. Egyházunk hagyományában az Eucharisztia megőrizte ünnepi és örvendetes jellegét – ebben alapvetően különbözik a nyugati katolicizmus
eucharisztikus teológiájától és
gyakorlatától. Az Eucharisztia
mindenekelőtt Krisztus eljövetelének és tanítványai közt való
jelenlétének szentsége, következtetésképp
feltámadásának
nagyon is valóságos értelemben
vett megünneplése. Az Egyház
számára az „bizonyítja” Krisztus feltámadását, hogy eljön és
jelen van az Eucharisztiában.
Az Egyház „tapasztalati” úton
mindig abból a lángoló örömből
ismeri fel a feltámadást, melyet
akkor éreztek az emmauszi úton
a tanítványok, amikor a feltámadott Krisztus a kenyértörésben kinyilatkoztatta nekik önmagát (Lk 24, 13-35).

Az Eucharisztia mindig ugyanez
az eljövetel és jelenlét, ugyanez
az öröm és a „szív lángolása”,
ugyanez az értelemfeletti bizonyosság, hogy a feltámadott Úr
megismerteti magát a kenyértörésben. Ez az öröm oly nagy,
hogy a korai egyház számára az
Eucharisztia napja nem egy nap
a többi között, hanem az Úr
Napja, egy olyan nap, amely túl
van az időn, hiszen az Eucharisztiában már az Isten Országa
tört be ebbe a világba. Valahányszor az Egyház az Eucharisztiát ünnepli, „otthon” van – a
mennyben. Oda emelkedik,
ahová Krisztus emelkedett,
hogy „megetessen és megitasson bennünket asztalánál az Ő
országában.” Most már értjük,
miért nem lehet összeegyeztetni
az Eucharisztiát a böjttel, hiszen
a böjt az Egyházat még vándorló, a mennyei Ország felé útban
lévő állapotában fejezi ki. „Az
Ország fiai pedig – mondja
Krisztus – nem böjtölhetnek,
amíg velük van a Vőlegény”
(Mt 9, 15) (Alexander Schmemann atya)

humor
Az iskolában a tanár ateista volt.
Egyszer kérdi a gyerekeket:
- Gyerekek, tegye fel a kezét,
aki ateista közületek!
Természetesen minden gyerek
szeretett volna hasonlítani a tanárára, ezért mind lelkesen feltették a kezüket, egy kislány kivételével.
- Mása, te miért nem tetted fel a
kezed?
- Azért, mert én hívő vagyok!
- De hát miért vagy hívő?
- Azért mert anyukám és apukám is hívő.
- És ha anyád és apád idióta lenne, akkor te mi lennél?
- Ateista.
*
A tanárnő az iskolában a gyerekeknek bizonygatja, hogy nincs
Isten.
- Nincs Isten, gyerekek, megértettétek?
- Meg, természetesen megértettük.
- Na, hála Istennek!
*
Annak idején egyszer egy ateista agitátor megkérdezett egy
kolhozparasztot, hogy hisz-e Istenben. Ő igennel válaszolt. Ekkor az agitátor megkérdezte:
- Hogyan hihetsz benne, amikor
sose láttad?

- Nem láttam ez igaz – felelte a
kolhozparaszt. – De nem láttam
japánokat sem. Ennek ellenére
tudom, hogy japánok léteznek,
mivel a hadseregünk harcolt ellenük az utolsó háborúban. Isten
létezik, különben miért harcolnál ellene egész életedben?
*
Pártunk nagyrabecsült tagjai látogatást tesznek egy vidéki orosz iskolában. Kérdezi a tanító
néni:
- Na, gyerekek, milyen gazdálkodás folyik nálunk?
A kis Igor:
- Pártunk és kormányunk ötéves
tervének köszönhetően térségünk szorgalmas kommunista
lakói annyi burgonyát termelnek, hogy ha azt mind egy csomóba raknánk, felérne egészen
a Jóisten lábáig!
- No de Igorka, nagyon jól tudod, hogy nincs Isten!
Mire Igorka:
- Miért, krumpli van?
BÖJTÖS RECEPT
Burgonyás gomba leves
Hozzávalók: 25 dkg feldarabolt
gomba (vargánya, rókagomba,
csiperke), 1 fej finomra vágott
vöröshagyma, 1 apróra vágott
sárgarépa, 2 evőkanál olaj, 50
dkg héjában főtt, meghámozott,
feldarabolt burgonya, 1 evőkanál finomra vágott petrezse-

lyem, 1 evőkanál finomra vágott
kapor, 1,5 l zöldségleves, só, őrölt bors
Elkészítése: A gombát a hagymával és a sárgarépával a felforrósított olajban megpirítjuk,
hozzáadjuk a burgonyát és a
zöldfűszereket. Felöntjük a
zöldséglevessel, és időnként
megkeverve 10-15 percig hagyjuk csendesen forrni. Sóval,
borssal ízesítjük.
Egyházi hozzájárulás
Szeretettel kérünk minden kedves görögkatolikust egyházközségünk támogatására. A püspöki
kar rendelkezése szerint az egyházi hozzájárulás mértéke az éves jövedelem 1%, min. 4000
Ft. Befizethető a sekrestyében
nyugta ellenében, a Raiffeisen
Bankban
(számlaszám:
12035803-0016558800100006), illetve az elvihető
sárga csekken. A Krisztustól
ránk bízott sokrétű faladat ellátásához, épületeink fenntartásához szükségünk van anyagi forrásokra. A Jószívű adakozót –
bőséges tapasztalat alapján
mondhatjuk – szereti az Úr.
A Képviselőtestület
Adó 1%
Kérjük, hogy adója 1% - val
támogassa a Segítség Egy Jobb
Életért Alapítvány tevékenysé-

gét. Adószám: 18422687 – 1 –
05.
Damaszkuszi szT. jános: a szenT képekről
„Bátran ábrázolom a láthatatlan
Istent, ámde nem mint láthatatlant, hanem mint aki érettünk
láthatóvá lett a testben és a vérben való részesedése által.
Ha képmást készítenénk a láthatatlan Istenről, akkor kétségkívül vétkeznénk… Ámde mi
semmi ilyet nem teszünk. Nem
tévedünk akkor, ha elkészítjük
annak az Istennek a képmását,
aki megtestesült, testben megjelent a földön, kimondhatatlan
jóságában együtt élt az emberekkel, és magára vette a test
formáját, súlyát és
színét.”
„Azelőtt egyáltalán
nem ábrázolták a
testetlen és alaktalan Istent, ámde
most, amikor az Isten megjelent testben, és az emberek között élt,
azt ábrázolom, ami az Istenben
látható. Nem az anyag- nak hódolok, hanem az anyag Teremtőjének, aki értem anyaggá lett,
elfogadta, hogy anyagban lakozzék, és anyag által vitte véghez az én üdvösségemet.”

