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A Tiszaújvárosi Görög Katolikus Egyházközség Hitéleti kiadványa
Pünkösd
Az ígéret beváltása, reményünk teljesülése
Krisztus feltámadása történelmi
tény, de túlmutat a történelmen;
nem egyszerűen és kizárólag a
múlthoz kapcsolódik. Ha Krisztus feltámadása csak egyszerűen
múltbeli esemény lenne, akkor
nem érinti meg életünket. Minél
távolabb kerülünk időben a kezdeti eseménytől, annál kevésbé
hat valós
létezésünkre.
De hogyan válhat ma
ez az egyszer s
mindenkorra végbement húsvéti esemény
a sajátunkká? Hogyan
lesz Krisztus élete, a
mi életünkké, hogyan válik az ő
feltámadása a mi feltámadásunkká? A Pünkösdkor leszálló
és mindig velünk maradó Szentlélek által, aki kezdetben és az
idők teljességében is ezen esemény alakítója. Az Úr Jézus, aki
túl van a halálon, velünk, a még
halálban levőkkel „szentségi”
módon tartja a kapcsolatot. Ez a
krisztusi emberség – bár még
rejtve van az Atya életében –

életet sugároz ebbe a világba. A
világosság Igéje, Krisztus Isten
belép életünkbe, hogy megvilágosítsa sötétségünket: „Benne
élet volt, és az élet volt az emberek világossága…”
A szentségek a Szentlélek eszközei, aki Isten gyermekeit
Krisztusnak, a halálból elsőként
születettnek képére formálja. A
Szentlélek a velünk lévő Isten,
aki lelkünkhöz csatlakozik.
Nélküle elszakadunk az Istentől,
Krisztus a múlt homályába vész,
az evangélium holt betű, az
Egyház puszta szervezet, a tekintélyuralom, a misszió propaganda, az istentisztelet szócséplés, a keresztény élet pedig
szolgai erkölcs.
De vele és a vele nélkülözhetetlen szimfóniában a kozmosz
felemelkedik és Isten Országát
létrehozva a szülés fájdalmait
állja ki, az ember küzd a „test”
ellen; Krisztus feltámadt, az
evangélium az élet erejévé válik, az Egyház a Szentháromsággal való közösséget ajánlja
fel; a tekintély felszabadító
szolgálat, a misszió pünkösd
lesz, a liturgia megemlékezés és

elővételezés is, az emberi cselekvés pedig átistenül.
A Szentlélek az eljövendő korszakba vezet. Életet ad, szól a
próféták által, előkészíti a teremtmények párbeszédét Istennel, önmagát ajánlva közösséget
teremt és mindent Krisztus második felé irányít. „Ő az Úr és
az Éltető” (hitvallás). Általa kiált föl léte mélyéből az Egyház
és a világ: „Jöjj el, Uram Jézus!” (IV. Ignátiosz patriarcha)
Pünkösd ünnepe
A mi Urunk Jézus Krisztus feltámadása után az ötvenedik napon (görögül Pentikoszti) ünnepeljük a Szent Lélek eljövetelét.
Ez a nap egybeesett a zsidók
aratási ünnepével. Sokan zarándokoltak Jeruzsálembe ezen az
ünnepen az ország minden tájáról. Az apostolok is összegyűltek és Máriával együtt várták a
"Vigasztaló", a Szentlélek eljövetelét. Örömteli reménykedéssel volt tele ez a várakozás. Az
apostolok emlékeztek Jézus
szavaira, aki olyan "Vigasztalót" ígért nekik, aki az Igazság
Lelke és az Atyától ered (Jn
15,26), aki velük marad mindörökké (Jn 14,16), eszükbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott nekik (Jn 14,15), és elvezeti őket a teljes igazságra (Jn
16,13). Jézus a Szent Lélek el-

küldésének ígéretét mennybemenetele előtt közvetlenül is elismételte apostolainak, meghagyva nekik, hogy maradjanak
Jeruzsálemben, amíg az ígéret
be nem teljesedik.
Amikor az apostolok elteltek a
Szent Lélekkel, bátran kiálltak
az összegyűlt tömeg elé és félelem nélkül beszéltek a feltámadt
Jézusról. Mint az Apostolok
Cselekedeteiből ismeretes, Péter
apostol prédikációja nyomán
mintegy háromezren keresztelkedtek meg a tömegből. Ilyen
módon indult el az Egyház földi
útjára, hogy Krisztus Urunk
szavai szerint "egészen a föld
végső határáig" hirdesse az
Evangéliumot, Isten Országának
jó hírét.
Az első Pünkösd óta a Szentlélek éltető, megszentelő, megvilágosító jelenléte nyilvánvalóvá
és hangsúlyossá lett az Egyházban. Azóta is nemzedékről
nemzedékre a Bérmálás szentségében a "Szentlélek ajándékának pecsétjét" vesszük, imádságainkat pedig a teljes Szentháromság segítségül hívásával
kezdjük meg és fejezzük be:
"Az Atyának és Fiúnak és
Szentléleknek nevében. Ámen."
Mindezeken túl istentiszteleteinket - a Húsvéttól Pünkösdig
terjedő időszak kivételével - a
"Mennyei Király..." kezdetű,

kifejezetten a Szentlélekhez
szóló imádsággal vezetjük be.
Az ünnep ikonján a Szentlelket
fogadó tizenkét apostolt és Istennek Szülőjét, Máriát látjuk,
amint tüzes nyelvek alakjában
leszáll reájuk a Szentlélek. Az
ikon alsó részén egy koronás
aggastyán áll a sötét barlangban.
Ez az aggastyán a Kozmosz,
"Világ", és azokat a népeket jelképezi, akik az apostolok tanításától várják az isteni kinyilatkoztatás továbbadását. A sötét
barlang a tudatlanság sötétségét
jelenti: "A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A
halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog" (Ézs 9,1).
Az aggastyán kezében kendőt
tart, annak jeléül, hogy kész fogadni a Szent Lélek ajándékait.
Az ünnep különlegessége, hogy
Pünkösd vasárnap közvetlenül a
Szent és Isteni Liturgia után
tartjuk meg az esti istentiszteletet, a térdeplési imákkal (három
imádság, melyek csak Pünkösd
ünnepén hangzanak el). Ezeket
az imádságokat a pap a királyi
ajtóban, a nép felé olvassa térdepelve. Ez után az istentisztelet
után újra a megszokott módon
történnek a leborulások. (Mint
ismeretes, Húsvét és Pünkösd
közötti időszakban Egyházunkban nem végzünk leborulást és a
térdeplést.)

Humor
A házasságközvetítő boldogan
meséli a kávéházban:
- Ma boldoggá tettem öt embert!
- Hogyan?
- Összehoztam két párt!
- Igaz – de ez csak négy!
- Mit gondolsz? Én nem kerestem?!
*

Melyik állat nem volt Noé bárkájában?
(A hal)
Hírek
„Szeretlek téged, Uram!” – Felszentelték a Miskolci Apostoli Exarchátus új püspökét
Mintegy 3000 hívő részvételével 2011. május 21-én, szombaton felszentelték a miskolci Búza téri görög katolikus székesegyházban
a
Miskolci Apostoli Exarchátus
új püspökét, dr. Orosz Atanázt.
A szentelést a szokásoknak
megfelelően három püspök végezte, Cyril Vasil’ érsek, a Keleti Kongregáció titkára, Ján
Babjak eperjesi érsek-metropolita, valamint Kocsis Fülöp
hajdúdorogi megyéspüspök. Az
ünnepélyes Szent Liturgián rajtuk kívül részt vettek magyarországi és határon túli görögkato-

likus és római katolikus főpásztorok, más felekezetek elöljáróLelki nap
2011. május 28-án egyházközségünk lelki napon
vett részt Máriapócson. Már a buszon
megkezdtük a „ráhangolódást” (Mária énekeket
énekeltünk,
rózsafüzért imádkoztunk). A
lelki előadásokat Rakaczki
Bazil bazilita szerzetes atya vezette, akinek imádságos lelkülete mindnyájunkra nagy hatással
volt. Felejthetetlen élményt
nyújtott számunkra a kegytemplomban végzett Szent Liturgia
és a bazilita rendházban megtekintett, a máriapócsi kegykép
történetét bemutató kiállítás.
Programunk zárásaként a zarándokház kápolnájában elénekeltük a Parakliszt. Hálás szívvel
indultunk haza azzal a reménynyel szívünkben, hogy a közeljövőben újra imádkozhatunk égi
édesanyánk könnyező ikonja
előtt.
Hogyan mutatkozik meg Krisztus a
Liturgiában?
Figyelmezzünk, hogy jobban
megértsük ezt magán a liturgián; hogy észrevegyétek a gyakorlatban is, miként van jelen
ott Krisztus és teljességében az
Egyház. Krisztus képe a püspök.

ival, illetve állami közméltóságok.
Csak ott létezhet Krisztus Egyháza is, ahol a püspök van.
Ezért lép föl a püspök a trónra:
hogy megmutassa, mint foglalja
el abban pillanatban a helyét
Krisztus közöttünk. Ahol a főpap, ahol a püspök van, ott van
valóságosan Krisztus.
(Emiliánosz archimandrita)

Paisie atya tanácsai
Ne feledkezzetek meg a halálról. Mindazok, aki az emberi
dicsőség után fáradoztak, vagy
belebonyolódtak e világ gondjaiba, végül keservesen bánkódtak, de lehet, hogy már későn. A
Szentírásból tudjuk, hogy a harag nem munkálja az Isten igazságát. Amikor haragszol, nem
az Isten Lelke uralkodik rajtad,
hanem rabul ejt téged a bosszúállás, a büszkeség, az üres dicsőség lelke, amely arra sarkall,
hogy ne bánd meg a bűneidet,
ne bocsáss meg, és ne légy alázatos. Meneküljünk a harag és a
bosszúállás elől, és kövessük a
mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki
ekképpen tanít bennünket: „tanuljatok tőlem, hogy én szelíd
és alázatos szívű vagyok: és
nyugalmat találtok lelketeknek.

