Wass Albert: Az Otthon-fa
Vén bükkfa volt, szíjas, kemény.

Az erdő testén borzongás fut át.

Úgy állt az Úristen előtt,

Reggel, mikor vadászni mentem,

mint aki már sokat látott.

ott feküdt. Átléptem rajta.

Isten, add, hogy bujdosásom

Sokat látott és belenőtt

S néhány nap múlva megjegyeztem,

így végződjék egy szép napon:

viharba, télbe, küzdelembe

hogy a fától még csak éppen

roskadjak én is le az útra,

már évszázadokkal ezelőtt,

tízpercnyi gyaloglás hazáig.

tettől, tudástól gazdagon,

úgy állt az Úr színe előtt.

Így lett otthon-fa a neve.
Forró nyárban, dermesztő télben

Valami nyugtalan viharkamasz

ha törzsét végre átléphettem,

egy éjjelen

jó meleg érzés ömlött szívemre

valahogy fél kézzel odakapott.

fárasztó gyaloglás után:

Az öreg jajdult egy nagyot,

már csak tíz perc az út hazáig.

megremegtek a fák és a hegyek.

maradjak ott nagy reményjelnek,
hogy bárki, aki haza vágyik
s átlép felettem gondtalan,
úgy mondja halkan, boldogan:
már csak tíz perc az út hazáig.
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ELŐSZÓ
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében megjelent „ A
Szentségimádás Iskolája” című lelkigyakorlatos füzet. Ennek címlapján a Szentháromság–ikon látható.
Ezt az ikont Andrej Rubljov festette, és ez az orosz ortodox egyház egyik legszentebb és leghíresebb
kincse.
Lássuk be, nem lehet véletlen, hogy a világméretű katolikus ünnepség előkészítésében egy ortodox
ikon került előtérbe.
Az ökumenében számon tartjuk ortodox (pravoszláv) testvéreinket, mégis néha úgy tűnik, mintha
mostoha gyerekek lennének, a protestánsok között. Valószínűleg kevesebbet tudunk az ortodox
vallásról, mint a protestantizmusról.. Pedig teológiai alapon az ortodoxia egy nagyságrenddel közelebb
áll a katolicizmushoz, mint a protestantizmus.
Ez az írás a jobb megismerést szolgálja.
TÖRTÉNELMI VISSZAPILLANTÁS
A kereszténység a Római Birodalomban született, és kezdeti története elválaszthatatlanul
összekapcsolódott a birodalom történetével.
Bár 1054 előtt az egyház egy és oszthatatlan testnek számított, a császárok korában Kelet és Nyugat
eltérő arculata szükségszerűen megjelent az egyházszervezetben is, különösen 395 után, amikor a
birodalom két különálló részre szakadt.
Ezt követően a keleti és nyugati egyházban eltérő tendenciák alakultak ki, eltérő módon fejlődött ki a
szerzetesség szervezete, más lett az igehirdetés nyelve – keleten a görög, nyugaton a latin – valamint
az áldozás gyakorlata is.
A 9. század második felétől kezdve aztán a keresztény egyház bizánci és római fele nyílt rivalizálásba
kezdett, melynek végén a pápa által tárgyalni küldött római bíborosok 1054. július 16-án a bizánci Hagia
Sophia székesegyház főoltárára helyezték a Kerullariosz bizánci pátriárkát kiközösítő pápai bullát, majd
hazatértek. Válaszul a bizánci pátriárka kiközösítette nem csak a legátusokat, de a pápát és az egész
nyugati egyházat is. Ennek következtében a keresztény egyház kétfelé szakadt, s ezt nevezik skizmának.
A fagyos viszony egészen a 20. század második feléig megmaradt, amikor is XXIII. János, VI. Pál, majd
II. János Pál pápa és a keleti pátriárkák tárgyalásokat kezdtek a kapcsolatok újraépítéséről. A jó viszonyt
elősegítő gesztus volt a kölcsönös kiközösítések visszavonása, majd az első közös szent kanonizációja,
aki éppen államalapítónk, Szent István, magyar király lett. A közeledés dacára az ortodox és a katolikus
egyház máig a saját külön útját járja.
TEOLÓGIAI ELTÉRÉSEK
Az ortodox történelemértelmezés szerint a kereszténységnek eddig hét egyetemes zsinata volt, s az
ott definiált hittételek alkotják az ortodoxia teológiai alapját mind a mai napig. Mivel a keresztény hit
alapvető kérdéseit e zsinatokon tisztázták, a legtöbb dogmatikai kérdésben kelet és nyugat között nincs
lényeges eltérés. Így az ortodoxia – a katolicizmussal közösen – vallja a Szentháromságot, Jézus
feltámadását és kettős (isteni és emberi) természetét, a Szentírás sugalmazott voltát, a hét szentséget,
az utolsó ítéletet, a szentek tiszteletét, különös tekintettel Máriára, akit ők Istenszülőnek neveznek.

A fő eltérés a Filioque-vitában van, mely – az 589-es toledói zsinat határozata nyomán – arról szólt,
hogy a Szentlélek vajon csak az Atyától, vagy a Fiútól is származik: a nyugatiak az utóbbi állásponton
voltak, az ortodoxok azonban ezt nem fogadják el. Az ortodox hit összefoglalása a (Filioque betoldás
nélküli) niceai–konstantinápolyi hitvallás.
Az ortodox teológia és misztika egyik kulcsfogalma a theoszisz (átistenülés), amely szerint az isteni
természet radikálisan átalakítja a hívő emberi természetét, és a szentekben magának Istennek a
dicsősége ragyog, és mind írásaik, mind ábrázolásaik az isteni jelenlét hordozói. Ezért kiemelt szerep
jut mind a liturgiában, mind a személyes hitben az ikonok tiszteletének.
A szerzetesség az ortodox egyházban a hit lényegi kifejeződési formái közé tartozik, a szerzetest
prófétai alaknak tekintik. A soraikból kikerülő, nagy tehetséggel megáldott lelki atyákat
„tiszteletreméltó szent öregeknek”, sztarecnek nevezik. Evangéliumi szellemük tágassága és tanácsaik
bölcsessége lenyűgöző.
Dosztojevszkij „Karamazov testvérek” című zseniális regényének egyik jelenetében Zoszima sztarecre
nagy tömegek várnak, hogy egyenként lelki tanácsokat adhasson nekik. Egy feltehetően nagyon bűnös
asszonynak a sztarec a következőket mondja:
„Ne félj semmitől, és ne félj soha, és ne búsulj. Csak a bűnbánat ne apadjon ki belőled – akkor az Isten
mindent megbocsát. Nincs és nem is lehet olyan bűn az egész világon, amelyet meg ne bocsátana az
Úr, hogyha szívből megbánják. És az emberfia nem is követhet el olyan bűnt, amely kimerítené az Isten
végtelen szeretetét.”
Milyen érdekes párhuzam, hogy az említett „A Szentségimádás Iskolája” című füzetben leírtak szerint
Fausztina nővérnek az Úr ezt mondja:
„A súlyos bűnösöknek egészen különös joguk van az irgalomra. Öröm számomra, ha irgalmamhoz
folyamodnak. Még reménységükön is túl fogom eltölteni őket.”

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – B ÉV
1.) Pünkösd ünnepéig minden pénteken az Irgalmasság órájában délután 3 órakor
szentóra lesz Szentségimádással.
2.) Pénteken első péntek lesz, a betegekhez a szokott időben megyünk.
3.) Jövő szombaton este ¼ 6-kor ünnepélyes rózsafüzér és litánia lesz a Péter-Pál
templomban a Szűzanya tiszteletére.
4.) Szeretettel hívunk mindnyájatokat, hogy május 12-én a városunk lakóiért imádkozó
első Jerikó zarándoklatunkon közösen vegyünk részt. Részletes információk és
jelentkezés az elektronikus hírlevélben megadott linken, a plakáton található email
címen, illetve a sekrestyében lehetséges.
5.) Közeledik az adóbevallások ideje. Az adónk kétszer egy százalékáról lehet dönteni. Az
egyik 1 %-ot a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlhatjuk fel, a másik 1-%-kal pedig
egyházközségünket támogathatjuk a Péter-Pál Alapítványon keresztül, ha a céljaival
egyet értünk. Az alapítvány adószámát megtalálhatják a mécsesek mellett elhelyezett
szórólapokon.
6.) Megjelent az Adoremus májusi száma, kapható a sekrestyében.
7.) A Péter-Pál Ösvényén című újságunk új száma a mécsesek mellett található. A
levelezőlistán szereplő testvéreink elektronikusan is megkapják.

Az alábbi email-címre továbbra is várjuk a Testvérek ötleteit, gondolatait, javaslatait vagy éppen írásait:
peter.pal.osvenyen@gmail.com

