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2017 utolsó két hete a karácsony jegyében 
telik el, amelynek szentestéje idén vasár-
napra esik. A karácsony ünnepét előkészítő 
hét zsolozsmája a nagyheti mintára íródott. 
A pénteki királyi imaórák himnuszai (görög 
„sztihirái”) olykor még versmérték szerint 
is megegyeznek a nagypéntekiekkel. A sok 
ponton nagyhéthez hasonlító hét folyamán 
előkészített ünnepet a karácsonyi, avagy 
„téli Pászkának” is szokás nevezni.

Nyolc évtizede kiadott „Ménologionunk” sze-
rint december 25-e is „húsvét”, mert „görög 
könyveink Pászka = húsvét megnevezéssel 
illetnek minden olyan nagyobb ünnepet, me-
lyen a szigorú életű szerzetesek kivételesen 
húseledelekkel is élhettek”. De – mint láthat-
tuk – nemcsak a hús „vételezésével”, hanem 
inkább legnagyobb ünnepeink hasonlóságával 
függ össze ez a szép elnevezés. 

Amikor előünnepi tropárunkban arról ének-
lünk, hogy karácsonykor újra megnyílt az 
Édenkert, tudatosítjuk azt, hogy hozzáférhe-
tővé vált az élet fája: „Készülődj föl, Betlehem, 
mindnyájunk számára megnyílik az Édenkert! 
Ékesítsd fel magad, Efráta, mert a barlangban 
az élet fája sarjad ki a Szűztől.” Márpedig a 
Krisztus születésével hozzáférhetővé vált élet 
fája a szenvedést, a nagyhetet, a kereszt fá-
ját is eszünkbe juttatja. Amikor Jézus Krisztus 
megszületett, Isten Fia azzal a céllal jött e vi-
lágra, hogy értünk meghalva életet árasszon 
reánk. Születése hajnalán ugyanúgy „nagy vilá-
gosságról” éneklünk, mint húsvét hajnalán. „A 
nép, mely sötétségben járt, nagy világosságot 
látott, a halál árnyéktartományában ülőknek 
világosság támadt” – idézzük föl Izajás énekét. 
Hiszen a ragyogó éjszakai fényt ismerték föl a 
pásztorok, és a csillag fénye vezette az Úr fel-
ismerésére a bölcseket.

Az év utolsó hetében ezért minden áldott nap 
az ünnepi tropárt énekeljük: „A te születésed, 
Krisztus Istenünk, földerítette a világnak az 
istenismeret világosságát, mert a csillagimá-
dó bölcseket a csillag megtanítá, hogy téged, 
mint az igazság Napját leborulva imádjanak, 
és mint magasságbeli Napkeletet tisztelje-
nek…” Mert „az istenismeret világosságát” 
megpillantva mindenkit erre a ragyogásra te-
szünk figyelmessé. Azt kívánjuk, hogy amikor 
az éjszakák már kezdenek rövidebbek lenni, 
Isten ismeretének szívet melengető világos-
sága ragyogjon be mindenkit. A karácsonyi 
Pászka végső célja a megváltó Krisztussal 

való találkozás, vagyis az, hogy Ő e világra jöj-
jön bennünk is, így az ember a földről az égbe, 
a halálból az életbe, a Szentháromság életkö-
zösségébe léphessen be.

Ezért is kezdjük az új évet „a Világosság 
előünnepének” napjaival. Mert keleti egyhá-
zunk vízkeresztet a megvilágosodás, a fény 
ünnepének, „a Világosság ünnepének” is ne-
vezi. Az új esztendő első péntekjén is királyi 
imaórákat végzünk, a nagy esti zsolozsmán 
pedig újra elénekeljük Izajás énekét a népről, 
„mely sötétségben járt, s nagy világosságot 
látott”. Az Istenjelenés ünnepének másnapján 
felolvassuk ezt az evangéliumban is: „a nép, 
mely sötétségben ült, nagy világosságot lá-
tott. Világosság támadt azoknak, akik a halál 
országában és árnyékában ültek.” (Mt 4,12–17) 
Mert Jézus örömhírével ez a világosság árad ki 
reánk, ma élő emberekre is.

A „téli Pászka” ünnepkörében világossá válik 
a Szentháromság egy Isten titka. Nemcsak a 
napkeleti bölcsek vagy Keresztelő Szent Já-
nos, hanem mi is tudatosítjuk, hogy egyedül a 
Szentháromságot kell imádnunk. Világos szá-
munkra az is, hogy amikor Jézus Krisztus meg-
keresztelkedik, a víz is megszentelődik általa. 
Ünnepeink során a sziporkázó hóban és téli 
napsugártól csillámló vízben megszentelődik 
környezetünk és az ünnepek folyamán meg-
javuló életünk is. Visszanyert istengyermeki 
szabadságunkat ünnepeljük az év végi és újévi 
„szabad napokon”, húsvéthoz hasonlóan böj-
tölés nélkül, a „téli Pászkánk” örömében.

AtAnáz püspök

A „téli Pászka” világossága

Szeretettel  kívánok  mindenkinek  áldott  karácsonyt  és  Istenjelenést!
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