
Begyökerezve az életbe

A vasárnapi ünneplés sajátos jelleget kell, hogy adjon az egész hétnek.
Bele kell épiteni a mindennapi életbe. Úgy, ahogyan az apostol mondja a
kolosszeieknek: n Tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, igy adjatok hálát
általa Istennek, az Atyának" (Kol 3,17) .

Ezzel kapcsolatban szeretnénk felidézni sok szülő nehéz gondját, akik szo
morkodnak, hogy gyermekeik nem járnak már, vagy nem akarnak többet járni
a vasárnapi eukarisztiára. Nincs "deus ex mach ina" megoldásunk erre a prob
lémára. Rengeteg türelem és reménység kell hozzá. De nem lenne-e jó azzal
adni meg a fiataloknak a vasárnap megszentelésének értelmét, hogy keresz
tényibb módon éljük a hét minden napját? Nem kellene-e fölfedeztetni velük
különösen azt, hogy az eukarisztia lsten ajándéka, megelőzve mindazt, amit
mi tehetünk? lsten ajándéka minden egyes napunkra. Olyan ajándék, amely
értelmet tud adni életünknek, fényt vetft bele.

Kérjük a hitveseket és a családokat, figyeljenek különösen erre az üzenetre.
Tanulmányozzák a szülök gyermekeikkel együtt, és elmélkedjenek rajta.

Befejezésül még egyszer Pál apostolt Idézzük: "Krisztus békéje töltse be
sziveteket, hiszen erre vagytok hivatva, hogy egy testet alkossatok benne"
(Kol 3,15).

Imádságunkban azt kérjük, hogy az apostolnak ez a buzditása váljék valóra
otthonaitokban és plébánlálnkon.

Püspökeitek

A VASÁRNAP KORONATANOJA A II. SZÁZADBÖL

Szent Justlnus (Jusztinosz), világi ember, filozófus és vértanú, Szamariából szár
mazott pogány sz ülöktöl. Mint fiatalember különbözö filozófusok Iskoláit látogatta, de
csak Jézus hitében talált megnyugvást. Rómában Igen látogatott Iskolát alapitott, és
irásaival ls szolgálta a keresztény hitet . Legfontosabbak: .Beszélqet és a zsidó Tryphon.
nal' és két Apológiája. Az elsöböl (amit tsc-ben irt) valók az Itt közölt részletek.
l66-ban vértanúságot szenvedett hitéért.

Az elsó két részlet a keresztségi szertartás befejezéseként megült eukarisztiára
vonatkozik, a harmadik a vasárnapi misére. Az iró célja az volt , hogy megcáfolja a
hamis híresztel éseket a keresztények állftólagos erkölcstelen szertartásairól. Ez az
ókeresztény liturgia elsö megbfzható leirása. Egyszerűen tud ésltanl kiván arról, ami
az összes egyházban szilárdan megállapodott szokás és gyakorlat volt . Hiszen kelet
ról Jött és és nyugaton, Rómában írta müve.lt. Mindez nagyrészt megmaradt a mise
további története során, lényegében a mal napig. A gyülekezés napja a vasárnap;
el öszőr az 6- és újszövetségból olvasnak, utána következik a homilia és közös Imád
ság. Az .eukartsztlát" (hálaadást) a celebráns mondja. A közösség szerepe a jóvá·
hagyó .Amen", Különben Justlnus Dialógusaiban szerepel az eukarisztiára vonatkoz ö.
lag a ,thOszla' (áldozat) kifejezés ls.
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Miután megke reszteltük azt, aki megvallja hitünket és csatl akozik hozzánk,
bevezet jük az úgynevezett Testvérek gyülekezetébe. Ott közösen könyörgünk
önmagunkért, az új keresztényért és másokért az egész világon . . . Az imák
befejezése után csókkal üdvözöljük egymást. Azután a testvéri gyülekezet ve
zetője elé kenyeret hoznak és egy kelyhet viz zei és bor ral. Kezébe veszi, hó
dolattal dicsőiti a Mindenek Atyját a Fiú és a Szentlélek nevében , és hosszan
hálát ad az adományokért, amelyekre ő méltatott. Mikor befejezi az Imát és
hálaadást , az egész ott álló tömeg jóváhagyólag felkiált: Amen. Amen héber
szó, jelentése: Úgy legyen. Majd miután az elnöklő egyházi személy hálát adott
és a nép is csatlakozott hozzá, a diakónusok - Igy hivják nálunk őket - min
den jelenlevőnek kiosztják a kenyeret és a bor-viz-keveréket, amely fölött há
Idt adtak, s elviszik a távollevóknek is (65. fejezet) .

Ezt az eledelt mi magunk között Eukarisztia néven ismerjük. Csakis az
részesülhet benne , aki meg van győződve tan ításunk igazságáról, és megtis z
tult a keresz tség fürdőjében (66. fej .).

. . . A napról elnevezett napon ped ig a városokban és vidéken mindenki
összegyül közös ünnep lésre . Ekko r felo lvassák az apostolok iratait vagy a pró
féták Irásait , ameddig az idő enged i. Miután a felolvasó megfelelt feladatának,
a gyülekezet vezetője szózatot intéz a jelenlevőkhöz, sürgetően buzd ítva hall
gató it , hogy váltsák valóra életükben ezeket a gyönyörűséges tanitásokat. Az
után valamennyien felállnak és imádságokat mondanak, amint fentebb már je
leztük, előhozzák a kenyeret és a vizzei kevert bort, és a vezető a tőle telhető

legjobban imát mond és hálát ad. A nép Amennel kapc solódik be. Azután min
den j e l en l evőnek kiosztják azokat a dolgokat, amelyek felett a hálaadás elhang
zott , és a diakónusok elvisznek egy részt a távollevőknek . Azonkivül a jómó
dúak adakoznak, amennyit akarnak. Ami összegyűlt, azt a vezet őhöz viszik,
és ő seglti belőle az árvákat és özvegyeket (67. fej.).

UrOk és Irgalmas lsten. Te szereted a békét. a szeretetet , az egységet és nem a
azéth úzást. De mivel a kereszténység elfordult Tőled és eltávolodott az Igazságtól,
Te hagytad a megátalkodott széthúzást és elkülönödést, hogy szégyentől tetézve,
Hozzád. az egység Istenéhezvisszatérjen.

Szegény búnösök. Hozzád esedezünk: küldd el Szent Lelkedet, általa egyesftsd,
ami szétoszlott és békítsd kl, ami szétvált.

Add kegyelmedet, hogy megtérjünk egységedhez: egyedül csak a Te Igazságodat
keressük. Távolftsd el tőlünk mindazt, ami széthúz, hogy ugyanegy érzéssel. egy érte
lemmel, egy kifejezésmóddal Jézus Krisztus Iránt, közös szájjal dicsérhessünk és áld
junk Téged. mennyei Atyánkat, Jézus Krisztus által. a Szentlélek egysé ében, mind
örökké. Amen.

Luther Márton
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