
V. évfolyam 11. szám  2017. november 

Van élet a halál után!  

Merész kijelentés ebben a liberális és „mindent befogadó” világban. Pedig nem 

távoli az elmúlás gondolata most, amikor megelevenednek a temetők, egyre 

több ember, talán évente egyszer ezekben a napokban keresi fel szerettei sírját, 

mert ez úgymond kötelező. 

Hamar megtapasztaltam, mi az, hogy halál. Sajnos korán elvesztettem 

nagynénéimet, akik nem voltak kevesen. Nagymamámék nyolcan voltak 

testvérek, közülük többet hamar elveszítettem. 14 évesen Édesanyám koporsója 

mellett álltam, és búcsúztam. Autóbaleset áldozata lett, ami nem ritka 

manapság. A gyászban segítséget nyújt(hat) a hit és egy jó lelki atya. 

Janka György makói esperes atyának sokat köszönhetek, mert hamar 

megtanított gyermekeivel az élet szeretetére. Sok mindenben úgy gondolja az 

ember, hogy ez a tutti, ez a jó. Közben rájön, hogy valami, vagy valaki, mégis 

mást akar. Ő pedig Isten. Mindenkinek meg van írva a maga sorsa, amit csak 

pozitívan tudok nézni, hiszen „Isten azt akarta, hogy minden ember üdvözüljön 

és eljusson az igazság ismeretére”. „1 Tim 2,4” Milyen jó keresztényen 

megélni az elmúlás gondolatát, hiszen nem görcsölünk, mint mások.             

Van feltámadás, van örök élet! Megdöbbentő a Barabás filmben látott gondolat.  

Barabás, amikor a feltámadt Lázárral beszélt, azt a kérdést tette fel:         

Milyen érzés a halál? Lázár ezen megdöbbent. Barátom, eddig mindenki azt 

kérdezte, milyen az örök élet. Te a halálról kérdezel? Válaszolok: 

A NAGY SEMMI! Valóban nem a haláltól kell félni, hanem az ítélettől, és ez 

alól nincs kivétel, senki nem ússza meg. Nincs protekció, életünk a tanúság az 

ítéletre. Kibúvó sincs, hiszen az áteredő bűn sorsunkat eggyé gyúrta.        

Porból lettünk és porrá leszünk. Homonyik Sándor, magyar rock énekesünk 

szép és igaz dalai közül szívesen ajánlok egyet, melynek címe:                                

Kései üzenet /Requiem/. Nincs is köztünk nagy fal, nagy távolság, most neked 

kellett menned mindenen át.  



De átlépünk majd a titkokon, sorban érkezünk egymás után.” Nem így van, 

amikor temetünk, és érezzük magunk gyengeségét és elesettségét, és 

ugyanakkor érezzük azt az erőt, amit Krisztustól kapunk, ebben a hónapban 

különösen is? Mindenkinek van olyan szeretett hozzátartozója, akivel itt, a 

földi létben már nem találkozhat. Ez nagyon fájdalmas. A gyászunkban sem 

szabad elfelejteni, hogy nem hagy magunkra Isten. Jairus leányában a naimi 

ifjúban és  Lázárban is ez érződik maga a gesztus az ember felé.                     

Az irgalmasság testi cselekedeteiben olvassuk: Halottakat eltemetni! Igaz, de 

soha ne feledjük el, hogy értük imádkozzunk is. Ez ugyanolyan 

kötelességünk, mint a magunkért való kérés a Mennyei Atyához.  

Most, amikor kimegyünk a temetőbe, a mélyen átérzett imádság legyen 

bennünk. Ezt kívánom mindnyájunknak.  

Nyugodjanak békében! 

Gorcsa György 
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Dátum   Program       

November 11.    Házaspárok lelki napja 

Elérhetőség: 

Tel/Fax: 46/320-035, 06/30/5151-368  

e-mail: iktusz1@gmail.com 

Karácsonyi adománygyűjtés 

A Görögkatolikus Missziós Iroda karácsonyi adománygyűjtést szervez. 

Szeretettel várunk minden olyan játékot, ruhát, könyvet,  

amire már otthon nincs szükség. 

Az adományokat a Görögkatolikus Missziós Irodában adhatják le. 

Cím: 3526 Miskolc, Szeles utca 35. szám 

Telefonos elérhetőség: 06 30 957-7069 

A nehézségben élő családoknak,  

gyermekeknek is legyen ajándékuk, örömük Szentestén.  



Az ikonok szerepe az otthonainkban 

1. Az otthonunkban szépséget hoznak 

2. A keresztény élethez kapcsolódva tanítanak minket 

3. Az Istenhitre emlékeztetnek 

4. Felkelti a figyelmünket az általa szimbolizált 

prototípusokra, vagyis a gondolatok és érzések magasabb 

szintjére 

5. Arra késztet bennünket, hogy utánozzuk azok erényeit, 

akiket látunk 

6. Segíti átalakítani életünket, megszentel minket 

7. Az imádság és a szertartás eszközeivé válnak 

1. Az otthonunkban szépséget hoznak 

Az egyházunknak és otthonunknak ékessége az ikonokkal teli valóság. Isten háza 
az imádság háza, ahová összegyűjt bennünket a Szentlélek, ahová a szépség miatt 
öröm menni, és úgy érezzük, a pusztán esztétikai élményen túlmutat. Az ikonok 
olyan eszközként szépítik templomainkat, otthonainkat, amelyek útmutatóként 
szolgálnak nekünk. A szép megragadja, és Istenhez köti az életünket 

2. A keresztény élethez kapcsolódva tanítanak minket 

Legjobban Damaszkuszi Szent János tanítása mutatja meg, hogy minden ember 
oktatására alkalmas az ikon. Azokéra is, akik nem beszélik azt a nyelvet, vagy nem 
írnak, nem olvasnak, hiszen a beszéd nem tud eljutni mindenkihez, nem érti meg  
Amikor egy táblára van festve a teológia, az egyszerű ember is meg tudja érteni ezt a 
fajta prezentációt. Aki ikont fest, az teológiát ír és tanít egyszerre, és tömöríti a hely, 
emberek, tárgyak, színek világába, azt, amit szavakkal nagyon sokáig tartana 
elmondani. 

3. Az Isten hitre emlékeztetnek 

Sok embert megkeresztelünk, de inaktívak maradnak. Lelkileg elaludtak, és nem 
törődnek a keresztény hitük ápolásával. A világ problémái és szükségletei túl sok 
aggódást kívánnak tőlünk, és csak az otthonunkban elhelyezett ikonok emlékeztetik 
őket Isten jelenlétére. Szinte felébresztenek a valóságra, mert ez az aggódó életmód 
nem fogja boldoggá tenni őket. Hatékony eszköz az ikon, hogy emlékezzünk Istenre, 
aki szentjeiben is mindig jelen van. Hány embert térített már vissza Istenhez, amikor 
a falon meglátta a keresztet és visszaemlékezett az Üdvözítő szenvedésére. 

4. Felkelti a figyelmünket az általa szimbolizált prototípusokra, vagyis a 
gondolatok és érzések magasabb szintjére 

Az ikonok azt a célt szolgálják, hogy felemeljenek bennünket az ábrázolt 
prototípusok szintjére. Magasabb szintű tudatosságra gondolkodásra és érzésekre.     
Az ikonok, mint prototípusok a magasabb szintű lét szerint vannak megfestve.  
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A mindennapi életben összegyűjtenek bennünket és megóvnak a szétszóródástól. 
Amikor szemléljük az ikonokat, magasztos nagy érzések keletkeznek bennünk.      
Így a létezés magasabb rendjében élünk egy darabig. Az ikonok úgy vannak 
megfestve és tervezve, hogy a pszichofizikai világból a szellemi világba emeljenek 
minket. Ők a mennyei valóságnak a modelljei, amit el kell érnünk. 

5. Arra késztet bennünket, hogy utánozzuk azok erényeit, akiket látunk 

A személyiségünk nevelése életre szóló feladat. A jó példák, a jó gyakorlatok 
megkönnyítik ezt a feladatunkat. Azon az elven alapul, hogy sok  „visszatükröző” 
agysejtünk van, és könnyen vissza tudjuk adni azt, amit tapasztalunk. Ismeretre 
kétféleképpen tudunk szert tenni, vagy tanulással, vagy tapasztalattal. Az ikon egy 
olyan tapasztalat, amely évezredeken keresztül kommunikációt hordoz.               
Főleg a szentek ikonjai olyanok, mint egy képes életrajz, ahol az a pillanat emelődik 
ki, vagy erény, ami az isteni magasságba emelte őt. Ezért ösztönös késztetést érzünk 
annak az erénynek a begyakorlására, hiszen mi is Isten Országába vágyunk.            
Az ikonok által ábrázolt szentek erényeit kell követnünk.  

6. Segíti átalakítani életünket, megszentelnek minket 

Nevelnek bennünket etikai szempontból is, hiszen megismertetve velünk az 
értékeket, igazságokat, célokat, képesek az akaratunkat mozgásba hozni. Egy- egy 
szent élete olyan karaktert állít elénk, amelyek erkölcsileg és szellemileg is 
ébresztgetnek minket. Ahogy egy-egy ikonhoz közeledünk, a gondolataink is 
hasonulnak hozzá. Kiemelnek minket a szétszórtságból, összeszedetté tesznek, és új 
impulzust adnak, hogy Isten felé induljunk el. 

7. Az imádság és a szertartás eszközeivé válnak 

Az ikonoknak van egy liturgikus funkciója is, amelyben az istentisztelet 
eszközévé válik. Az elsődleges funkciója ugyanaz, mint a zenének és szent 
himnuszoknak, hogy hordozza a lelket az anyagból a spirituálisig. Ezért sokszor első 
dolgunk, mikor belépünk a templomba, egy ikon előtt meggyújtunk egy gyertyát, és 
kérjük a templomnak a patrónusát, hogy segítsen minket, keresztet vetünk, 
megcsókoljuk az ikont és egy rövid imát mondunk. Ez a sorrendje az ikon liturgikus 
tiszteletének.  

Mi nem imádjuk az ikonokat, mert az imádat csak Istenhez tartozik.         
Továbbá hangsúlyozzuk, hogy a szent ikon tisztelete átszáll az általa képviselt 
prototípusra, Isten anyjára a vértanúkra vagy más szentekre. Isten saját képére és 
hasonlatosságára teremtette az embert, Jézus Krisztus emberként élt közöttünk, ezért 
lehet őt ábrázolni, és mindazokat, akik életükkel ezt az isteni fényt tükrözik.            
Az embernek néha jó látni és gyönyörködni abban az ékességben, amit a Szentek 
jelentenek számunkra, hiszen ők elérték a szellemi tökéletességet és hála Istennek, 
általuk Isten sok áldást ajándékozott az emberiségnek. Ők nem valami újat hoztak 
nekünk, hanem példájukkal az üdvösség felé vezetnek minket. Az ikonok a lélek egy 
terápiás hellyé válnak, ahol a világi gondolatokat kigyomlálja az ember és a festék 
virágai, mint egy rét, felébresztik a szívemben a vágyat, hogy Istent dicsőítsem 

 



Hogyan változtatja meg az evangélium az életünket? 

A Szent Evangélium az olvasók számára olyan, mint egy ablak.                
Amikor kinyitom a könyvet, kinyitom az ablakot és az isteni (égi) fény beárad, és 
megvilágosítja az értelmünket. Láthatjuk Isten Országát és annak igazságait. 
Megismerhetjük Jézus Krisztusban Istent („Aki engem lát, látja az Atyát”). 
Láthatjuk Őt, és ez a szikra (Logosz) elindítja az értelmünket a bölcsesség útján. 
Megismerjük Istent, és ez által megszeretjük ŐT. Egy új kapcsolat születik Isten és 
köztem. 

Az én evangéliumos könyvem (egy kis asztalon áll) mindig nyitva van, és 
milyen ritkán pillantok bele. Pedig hányszor szükségem lenne arra az égi fényre, 
hogy kusza gondolataim megvilágosodjanak? Van olyan társam, akinek ez a könyv 
vakablak, hiszen már rég a többi könyv között porosodik. Poroljuk le, és nyissuk ki 
ezt az isteni ablakot. Engedjük be a Szentlélek jó illatát! 

Az új kapcsolathoz nem elég a megnyitás, hanem bent is kell tartani. Ahogyan a 
föld megnyílik, és befogadja a magot, ez velünk is megtörténik, amikor befogadjuk 
Isten Igéjét. Aztán, hogy mi történik bennünk Isten igéjével, az rajtunk múlik.    
Bent tudjuk-e tartani? Az isteni ige sorsa ettől függ. A magvető példázata nagyon 
szépen megvilágítja, hiszen csak az képes termést hozni, aki képes benntartani. 
Jézus a befogadást a jó földhöz hasonlítja. Ez a mi felelősségünk, hogyan neveljük, 
hogyan dolgozzuk meg magunkat? A vetőmag az minőségi, amennyiben az 
evangéliumból táplálkozik. Ez az egyház feladata: minőségi vetőmagot adni. 
Szükségünk van rá, mint egy falat kenyérre, mert szellemileg lassan éhen halunk.  

A befogadásnak a legszebb modellje: Mária, az Istenszülő, aki nem csak 
befogadja, és bent tartja, hanem mások számára megszüli Isten Igéjét, és életén 
keresztül Vele marad. Bent tartotta, szívében forgatta, amit halott és látott. 
Napközben szívünkben forgatjuk a megvilágosult gondolatokat. Csak a szívünk 
képes a gondolatainkat átváltoztatni. A rossz gondolatokat is képes szívünkben lakó 
kegyelem átalakítani. A szívünk olyan gyár, ami képes bármit jó gondolattá 
átalakítani.  

„Vedd és olvasd!” 
Szeretettel: Lelkiatyád 
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Felismerem a vértanúk, a szentek erejét, amelyek Istentől nyertek el és lelkesít 
engem, hogy én is olyanokat tegyek. 

Amit az ikonokon láttuk, legyen az személy vagy történés mindig a prototípushoz 
vezetnek vissza. Így ezek, minket is Istenhez visznek közelebb.  

Pacsai János 



Charbel Makhlouf(1828-1898) még ma is 

tömegeket mozgat meg, akik az annayai Szent 

Maron-kolostorba, a sírjához zarándokolnak.          

A legnagyobb egyszerűségben élt itt a manorita 

szerzetes és remete."Visszafogottságával mindenkit 

a csendbe vonzott. Mindenki boldog volt, ha 

mellette dolgozhatott. Milyen ember volt? Mit tud 

mondani a harmadik évezred keresztényeinek?     

Az összegyűjtött imák és a megindító tanúságtételek 

jól tükrözik az üzenet lényegét. 

 

A tanganyikai missziós kórház közelében a buyufa 

alatt gyerekek gyűlnek az ausztrál orvos afrikai 

asszisztense, Daudi köré, hogy történeteket 

hallgassanak a dzsungel állatairól. Ezek az 

állattörténetek segítenek megérteni gyerekek és 

felnőttek számára is fontos igazságokat a Bibliával, 

Istennel és az emberrel kapcsolatban. Fiatalok és 

idősek egyaránt szívesen olvassák. 
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Halottak napján csendesen merengek. 

Szeretteim vajon merre is lehettek? ... 

Ezerszer idézem a múltnak emlékét. 

Látom még mindenki kedves arcképét. 

Kissé megkopott, halványak a képek. 

szívemben laknak az igazi emlékek. 

Szívemben nem fakul, mindig benne éltek. 

Sosem múlhatnak ezek az emlékek. 

Mária Bíró Füleki: Emlékezés 

https://www.poet.hu/szerzo/Maria_Biro_Fuleki
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Baba—mama foglalkozás 

Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig),  

a Missziós Irodában!  

(3526 Miskolc, Szeles utca 35.) 
 

Novemberi foglalkozások időpontjai: 

2017. 11. 07. (kedd): 16:30-17:15 

2017. 11. 28. (kedd): 16:30-17:15 
 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

kötetlen játék, beszélgetés...  

Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melindánál 06-30-630-5202 

Hamarosan elkezdődik a karácsony előtti böjti 

időszak, az advent. Nem mindegy, hogy hogyan töltöd 

ezt a felkészülési időt, hiszen a karácsony ünnepe 

akkor lesz igazán teljes, ha a lelkünk is "megszépül" 

hozzá. Ehhez a szépüléshez kapsz most néhány ötletet: 

 Próbálj ebben az időszakban kedvesebb lenni 

egy olyan személyhez, akit eddig nem kedveltél! 

 Segíts otthon a házimunkában, de ne a 

jutalomért, hanem szüleid öröméért! 

 Mosolyogj többet! 

 Imádkozz minden nap egy számodra fontos személyért! 

 Segíts a barátaidnak!  

 Ha valakit szomorúnak látsz, vigasztald meg!  

 Próbálj kevesebbet tv-t nézni, számítógépezni!  

 Olvasd minden nap a Szentírást!  

 Légy jószívű, oszd meg a testvéreddel/barátoddal a csokidat!  

 Ne felejtkezz el a karácsony előtti gyónásról sem! 

Bárányné Nagy Melinda 



 

A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25. 

Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája — MI 

Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 30 9577069) 

Felelős  kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266) 


