
Ma már tiszteletből őrzik „Krisztus testét”
A görög katolikusok heteken át készülődnek legnagyobb ünnepükre, Jézus feltámadására

A sok évszázados hagyomány mai követői Nyíracsádon Fotó: Kovács Zsolt

Nyíracsád (HBN -  K. Zs.) -  
Emberemlékezet óta őrzik a 
nyíracsádi görög katolikus 
vallásúak egyházuk egyik  
legszebb hagyományát. Nagy- 
péntek délutánjától -  Krisz
tus halálától -  a feltámadá
sáig egyenruhás fiatalok vi
gyázzák a Jézus testét szim
bolizáló sírleplet templomuk
ban.

„Krisztus teste” őrzésének szo
kása Hajdú-Biharban már csak 
Hajdúdorogon és Nyíracsádon él. 
Az utóbbi településen azonban
-  vállalva a fáradságot és a tö
rődést éjszaka is vigyázzák a 
testet jelképező leplet a vallásos 
fiatalok.

Emlékeztetők

A görögkeleti vallásúak legna
gyobb ünnepe a húsvét. Ennek 
megfelelően hosszú heteken ke
resztül készülnek a hívek Krisz
tus feltámadása -  az újjászületés
-  megünneplésére. A hatheti böj
töt követően a húsvétot megelő
ző vasárnap -  virágvasárnap -  
után kezdődnek a nagyheti 
szentmisék, készülődés a jeles 
eseményre.

-  Templomunkban szentmisé
ken Jézus haláláról szóló éneke
ket éneklünk és Jézus kínszen

vedéseit felelevenítő zsoltárokat 
olvasunk fel -  beszél a nagyheti 
eseményekről Mező György, 
Nyíracsád görög katolikus lelké
sze. -  A nagypéntek délutáni mi
sénkén Krisztus haláláról szóló 
liturgikus énekek csendülnek fel 
és haláláról szóló próféciák 
hangzanak el. Ezeknek az emlé
keztetőknek hatására a hívek 
átélhetik a korabeli eseménye
ket. Jézus halála szimbóluma

ként ezen a misén kerül a temp
lomunk ikonosztázionja elé a tes
tet jelképező sírlepel, amelyre 
Jézust, Nikodémuszt és a körü
löttük lévő asszonyokat ábrázol
ta a készítője. A lepelen lévő írás 
is sokat mond: „Istenfélő József 
levevén a fáról a Te legtisztább 
testedet, tiszta gyolcsba göngyöl
te és illatos szerekkel ellátva új 
sírba helyezte” . Ekkortól, egé
szen Krisztus feltámadásáig,

azaz vasárnap éjszakáig, fiata
lokból álló őrszolgálat vigyázza 
Jézus testét. Ennek az őrzésnek 
azonban már nem az a célja, 
mint ami az ókorban volt -  te
hát, hogy Jézus testét ne lopják 
ki a sírkamrából. Hanem az, 
hogy a görög katolikus egyház 
hogyományát tovább éltetve, 
tiszteletből állnak őrt a fiatalok.

Református is őrizheti

A nagypénteki szentmise előtt 
fél órával már díszes egyenruhá
jukban várták szolgálatuk kezde
tét a tucatnyi, tizenéves koruk 
vége felé járó vagy éppenséggel 
már huszadik évüket is betöltött 
őrkatonák. Barna csizmanadrág, 
magas szárú fekete csizma, kato
naing, fekete nyakkendő, fejükön 
pedig pulykatollas fekete sapka. 
Némelyikük kezében fapuska is 
van. Mező Györgytől tudtuk meg 
azt is, hogy az őrök között vol
tak már református vallásúak is. 
A különböző egyházhoz tartozás 
ugyanis nem lehet akadály, ha 
az őrszolgálatra jelentkező sze
mély istenfélő, vallásos életet él. 
Az őrök ceremoniális külsőségek 
mellett, felvezető jelenlétében fél
óránként váltják egymást. Az 
egyenruhás őrök szerepet kap
nak a vasárnapi és a hétfői 
szentmisén is.


