
VANYÓ LÁSZLÓ

"EZ AZ A NAP,
AM·ELVET AZ ÚR ALKOTOTT. "

A Zsoltár (117, 24) címünkben idézett- szavai térnek vissza refrénszerűen

Nüsszai Szent Gergely 382 húsvétján tartott beszédében (szövege: Gregorii
Nysseni Opera IX, Sermones, Leiden, 1867, 273-306. old.), Ennek a beszédnek a
főbb gondolatai igen pontosan megmutatják, mit jelentett a húsvét az ókeresz
tény korban. Ennek a gondolatmenetnek a felidézése azért is időszerű, mert haj
lamosak vagyunk arra, hogy a Húsvét misztériumát leszűkítsük Krisztus teste
feltámadásának tényére, holott ahhoz előzménye, a szenvedés és a kereszthalál
is szorosan hozzátartozik. A kereszt húsvétja és a feltámadás húsvétja egybetar-
~~k. .

Az egyházatya nemcsak azért idézi a 117. zsoltár szavait, mert az alleluja
zsoltár eredendően húsvéti zsoltár az Oszövetségben is, hanem mivel az Ur által
alkotott napon a feltámadás napját érti, ez a nap az új teremtés első napja. Az új
teremtés nemcsak a régi, az első teremtés beteljesülése, hanem maga a teljesség,
és ezért a húsvét: minden. A feltámadott Krisztus ennek az új teremtésnek a
Napjaként kel fel a sírból, hogy megvilágitsa az egész teremtést, és többé ne is
merjen lenyugvást. A húsvét misztériumát a szenvedés és a feltámadás három
napjának eseménysorozata jelenti: az utolsó vacsora mint a kereszthalál elővéte

lezése és útravaló a tanítványoknak, a kereszthalál mint Krisztus győzelme az al
világi hatalmak fölött és isteni dicsőségénekkinyilvánítása a feltámadásban,

"Látod, milyen világ létrejöttének napja ez a nap, amelyet az Ur alkotott,
amelyről azt mondjaa próféta, hogy nem olyan nap, mint a többi nap, nem olyan
éjszaka, mint a többi éjszaka ... Ezen a napon törtek össze az alvilág érckapui,
oldódtak meg vasbilincsei. Most nyílik meg a halál börtöne, most hirdetnek sza
badulást a foglyoknak, most nyílik meg a vakok szeme, most tekint le a magasság
ból Kelő azokra, akik a halál sötétségében és árnyékában ülnek ..." A püspök
szavai a keresztelési liturgia mozzanataira is .céloznak a "megvilágosodás" és a
"bűnbocsánat" emlegetésével, hiszen Húsvét éjszakáján rendszerint keresztel
tek is. A naphoz hozzátartozik a Nap, a világosság, a fény. Húsvét napjának fé-·
nyét az "igazságosság Napja", Krisztus adja. Húsvét "a nagy fény" ünnepe, vilá
gossága "az írások sok, színes sugarából szövődikössze". Húsvét Zakariás jöven
dölésének beteljesedése: "nem lesz nappal és nem lesz éjjel; és este is világos
lesz" (Zak 14, 7). Ez a nap, amelyen "megpihent minden munkájától az egyszü
lött Isten". Ez a nap lzaiás jövendölésének teljesedése (Iz 65, 17) Nüsszai Szent
Gergely szerint: "Ezen a napon alkotta Isten az új eget és az új földet, mint a
próféta mondja. Milyen eget? A Krísztusba vetett hit firmamentumát. Milyen
földet? A jó szívet értem ezen, ahogyan az Ur mondta, mely föld magába szívja a
reá hulló esőt és dús kalászt terem (Lk 8, 15). Ebben a teremtésben a nap a tisz
ta élet, a csillagok az erények, a levegő az áttetsző, tiszta életmód, a tenger a gaz
dag bölcsesség és tudás mélysége, fű és növény a jó tanítás, az isteni parancsok,
amelyek a legelő népét, azaz Isten nyáját táplálják, a gyümölcsfák azok, akik
megtermika cselekedeteket, és ezen a napon jött létre az igazi ember, aki Isten
képére és hasonlatosságára lett." Húsvét napja teremti meg azt a szellemi para-
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dicsomot, amely az egyház. Az egyházatya azért beszél húsvétkor az egyház meg
alkotásáról, mert ez a szellemi paradicsom arra az ígéretre épül, amelyet Krisz
tus a jobb latornak tett: "Még ma velem leszel a paradicsomban" (Lk 23, 43). Az
Ur a kereszten ígérte meg a paradicsomba való bebocsátást a bűnbánó latornak.
Húsvét a bűnbocsánat ünnepe volt ajnegkeresztelteknek.

A Húsvét a passió és az akció üÍmepe, igazi dráma az egyházatya felfogásában.
Az egész üdvtörténet foglalatának tekinthető, mert a legvilágosabban mutatkozik
meg benne Isten tevékenysége és akarata. A húsvéti esemény egésze - a szenve
dés és a feltámadás együtt - illusztrálja Krisztus kijelentésének értelmét: "Azért
szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, hogy aztán vissza is vegyem. Sen
ki sem veszi el tőlem: önként adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és
hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Ezt a feladatot kaptam Atyámtól" (Jn 10,
18). Ez annyit jelent: Krisztus szenvedése és halála is a hatalom és dicsőség

megnyilvánulásaként értendő a feltámadás fényében. A résztvevő szomorúságot
kiváltó szenvedést ellensúlyozza a tervszerűség, a szándékosság, mely kizárja az
esetlegességet. Az esetlegesség és véletlenszerűség ugyanis az értelmetlenség
színében tünteti fel a szenvedést és a halált.

K~isztus szenvedése nem ilyen, hanem igazi áldozati liturgia, mert ő nemcsak
áldozat, hanem áldozatbemutató főpap is. Ezért is hangsúlyozza olyan nyomaték
kal Nüsszai Szent Gergely, hogy az utolsó vacsora a Húsvét misztériumához tar
tozik. Itt van az eredete a papságnakis Krisztus szavaiban: "Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre!" Az utolsó vacsora elővételezéseés előzetes vázlata mindan
nak, ami utána történni fog: " ... a papi áldozat szavakba nem foglalható módon
elővételezi az üdvrendben az útravalót, amikor Krisztus az emberek számára
nem látható módon ajánlja fel, adja áldozatul önmagát értünk, 6, aki egyszerre
főpap és Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét. Mikor teszi ezt? Amikor a je
lenlevőknek eledelül adja testét, italul adja vérét. Világos, hogy az ember csak
úgy fogyaszthatja el a bárányt, ha már leölték. Aki tehát saját testét adta tanítvá
nyainak táplálékul, az világosan bizonyította, hogy a bárány feláldozása már vég
bement. Ha még élő volna, a főpap teste nem lenne alkalmas tápláléknak. Ami
kor tanítványainak nyújtotta testét, hogy egyék, és vérét, hogy igyák, a misztériu
mot elrendelőnek hatalmában rejtve és titokzatosan, láthatatlanul már levágták
az áldozatra szánt testet, a lélek pedig azok körében időzött, akik közé a hata
lommal rendelkező küldte, és a lélekkel egyesült isteni hatalom szívében már
bejárta ezt a területet."

Innen, az utolsó vacsorától kell sz-ámítani Gergely szerint a szenvedés és a fel
támadás eseményeit, a "szent három napot". A vacsora mint a szenvedés és ke
reszthalál elővételezése azért is fontos, mert benne minden külső körülmény
től függetlenül mutatkozik meg Krisztus rendelkezési szabadsága. Ezzel az egy
házatya azt is illusztrálja, hogy az új teremtésben mindennek kiindulási pontja,
kezdete az isteni természet, amelyet a kegyelem közöl az emberi természettel. A
kegyelem ölt formát azután az erényben, végül fizikai alakban jelenik meg a test
feltámadásában. Az ember istenkeresésében általában a fordítottját követi. Elő

ször keresi a fizikai realitást, azután a erkölcsit, végül a kegyelmit. A húsvéti
eseményekkronológiája azt mutatja Gergely szerint, hogy nem Isten igazodik az
időkerethez, hanem az időt igazítja műveihez. Az egyszülött Isten, Krisztus nem
az idő "gyermeke", hanem az Atya Fia. Az utolsó vacsorától számított három
nap a következő: csütörtök este a főpap Krisztus megtörte a kenyeret, ezt követ
te az éjszaka, majd az előkészületi napon keresztre feszítették, a megfeszítés
napját azonban megszakította a háromórás sötétség, ami egy közbeiktatott éj
szakának felel meg, utána ismét kisüt a Nap, nappal, majd beesteledik, megint

254



éjszaka következik és szombat napja, melynek estéjén ("opsze szabbatón"
Mt 28, 1) támadt fel.

A Húsvét misztériumához tartozik, hogy az Úr egyidejűleg van a paradicsom
ban - hiszen a kereszten az Atya kezébe ajánlotta lelkét, a latornak megígérte,
hogy vele lesz a paradicsomban -, és sírban nyugvó teste révén jelen van az al
világban, a "halál házában", hogy "a halál árnyékában ülőknek" hirdesse a meg
szabadulást. Krisztus egyidejű jelenléte az Atyánál és a holtak országában átér
telmezi a halált. A halál Krisztus áldozata és feltámadása fényében már nem az
Istentől való elhagyatottság állapota, nem az emberi lét meghiúsulásának és
semmisségének bizonyítéka. Az isteni természet egyesült az emberi természet
tel, Isten Krisztus által az emberi természetet magához emelte és átalakította. Ez
az egyesülés kiállta a halál próbatételét, mert a kritikus ponton, a szenvedésben
és a halálban sem hagyta magára az istenség az emberséget. Krisztus. halálában
nem az isteni és emberi természet szakadt el egymástól. A halál az emberi ter
mészeten belül a test és a lélek szétválásával ment végbe, miközben az isteni ter
mészet egységben maradhatott az emberi természet alkotóelemeivel, a testtel
és a lélekkel. Ennek nem volt akadálya, mert Krisztus halála nem a bűn követ
kezménye, hanem az emberek iránti szeretetből vállalt halál volt. Jézus halála
valóságos halál fizikai értelemben, de nem halál erkölcsi értelemben: nem aka
dályozta bűn az isteni természet jelenlétét halálában; és mivel önként vállalt
halála az Atyához való ragaszkodás végső kifejezése volt, benne rejlett a feltá
madás lehetősége s ezáltal az Istennel való egység látható kifejeződése, a dicső

ség azonnali megnyilvánulása minden közbeeső erkölcsi, fokozatos fejlődés

nélkül.
A Húsvét mint a szenvedés és a feltámadás ünnepe rávilágít az üdvrend egé

szére. Benne válik foghatóvá, miért lett emberré Isten Igéje, mi a halál keresz
tény értelme, hogyan tevékenykedik Isten az új teremtésben. A Húsvét idő

csodája Nüsszai Gergely szerint azt mutatja, hogy Krisztus nem az idő szülötte,
hanem az Atyáé, Isten Fia. Hatalma van az idő fölött, főként az. emberi élet
szempontjából oly kritikus idő, a halál fölött is, mely nélküle romboló erkölcsi
tényezővé válhat, mert a véletlen, a környezet, a pillanat prédájává süllyeszti az
embert. Az istenismeret ünnepe is a húsvét, mert rávilágít: Isten a kezébe
visszahelyezett életet újjáalkotja, saját dicsőségénekhordozójává teszi.
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