
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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