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Húsvét ünneplése
az ortodox egyházban
Minden ortodox naptárban a húsvétot Krisztus pászkájának neve
zik/ vagy Krisztus tündöklő feltámadásának, húsvét másnapját pe
dig az Ünnepek ünnepének vagy az Ünnepélyek ünnepélyének.

Ami az időpontot és az ünneplés körülményeit illeti, az orto
doxia az első zsinatok és helyi szinódusok, valamint az ún. apos
toli Kánonok határozataihoz tartja magát. Ez utóbbiakban olvas
suk/ ha valamelyik püspök vagy annak papja, diakónusa pászka
napját a tavaszi napéjegyenlőség előtt a zsidókkal ünnepli, tisztsé
gétől fosztasson meg. Az apostoli Kánonok megtiltják a pászká
nak a zsidókkal egy időben történő ünneplését, mert a zsidók a
lunáris naptárt használták (használják), mely néhány nappal rövi
debb a szolárisnál. Ezért többször megtörtént, hogy a zsidók
pászkájukat a tavaszi napéjegyenlőség előtt ülték meg, miközben
a keresztények a húsvétot a napéjegyenlőség után ünnepelték. A
Kánonok rámutatnak az Új- és az Ószövetség pászkája közti kü
lönbségre is. A zsidók a pászka ünnepén Izraelnek a Vörös-tenge
ren való átkelésre emlékeznek. A keresztények Krisztus feltáma
dását ünneplik. Az Antióchiai szinóduson (341) másodszor tiltják
meg, hogy a pászkát a zsidókkal ugyanabban az időben ünnepel
jék. A különbség csak az, hogy az apostoli Kánonokban a húsvét
szabálytalan ünnepléséért csak a papságot fenyegette a laicizálás,
ezért a kihágásért a világiakat (szubdiakónusok és lektorok) is az
exkommunikáció fenyegette. A szinódus az L Nikaiai zsinatra
(325) hivatkozik, amely elrendelte, hogy a húsvét csak vasárnap
ünnepelhető. Kötelező, hogy ez a napéjegyenlőséget követő vasár
nap legyen. Ha véletlenül a zsidó pászka erre a vasárnapra esik,
a húsvétot a következő vasárnapra kell áthelyezni.

Honnan származik azonban az ortodoxok és a katolikusok kö
zött az eltérés az Úr feltámadását ünneplő napban? A legtöbb or
todox teológus az okot a 16. században nyugaton a Gergely nap
tár bevezetésében látja. Úgy gondolják, hogy attól kezdve a kato
likusok gyakran ünneplik a húsvétot vagy a zsidók húsvétja előtt

vagy velük egy időben, ami az ortodox egyház számára az Anti
óchiai szinódus határozatai alapján kifejezetten tilos. Ha összevet
jük a húsvét ünneplésének időpontjait, kiderült hogy az ortodox
keresztények soha sem ünneplik a húsvétot a katolikusok előtt,

legfeljebb ugyanazon a napont ami azonban csak nagyon ritkán
fordul elő (harminc-negyven évenként). Az ortodox húsvét leg-
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A testvéri egység jele

Húsvét liturgikus
szertartása és a

körmenet

gyakrabban a katolikus húsvét utáni első vasámapra (Fehérvasár
nap) esik.

Az ortodox egyház pasztorális és kulturális szempontok alap
ján nem tiltja az állandó ünnepek, mint a karácsony, Színeválto
zás a Gergely naptár szerint a nyugati egyházzal való közös ün
neplését, különösen ott, ahol az ortodox keresztények kisebbség
ben vannak. Azonban a húsvét és vele szorosan összefüggő ünne
pek, a Mennybemenetel vagy pünkösd, kötelezően a [uliánus
naptár szerint ünnepelendők. A húsvét így mindig március 21. és
május 25. közé esik.

Az I. Nikaiai zsinat atyái elhatározták, hogy Alexandria püspö
ke értesíti majd a húsvét megünTIeplésének időpontjáról az egész
keresztény világot, mert Egyiptomban az asztronómia tudománya
meglehetősen fejlett volt, és az időt nagyon pontosan meg tudták
állapítani. Már a 3. században Alexandria püspöke külön levélben
értesítette Egyiptom püspökeit a húsvét időpontjáról és a nagy
böjt kezdetéről. E levelet eleinte évente szétküldték. Később azon
ban a leveleket a kanonion váltotta fel, melyben Alexandria püs
pöke néhány évre előre közölte húsvét ünnepének időpontját. Az
első kanonion 388-ban kelt, melyet Timóteus püspök bocsátott ki.
Alexandriai Szent Cirill a kanoniont már kilencvenöt évre adta ki
(436-531).

A 343-ban tartott Laodíceai szinóduson a püspökök elrendel
ték, hogy pászka ünnepén ne küldjenek más egyháznak konszek
rált ajándékokat, hanem csak megszenteltet. A konszekrált ajándé
kok a kenyeret és bort jelentik, azaz Krisztus testét és vérét. A ke
reszténység első századaiban szokás volt, hogy Krisztus feltáma
dásának ünnepén a testvéri egység jeleként az egyik közösségből

a másikba kölcsönösen eucharisztikus részecskéket küldtek. Az
eucharisztikus ajándékok tisztelete és az esetleges visszaélések ve
szélye miatt rendelték el, hogy a konszekrált ajándékok helyett
megszentelteket küldjenek. A szó maga a megszentelt kenyeret je
lenti. Ez az a kenyér, melyet az Eucharisztia után osztottak azok
részére, akik nem vették magukhoz az Úr testét és vérét. Innen
ered a szokás, mely máig megvan az ortodox egyházban, hogy
azoknak, akik betegek vagy egyéb ok miatt nem tudtak eljönni a
templomba, a rokonok vagy ismerősök vihetik el számukra a
megszentelt kenyeret. Manapság ezt a kenyeret az Eucharisztia
végén a pap teszi ki - antidoronnak nevezik, ami pót- (helyette
sítő) ajándékot jelent.

787-ben a II. Nikaiai zsinaton határozták el, hogy Krisztusnak,
Istenünk feltámadásának napjától a következő vasárnapig, egész
héten át a hívek kötelesek a szentélyben tartózkodni, zsoltárok és
hirnnuszok által Krisztusban örvendezni, ünnepelni, Isten igéjét
hallgatni, és a szent szakramentumokhoz járulni. Mert Krisztus
által és Vele támadunk fel, és Ővele lépünk a mennybe. Ezért az
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említett napokon ne rendezzenek lóversenyeket és más népi lát
ványosságokat.

Minthogy az ortodox egyházban a mai napig kötelező a húsvé
tot egész héten át ünnepelni, ezért minden istentiszteletet ugyan
olyan ünnepélyességgel kell megülni, mint a Feltámadás napján.
A keleti egyházak húsvét hetét egy nagy vasárnapként ünneplik.
Ehhez hozzátartozik a részvétel az istentiszteleteken és a szentsé
gekben, különösképpen is az Eucharisztiában való részesedés,
mert csak ily módon lehetséges egyesülni a feltámadt Krisztussal.

Nagyszombat reggel elimádkozzák a vecsernyét (a nagyszom
bat reggeli dicséretet nagypénteken este imádkozzák, mivel a li
turgikus nap a zsidó liturgiához hasonlóan, napnyugtával kezde
tét veszi), és utána ünneplik az Eucharisztiát, melyben tizenöt
ószövetségi szakasz kerül felolvasásra, ezek a Krisztus halálával
és feltámadásával kapcsolatos próféciák. Az első olvasmány (Róm
6,3-11) után az Alleluja helyett a következőt éneklik: "Támadj fel
a halottakból Isten, ítélkezz a föld fölött, amelyet minden nemzet
közül örököltél (Zsolt 9,20). Ekkor a liturgikus ruhákat, továbbá
az oltárterítőt és az ambó sötét takaróját hófehérre cserélik. A dia
kónus vagy pap, aki az Evangéliumos könyvvel közeledik, fehér
liturgikus ruhában van, mellyel a sírnál levő angyalt szimbolizál
ja. A nagyszombaton olvasott evangélium Krisztus feltámadásáról
szól (Mt 28,1-20), jóllehet az Eucharisztia nagyszombat délelőttjén

veszi kezdetét, és a következő napig tart. Közvetlenül az Eucha
risztia befejezése után a pap megszenteli a kenyeret és bort. Ma
napság ez a szertartás jelképes, az első századokban azonban
gyakorlati alkalmazása volt: meg kellett hinteni a virrasztókat,
mert a hívek egész nap a szentélyben imádkozva virrasztottak. A
kenyér és a bor megszentelése valószínűleg összefüggött a Laodíceai
szinódussal, mely elhatározta a megszentelt kenyér és bor szét
küldését más templomokba (egyházakba) az Úr feltámadásának alkal
mából.

A nagyszombati Eucharisztián az olvasmányok előtt éneklik:
"Ti, akik Krisztus nevében meg lettetek keresztelve, öltözködjetek
Krisztusba" (Gal 3,27). Az olvasmány a római levélből (Róm 6,3
11) megvilágítja a keresztség szimbólumát mint elmerülést a
pászka Krisztusának misztériumában. Ezt a szakaszt olvassák fel
a keresztség szentségének kiszolgáltatásakor. Ugyanez az olvas
mány megtalálható a II. Vatikáni zsinat utáni megújított római li
turgiában is. Manapság az ortodox egyházban a keresztény be
avatás szentségeinek kiszolgáltatása (keresztség, bérmálás, Eucha
risztia) nagyszombaton gyakorlati okok miatt elmarad, hogy a
már így is hosszúra nyúló liturgia ne húzódjék el. Az ortodox egy
házban a szoros értelemben vett fény liturgiáját csupán egyetlen he
lyen tartják meg: a jeruzsálemi Szentsír-bazilikában. A már 162-ből

ránk maradt tanúságtétel csodáról beszél, amely Jeruzsálemben
történt: "Íme, pászka éjszakáján kifogyott a lámpákból az olaj, az
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akkori jeruzsálemi Nárcisz püspök meghagyta, hogy töltsék meg,
az lsten hatalma a vizet olajjá változtatta lámpákat vízzel a közeli
kútból. Amikor ezt megtették, csoda történt: a mécsesek kigyul
ladtak." Sok tanúságtétel létezik, amely a jeruzsálemi húsvét vigi
liáján a tűznek fellobbanásáról beszél. Ma a fény liturgiája évente
a kialakult rend szerint történik. Nagyszombat reggelén a Szerit
sír-bazilikában eloltanak minden gyertyát és mécsest. Fél kilenc és
fél tíz között a vesperás és a nagyszombati eucharisztia után a
Szent Konstantin és Ilona monostorában a Szentsír-bazilika ajtaját
a jeruzsálemi pátriárka és más egyházi méltóságok jelenlétében
kinyitják, ezek után minden egybegyűlt a megállapított sorrend
ben lép be a templomba. Tizenegy óra körül a helyi őrség (ör
mény, zsidó, muzulmán) ellenőrzi a Szentsírt, majd a hozzá veze
tő ajtót, majd fehér függönnyel fedik be és négy viaszpecsétet he
lyeznek rá. Mindez Krisztus sírjának lepecsételését szimbolizálja
(Mt 27,66). Déltájban érkezik a jeruzsálemi pátriárka vagy az őt

helyettesítő püspök a klérussal együtt, s bemennek a presbitéri
umba. Nem sokkal ezután az ortodox pátriárkához négy hierar
cha (ewházi méltóság) csatlakozik: egy örmény, egy szír és két
kopt. Ök kezet csókolnak a pátriárkának, aki megáldja őket a li
turgián való részvételért. Ez a szokás a török szultánok rendelke
zéseiből ered, melyek alapján Jeruzsálemben a helybéli ortodox
pátriárka elsőbbséget élvez minden más keresztény méltósággal
szemben. Papok és diakónusok következnek fehér, liturgikus öltö
zetben, akik a pátriárkától áldást kaptak, menetet képeznek, mi
közben a városi őrség feltöri a Szentsír ajtaján lévő pecsétet. Az
ajtót kinyitják, hogy az ortodox papok egyike elhelyezhessen ott
egy mécsest, ezután az ajtót be kell zárni és egy fehér függönnyel
elfedni. Ezután a körmenet következik: "Feltámadt, Szabadító
Krisztus, a mennyben az angyalok éneklik és engedd, hogy a föl
dön tiszta szívvel dicsérjünk Téged." Majd a papság háromszor
körbejárja a Szentsírt, és a presbitériumba indulnak, ahol levetik a
liturgikus ruhát. A jeruzsálemi pátriárka és az örmény hierarcha
az ikonosztáz királyi kapuja előtt állva levetnek minden püspöki
jelvényt. A városi őrség újra kinyitja a Szentsírhoz vezető ajtót és
a jeruzsálemi pátriárka a belsejébe lép, magával csupán két meg
nem gyújtott lámpagyújtót, valamint három köteg meg nem gyúj
tott gyertyát visz. A Szentsír előtt meghajolva, a pátriárka imád
kozik, mikor is Krisztus halálára és feltámadására emlékezik, és a
Szent tűzért esdekel. Mikor a pátriárka ezt az imádságot mondja,
a bazilikában teljes csend uralkodik. Az imádság befejezése után
a pátriárka megcsókolja a Szentsírt és megkapja a Szent tüzet.
Miután kijött a Szent tűzzel, azt először az örmény hierarchának
adja át, aki továbbadja papjainak és híveinek. Ekkor megszólal a
legnagyobb harang. Ezután a pátriárka átadja a Szent tüzet az er
re a feladatra kijelölt ortodox papnak, aki azt szetosztja a hívek
között, Mindnyájan örvendeznek a Szent tűz alászállásán, melyet
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nem emberi kéz gyújtott meg. A kopt és szír hierarchák szintén
megkapják a Szent tüzet a jeruzsálemi pátriárka kezéből, és to
vábbadják azt saját papjaiknak és híveiknek.

Az istentisztelet után az Új tűz világítja meg a Szentsír-bazilika
belsejét, egészen a következő húsvéti vigiliáig. Létezik egy szokás,
mely szerint az első istentisztelet kezdete előtt felolvassák a teljes
Apostolok Cselekedeteit. Éjfél előtt kezdődik az ún. éjféli istentiszte
let, mely alatt a Krisztus testét jelképező gyászleplet (plastyenyi
cát) a templom közepéről a szentélybe viszik, ahol az oltáron ma
rad egészen az Úr mennybemenetelének ünnepéig.

Éjfélkor, a pászkai laudes elején a papok ugyanazt az éneket
éneklik háromszor, amelyet Jeruzsálemben énekelnek a Szentsír
hoz közeledve a körmenet alatt: "Feltámadásodat, Szabadító
Krisztus..."

Az ének után a királyi kaput kinyitják és húsvét hetében nyit
va tartják. Harangszó kíséretében a processzió a templomot meg
kerülve elindul. Befejezés után a főcelebráns a szentély előterében

áll és ünnepi dallamon énekli: "Dicsőség a Szent, Egylényegű és
Szétválaszthatatlan Háromságnak, most és mindig és mindörök
kön örökké." A pászkai laudesben refrénként ezeket ismétlik:
"Krisztus feltámadt halottaiból, a halált halállal tiporta el, és a sí
rokban levőknek életet ajándékozott."

Ezen az istentiszteleten Damaszkuszi Szent János himnuszát is
éneklik: "A feltámadás napja virradt ránk emberek: Pászka, az Úr
pászkája, az ünnepi pászka jelent meg nekünk: az Új és Szent
pászka, a titokzatos pászka, epedve várt pászka, Krisztus szaba
dító pászkája, romolhatatlan pászka, hatalmas pászka, hívők

pászkája, a Paradicsom kapuját megnyitó pászka, minden hívőt

megszentelő pászka, (oo.) gyönyörű pászka, pászka az Úr pászka
ja! Mi hozzánk beköszöntött várva várt pászka. Pászka! Örömmel
öleljük meg egymást! Ó pászka! Gondoktól megszabadító: mert
ma Krisztus a sírból mintha egy palotából támadt fel (oo.)."

A főcelebráns több ízben .Krísztus feltámadt!"-tal köszönti az
templomban egybegyűlteket, mire a hívek ezt felelik: "Valóban
feltámadt." A templom többszörös megkerülése, valamint a hívek
köszöntése (üdvözlése) a feltámadt Úrnak a tanítványok közötti
gyakori megjelenését jelképezi. A pászka reggeli istentiszteleté
ben Aranyszájú Szent János a Feltámadás napján mondott homi
liáját olvassák fel. A szőlőmunkásokról szóló rész (Mt 20,1-16) ar
ra mutat rá, hogy a feltámadás öröme mindenkié, éppúgy azoké,
akik erre az eseményre imádsággal és böjttel készültek, mint
ahogy azoké is, akik e kötelességüket elhanyagolták.

A pászka reggeli istentisztelete után közvetlen a pászkai hórák
következnek, az első, a harmadik, a hatodik óra istentisztelete.

A hó rák után, a húsvét éjszakai virrasztás megkoronázásaként
a szent liturgia következik - az Eucharisztia. Ezen az Eucharisz
tián az Apostolok Cselelekedeteinek eleje kerül felolvasásra (ApCsel
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A Feltámadás
vasárnapja

1Az. ortodox egyházban a
pap csak egy Euchariszliát

mutathat be. Második
bemutatásához másik
oltárra, antimensionra

(korporálé), kehelyre és
paténára van szükség.

Húsvét ünneplésének
lelki nagysága az

ortodox egyházban

1,1-8). Az evangéliumot János Prológusából olvassák (Jn 1,1-18).
Ha az Eucharisztiát több pap vagy diakónus végzi, akkor az
Evangéliumot annyi nyelven olvassák fel, amennyin csak lehetsé
ges. Az Evangélium olvasása ezen az Eucharisztián az idők betel
jesedésére emlékeztet. Pászka éjszakáján megtartott istentisztele
tek csak reggel fejeződnek be.

A Feltámadás vasárnap délelőttjén nem tartanak semmilyen
különleges istentiszteletet. Csupán némely templomban, székes
egyházban és monostorban. Ahol egynél több pap tartózkodik,1

tartják meg délelőtt a második, sőt még a harmadik szent liturgi
át is épp olyan ünnepélyességgel, mint az Úr feltámadását. Ez a
gyakorlat azonban kivételt képez. Csak három óra körül imád
kozzák a kilencedik óra istentiszteletét és a pászka vecsernyéjét,
amikor a feltámadt Úr az apostoloknak való megjelenéséről szóló
Evangéliumot (Jn 20,19-23) felolvassák.

A II. Nikaiai zsinat határozatai szerint a húsvét első napján
imádkozott istentiszteletek megtartandók húsvét hetének minden
napján. Húsvét hetét befejező vasárnap - Tamás vasárnapja,
vagy az antipászka nevet viseli. Az első elnevezés a hitetlen Ta
más (Jn 20,19-31) történetére utal, melyet ezen a vasárnapon az
Eucharisztián olvasnak fel. Az antipászka pedig húsvét hetének
végét jelzi: az Úr feltámadásának vasárnapján a királyi kapu nyit
va maradt, melyet az antipászka vasárnapján bezárnak.

Az ortodox egyházban a húsvéti időszak negyven napig tart,
azaz az Úr mennybemeneteléig. Ebben az időben a hívek így üd
vözlik egymást: Krisztus feltámadt!

Az ortodox egyház (lelkiség) számára a Feltámadás vasárnapja
(pászka) mindenekelőtt Krisztus átmenete a halálból az életre, sö
tétségből a világosságra, a kárhozatból a megváltásra. Az ortodox
egyházban az istentiszteletek ily módon való megünneplése az
"átmenetre" helyezi a hangsúlyt, a nagyszombati Eucharisztia
szertartása alatt a sötét liturgikus ruhát hófehérre váltják. Jeruzsá
lemben a fény liturgiája alatt előbb eloltják a fényeket, hogy a
pátriárka az imádságos csend után megjelenjen az Új Tűz lángjá
val. A teljes sötétség és csend után következik a kivilágítás és
örömujjongás. A pászka éjszakáján celebrált istentiszteletek már
éjfél előtt elkezdődnek, céljuk, hogy a szentélyben egybegyűlteket

az éjszaka sötétségének mélységeibe kísérje a húsvéti hajnalhasa
dás első fényéig: az egész ünneplés az éjféli istentisztelettel (ben
ne elmélkedésekkel és emlékezésekkel) kezdődik: a templomban
egybegyűlt hívek meghajolnak a sírba helyezett Krisztus előtt. A
következő istentisztelet olyan reménnyel és örömmel ajándékozza
meg a híveket, mint a Seolban (az alvilágban) levőknek, akik
meglátták Krisztust, amikor alászállt, hogy kiszabadítsa őket. Vé
gül a gyertyafénynél megünnepelt Eucharisztia, a legtökéletesebb
istentiszteletként együtt hirdeti az Új Nap eljöttét és Krisztus fel
támadásának Örömhírét.
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Az ortodox hagyomány arra tanítja híveit, hogy a feltámadt
Krisztus hirdetéséhez hozzátartozik a virrasztás. Már nagyszom
bat istentiszteleteinek, kiváltképp az Eucharisztiának prófétai jel
lege van: Krisztus feltámad (Zsolt 9,20). Virrasztanunk kell! Csakis
az, aki virraszt, aki a pirkadatot várja (2Sám 23,4), aki nem alszik el,
mint a zsoldosok a sírnál, válhat a feltámadt Krisztus tanújává.
Aki ugyanis csak húsvétvasárnap reggel jön el a templomba, kiáb
rándulhat, ugyanis zárva találja ajtaját (Mt 25,1-3).

A pászka éjszakáján ünnepelt Eucharisztián a hallgatóság felé
kiállják ezeket a szavakat: "Íme én vagyok a te Istened, Élő Iste
ned, Szent Istened, Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatat
lan!" Íme a feltámadás Örömhírét minden nemzetnek hirdetik 
pászka éjszakáján az Eucharisztián ezért olvassák fel az Evangéli
umot annyi nyelven, amennyin csak lehetséges. Az Apostolok Cse
lekedeteioet: a hívek a következőket hallják: "...és tanúim lesztek
(...) egészen a föld végső határáig" (ApCsel 1,8).

Azok tehát, akik már átmentek a sötétségből a világosságra, a
halálból az életre, akik virrasztanak és hallgalják az Isten igéit,
hirdessék az Örömhírt azok számára, akik még mindig sötétség
ben és a halál országában élnek, alszanak és még nem ismerik Is
ten szavát.

Az ortodox kereszténység számára Krisztus feltámadásából fa
kadó öröm az istentiszteletek ünnepélyességében nyilvánul meg,
mert ezek fejezik ki legjobban azt, ami fel nem fogható és látha
tatlan. Húsvétot keleten az Ünnepek ünnepének, az Ünnepség
ünnepségének nevezik, mivel csak a húsvét ünneplése által nyer
értelmet minden egyéb ünnep: "Ha pedig Krisztus nem támadt fel,
semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok" (IKor 15,17).

Gáspár Gábor fordítása
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