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A nagyszombati alkonyati istentisztelet 
olvasmányainak tipológiája a bizánci egyházban

Ivancsó István

Bevezetés

A bizánci egyház különleges szertartásokkal ünnepli meg a Nagyszom
batot. Ezek közül is kiemelkedő jelentősége van az alkonyati istentiszteletnek, 
melyet Nagy Szent Bazil liturgiájával együtt végeznek. Ekkor -  a liturgikus 
évben egyedülállóan -  tizenöt ószövetségi olvasmány szerepel a szertartásban, 
ugyanis ősi gyakorlat alapján ekkor történik a katekumenek megkeresztelése, 
a keresztény iniciáció (Ez magába foglalta a keresztelést, a bérmálást és -  a 
Szent Liturgiában -  az Eukarisztiában való részesedést is.). Az olvasmányok 
mindegyike a Krisztusra és az ő feltámadására vonatkozó tipológiát tárja elő. 
Az eukarisztikus liturgiára való átmenet pedig nyilvánvalóvá teszi a tipológia 
teljességét és az iniciáció megvalósulását: a „Háromszorszent”1 helyett ekkor 
az „Akik Krisztusban keresztelkedtetek”1 2 kezdetű ének hangzik el. A Szent 
Liturgia apostoli szakasza Krisztus teljes húsvéti misztériumát tárja föl (Rm 
6,3-11), evangéliuma pedig már a feltámadás meghirdetéséről szól (Mt 28,1 - 
20).

A következőkben annak a tizenöt ószövetségi olvasmánynak a tipológiá
ját kíséreljük meg bemutatni, amelyek a szertartás vecsernyei részében talál
hatók.

I. A feltámadás jelentősége

1. A Szentírásban

Az egész Szentírás legfontosabb szövege a Jézus Krisztus feltámadásáról 
szóló rész. Olyan ez, mint a „fej”, amely összefogja és élteti a „test” többi

1 „Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!” A görögszertartású 
katholikus egyház szent és isteni liturgiája, Nyíregyháza 1920, 117. (A továbbiakban: 
Liturgikon.)

2 „Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alleluja!”, in 
Liturgikon, 117.
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tagját, a teljes Szentírást.3 A teljes Biblia erre irányul az Ószövetség vissza
fordíthatatlan történelmi eseményeivel és az Újszövetséggel, amely az Üdvö
zítő történelmi életét -  és tanítását -  tárja elő, csúcspontján a feltámadással, 
ami aztán mindvégig megmarad az apostolok „emlékezetében”, s ennek fé
nyében foglalják írásba a szent szövegeket. Egyedül Krisztus feltámadása ad 
értelmet az üdvtörténeti eseményeknek, s nélküle értelmetlenek maradnának, 
mint ahogy értelmetlen lenne végső céljuk is.

Krisztus feltámadása adja Isten kinyilatkoztatásának teljes értelmét. Mi
közben magába foglalja és összefoglalja még azokat a részeket is, amelyek 
látszólag másodlagosaknak tűnnek ebből a szempontból, meg is nyilatkozik 
bennük. A részletek is az egészet hirdetik, az Ószövetségben előkészítik, az 
Újszövetségben pedig megmutatják végtelen hatását. Ezért van jelen az egy
ház liturgiájában is állandóan a szentírási olvasmány: a bizánci egyház egy év 
alatt végigolvassa az Újszövetséget.4 Pál apostol adja meg a legvilágosabb 
magyarázatot: „Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s 
hiábavaló a ti hitetek” (lKor 15,14). Majd így folytatja: „De Krisztus feltá
madt halottaiból, mint a holtak zsengéje” (1 Kor 15,20).

2. Az egyház életében és liturgiájában

Krisztus földi életének egyetlen történelmi eseménye sem hasonlítható 
feltámadásához, nem olyan meghatározó, mint a feltámadása. Maga a „drága 
és elevenítő”5 kereszt is csak a feltámadásból kaphatja meg értelmét, mint 
ahogy a megtestesülés is; de az ószövetségi események hosszú sorozata is, 
melynek középpontjában az egyiptomi fogságból való kiszabadulás áll; sőt 
maga a teremtés is. Az egyház egész életéről is ez mondható el az első Pün
kösdtől a végső parúziáig, Krisztus második eljöveteléig.

A feltámadás ad értelmet a keresztény életnek, melynek célja a megvál- 
tottság megélése, s ennek révén az „átistenülés”, amely az „általános feltáma
dásban” válik teljessé. „Az egyház az isteni Vőlegény jegyességi ikonja, 
amely arra van rendelve, hogy részesedjen a feltámadás által megvalósuló 
átistenülés teljességében. Minden ember «Isten képére és hasonlatosságára)) 
lett teremtve, amelyet bár elhomályosított a bűn, de teljesen helyreállított a 
feltámadt Krisztus, az Atya tökéletes Ikonja a Szentlélekben.”6

Maga a liturgia is a feltámadás „teljességét” adja a maga „részletei
ben”, és nem tud mást tenni, mint a feltámadt Krisztust ünnepelni, aki megje
lenik benne. Nem csak az eukarisztikus liturgiában van ez így,7 hanem a

3 Vő. FEDERICI, T., „Resuscito Crislo!" Commento allé Letture bibliche della Divina 
Liturgia bizantina, Palermo 1996, 293.

4 A Jelenések könyve kivételével.
5 A bizánci liturgia kifejezése.
6 FEDERICI, op. cit., 294.
7 Aranyszájú Szent János liturgiája tömören foglalja össze ezt a teljességet: „Megemlé

kezvén tehát ezen üdvösséges parancsolatról és mindarról, ami érettünk történt: a keresztről, 
sírról, harmadnapi feltámadásról, mennybemenetelről, jobbkéz felől való ülésről, a második és
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szentségekben, a teljes liturgikus évben* 8 és a liturgikus nap istentiszteleteiben 
is.9

Az egyházban nincs olyan ünnep, amely nagyobb lenne Húsvét vasár
napjánál, amely az ünneplés „teljességét” adja. A többi ünnep az Úr életének 
epizódjait jeleníti meg, de ezek is -  az egyház bölcs rendelkezése szerint -  a 
feltámadt Krisztusra irányulnak. Az Újszövetség csak a Kopiata) fipépa-t (Jel 
1,10) ismeri, melyben a Kúpio<; a „feltámadott Urat” jelenti. Ezzel ellensú
lyozta a zsidóságban burjánzó ünnepeket, ahol a szombaton kívül a Pászka, a 
Pünkösd, az Újév, az Engesztelés, a Sátoros ünnep, a Templomszentelés mel
lett még más jeles napok is voltak (vö. Lv 23). Tény, hogy az Újszövetség 
apostoli hite az üdvtörténet teljességére koncentrált, a feltámadt Krisztusra, és 
így az „ő napjára”, vagyis „a hét első napjára”,10 amelyen az Atya a Szentlélek 
végtelen erejéből feltámasztotta őt. Az ősegyházban -  amikor „az Úr emléke
zetére”, vagyis feltámadásának megünneplésére gyűltek össze - , a zsinagógái 
hagyományt követve, a Törvényt és a Prófétákat olvasták, de hozzá csatolták 
az apostoli iratokat is.

Az egyház atyáinak fő gondja volt ezen a területen, hogy a vasárnapot 
úgy őrizzék, mint az „Úr napját”. Az ünnepekben pedig a legfontosabb helyet 
kapta a feltámadott Úrra való „emlékezés” (ávápvricn.<;), a feltámadás megje
lenítése.

A nagyszombati liturgikus ünneplésben is így kapott helyet a tizenöt 
ószövetségi olvasmány, amely az iniciáció előtt összefoglalta és előtárta 
Krisztus húsvéti misztériumát.

II. A tizenöt olvasmány

A bizánci egyház egyetlen más szertartásában sem szerepel egyszerre ti
zenöt ószövetségi olvasmány, csak a nagyszombatiban. A parímiák nagy szá
ma már önmagában is jelzi ennek a napnak a jelentőségét. Ezen túlmenően 
azonban kétféle értelmezést is lehet adni a sok olvasmány jelenlétének.

Egyrészt azért olvashatták már a régi időkben is ezt a sok parímiát, mert 
a hitjelöltek megkeresztelése -  mely éppen ekkor ment végbe, s szinte kézzel
foghatóan teljesedett be rajtuk az apostoli szakasz tanítása: titokzatosan elte
metkeztek és feltámadtak a Húsvétkor feltámadt Krisztussal (vö. Rm 6,3-11) -  
hosszú időt vett igénybe.

Másrészt azért kerülhetett sor már ekkor is ezekre a hosszú olvasmányok
ra, mert Jézus feltámadásának fényes ünnepe előtt még egyszer a jelenlévők

dicsőséges eljövetelről, tieidet a tieidből néked ajánljuk föl mindnyájunkért és mindenekért”. In 
Liturgikon, 137.

8 Vö. TYCIAK, J., Das Herrenmysterium im byzantinischen Kirchenjahr, (Sophia 1), 
Freiburg im Breisgau 1961, 9.

9 A liturgikus nap szertartásainak Krisztus húsvéti misztériuma szempontjából történő 
elemzését lásd 1VANCSÓ, I., Görög katolikus liturgika, Nyíregyháza 1999, 113-296.

10 Vö. Mt 28,1; Mk 16,2.9; Lk 24,1; Jn 20,10.19; ApCsel 20,7; 1 Kor 16,2.

L
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elé akarták tárni az ószövetségi ősképeket, előképeket, jövendöléseket, hogy 
tudatosítsák magukban: mindezek beteljesedtek Jézus Krisztusban. „Más va
laki” már nem várható.

A tizenöt ószövetségi olvasmány felolvasására az alkonyati istentiszte
lettel együtt végzett Bazil-liturgia keretében történik. Ebben vizuálisan is ki
fejeződik a feltámadásra való utalás, ugyanis a papság az evangélium felolva
sására átöltözik: a böjti színű liturgikus ruháját a feltámadást jelző fehér színű 
ruhára cseréli. Az olvasmányok pedig megjelenítik a feltámadás előképeit: a 
világ teremtésétől kezdve -  ahol a fény, a világosság szimbolikája kap jelen
tőséget - ,  a Yőrös-tengeren való átkelésen és az ószövetségi húsvéti ünneplé
sen, valamint a halottfeltámasztásokon át, a többi tipológiát is felsorolva."

1. Felosztásuk

Tartalmuk szerint a tizenöt olvasmányt két, illetve három csoportra lehet 
osztani.11 12 Az első és legkisebb csoport mindössze két olvasmányt tartalmaz: a 
nyolcadikat és a tizenkettediket. Ennek az az összefoglaló cím adható, hogy 
„Feltámadás az Ószövetségben”. -  A második csoportba, „Isten nagy tettei és 
tipológiájuk” címmel, hat olvasmányt lehet sorolni: az elsőt, a harmadikat, a 
negyediket, az ötödiket, a hatodikat és a tizediket. A harmadik csoportba pe
dig szintén hat olvasmány helyezhető el, s ezt a „Messiási jövendölések” ösz- 
szefoglaló címmel lehet ellátni.13

A kettős felosztás szerint viszont „prófétai” és „történelmi” olvasmányok 
csoportját lehet megkülönböztetni az együttesben. Az előzőbe tartozik a má
sodik, a negyedik, a hetedik, a kilencedik, a tizenegyedik, a tizenharmadik, a 
tizennegyedik és a tizenötödik, míg az utóbbiba az első, a harmadik, az ötö
dik, a hatodik, a nyolcadik, a tizedik és a tizenkettedik olvasmány.14

A szertartás menetéhez ragaszkodva -  a felosztásokat mellőzve15 -  egy
más után próbáljuk meg feltárni az egyes olvasmányok Krisztusra, illetve 
feltámadására vonatkozó tipológiáját.

11 Vö. TYCIAK, J., Theologie in Hymnen. Theologische Perspektiven dér byzantinischen 
Liturgie, (Sophia 10), Trier 1973, 95-96.

12 Ez a felosztás -  a következőkkel együtt -  önkényesnek tűnhetnek, de az összkép szem
pontjából nem érdektelen.

13 Ezt a hármas felosztást követi SCHMEMAN, A. -  CLÉMENT, O., Le mystére pascal. 
Commentaires lilurgiques, Abbaye de Bellefontaine, 1975, (kéziratos magyar fordításban), 45- 
54. és LAKATOS, L., Ünnepi könyv a bizánci egyház liturgikus évéhez, (A Nagy Szent Bazil 
Rendi Nővérek Kiadványai 2), Máriapócs 1997, 611-613. Bár ez utóbbi a sorrendet fólcseréli a 
tárgyalásában, s a harmadik csoportot hozza utolsóként.

14 Ezt a kettős felosztást követi FEDER1C1 op. cit., 300-305.
15 GALLO, M., Liturgia orientale della settimana santa, Roma 1974, vol. II, 175. sem al

kalmaz csoportosítást; egymás után soroija fei a tizenöt olvasmányt. ÖNASCH, K., Liturgie 
und Kunst dér Ostkirche in Stichworten, Leipzig 1981, 293-294. hasonlóképpen tesz, viszont 
ellátja címekkel is az olvasmányokat, megadva a témájukat.
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2. Az olvasmányok

1/ Az első olvasmány: Tér 1,1-13

A tizenöt parímia közül az első a teremtés első három napját írja le.16 Fi
gyelemre méltó, hogy az olvasmány csak a kezdetről szól, és a harmadik nap
pal, a világosság megteremtésével befejeződik. Ez a tény prófétai jelleget 
hordoz: az egész üdvtörténet kezdetét jelzi.17

Különösen fontos megfigyelni benne, hogy Isten mindent a puszta szavá
val teremt. Ez az ő „Bölcsessége”. Az, hogy „kezdetkor teremtette”, valójában 
azt jelenti, hogy „Kezdetével” teremtett -  amit az ápxf| fejez ki (vö. Péld 
8,22) vagyis az ő Leikével. A teremtés Isten szabad tette, és ebben kezdő
dik az üdvtörténeti események kibontakozása. A teremtés a semmiből törté
nik, nem valami isteni lényegből, nem is előzetesen létező vagy örök valami
ből. A teremtés kezdete a világosság létrehozása, amely az élet általános 
feltétele és egyben szimbóluma is.

A Krisztus feltámadására való alkalmazás világos. így jut kifejezésre a 
feltámadás kozmikus jelentősége.18 A feltámadás ugyanis a „végső teremtés” 
vagy „újjáteremtés”. Isten éppen ezért teremtette a világot és vitte végbe az 
Ószövetség üdvtörténeti eseményeit. A feltámadt Krisztus a maga szent em
berségében az „utolsó Ádám” (lKor 15,45).Tőle veszi kezdetét az új teremtés, 
az újjáteremtett világ -  amit az ő hívei alkotnak -  és az idők végezetén az új 
ég és az új föld is. Feltámadásának első jele a világosság. Feltámadásának 
isteni megvalósítója Isten Lelke. Feltámadása következtében van ereje az 
isteni Szónak, egyrészt a megtestesült és feltámadt preegzisztens Logoszként, 
másrészt az Atyának a Fiú felé kimondott Szavaként szemlélve. Pál apostol 
így hirdeti ezt a piszidiai Antióchia zsinagógájában: „Mi azt az ígéretet hir
detjük nektek, melyet az Isten az atyáknak tett, amint azt ő utódaiknak telje
sítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második zsoltárban megírva: 
Fiam vagy, ma nemzettelek.”19

2/ A második olvasmány: íz 60,1-16

Ez a részlet a „Trito- izajási” (íz 55-66) korpuszhoz tartozik, amit a fog
ságból való hazatérés (Kr. e. 538) utánra szoktak helyezni. Fő gondolata az 
„új Jeruzsálemre” való utalás, hiszen nem más, mint prófétai jövendölés Jeru
zsálem dicsőségéről. Úgy jelenik meg itt az eszkatológiai teljesség, mint az

16 Ugyanez a három olvasmány szerepel a Karácsony és a Vízkereszt alkonyati istentisz
teletében is.

17 Az égitesteket a negyedik napon teremti Isten, amely az Igének további megnyilatkozá
sa. A három nagy ünnepen fontos szerepet kap a világosság: Karácsonykor megszületik az 
„igazság Napja”, Vízkeresztkor megjelenik és bemutatkozik a világ előtt, hogy elkezdje messi
ási tevékenységét (s ez liturgikus elnevezése szerint a „fények ünnepe”), Húsvétkor pedig 
beteljesedik a dicsősége. Vö. ANDRONIKOF, op. cit., 290; IVANCSÓ, I., Vízkereszt, (Ikon és 
liturgia 4), Nyíregyháza 1997, 11-13.

18 Vö. SCHMEMAN -  CLÉMENT, op. cit., 46.
19 ApCsel 13,32-33; Zsolt 2,7; vö. Zsid 1,5.
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egész újjáteremtett világ felvétele az új Jeruzsálembe. Jézus feltámadása óta 
ez teljesen megvalósult: az ő dicsősége az összes nemzet dicsősége.

„Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod!” (íz 60,1) -  kezdő
dik a részlet, s meg is magyarázza az okot: „mert az Úr dicsősége felragyogott 
fölötted”. Sőt, a második vers meg is ismétli: „fölötted ott ragyog az Úr”. 
Ezért Jeruzsálem maga lesz a népek világossága, akik hozzá jönnek (Vö. íz 
60,3). Róluk részletesen szól a próféta a további részben.20 Közben kimagas
lóan hirdeti Jeruzsálemről: „Az Úr városának neveznek majd, Izrael Szentje 
Sionjának” (íz 61,14), s az Úr kedvessé teszi mindenki előtt, és benne történik 
meg az ő végső és tökéletes kinyilatkoztatása (Vö. íz 61,15-16).

Világos tehát az alkalmazás: ezen a szent napon, a feltámadás éjszakáján 
az újonnan megkeresztelkedett személyek az új Jeruzsálem polgáraivá lettek.
A keresztényekből -  és az új keresztényekből is -  áll az egyház, és ez a hús
véti liturgikus szövegekben is kifejezésre jut.21

3/ A harmadik olvasmány: Kiv 12,1-11

Ez az olvasmány a történetiek közül való. A húsvéti bárányról szól, 
melynek levágásával kezdődött az Ószövetségben a húsvéti éjszaka. A kis- 
ázsiai keresztények is felhasználták, a niszán hónap 14-re eső pénteken,22 s 
így világossá vált a Krisztus misztériumával való kapcsolata.

A Kivonulás könyvét már az Ószövetségben is használták tipológiai ér
telemben, amikor a próféták eszkatológiai kivonulást hirdettek. Aztán az Új
szövetségbe is átkerült ez az értelmezés, fontos elemet képezve. Az evangé
listák többször hivatkoznak is erre a könyvre. János tanítja, hogy Krisztus a 
húsvéti bárány, akinek vére eltörli a világ bűneit (Vö. Jn 1,30), akinek a kato
nák nem törték össze a kereszten a lábszárát, mintegy a prófétai jövendölést 
teljesítve (vö. Jn 19,36). Péter apostol hivatkozik szabadulásunkra, ami drága 
vér által valósult meg, „Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak 
vére árán... (aki) már a világ teremtése előtt kiválasztatott” (lP t 1,19-20). A 
Jelenések könyve pedig „a világ teremtése előtt feláldozott Isten bárányáról”

20 A 4. verset -  „Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek 
hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek” -  Damaszkuszi Szent János is felhasználta a kánonjá
ban: „Emeld fel köröskörül szemeidet, Sión, és lássad, mert íme egybegyűltek hozzád fiaid, 
mint isteni fényű világítók!” (8. óda, 3. tropár). In Dicsérjétek az Urat! Görögszertartású 
katolikus énekeskönyv. Vasár- és ünnepnapi szent szolgálatok és énekei, Budapest 1994, 377. 
(A továbbiakban: Enekeskönyv.)

21 A húsvéti kánon egészen a Mennybemenetelig dicsőíti az új Jeruzsálemet, az egyházat, 
és annak előképét, az Istenszülőt, aki egybefogja az egyház tagjait, az Izajástól kölcsönzött 
gondolattal: „Tündökölj, tündökölj, mennyei Jeruzsálem, mert az Úr dicsfénye fölötted felvir
radt! Örvendj mostan és vigadozz, új Sionhegy, és te gyönyörködjél, tiszta Istenszülő, Fiad 
föltámadásán!” (9. óda, irmosz). In Enekeskönyv, 378.

22 A Kiv 12 alapján ez a húsvéti bárány levágásának ideje.
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beszél.23 A teremtés már magába foglalja a végcélt is, és a Húsvét az a közép
pont, ahol beteljesedik a történelem.24

Krisztus azonban nem egyszerűen húsvéti bárány. Ugyanis a húsvéti bá
rányból sok volt, minden család számára egy-egy. „Az Úr Jézus Krisztus bé
keszerző Bárány, az izajási (Íz 53,7-8) királyi, papi szenvedő Szolga.”25 Az , 
egyház pedig különböző zsinatokon, végül az egyetemes II. Nikaiai Zsinaton 
megtiltotta Krisztusnak bárány képében való ábrázolását. Az Úr ikonja az ő 
szent arcképe, amely reálisan írja körül Isten Igéje személyének emberségét.

4/ A negyedik olvasmány: Jón 1-4

Ez a parímia ismét a prófétai olvasmányok csoportjába tartozik. A teljes 
Jónás könyvét magába foglalja. A feltámadás ragyogó előképét adja. Sőt Jó
nás története Krisztus teljes húsvéti misztériumát előképezi: az ő halálának, 
alvilágba való leszállásának és feltámadásának prototüposza.26 A cethal vagy 
szörny, amely elnyelte Jónást, az ember bukott állapotát jelképezi. Maga Jé
zus is hivatkozott Jónásra, amikor a farizeusok jelet kértek tőle. „A gonosz és 
házasságtörő nemzedék jelet kíván -  válaszolta - , de nem kap mást, csak Jó
nás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a 
hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld szí
vében” (Mt 12,39-40).

5 /Az ötödik olvasmány: Józs 5,10-15

Ebben a történelmi olvasmányban az ígéret Földjére bevonult választott 
nép első húsvéti ünnepléséről van szó: „A hónap tizennegyedik napján este ott 
ülték meg a húsvétot Jerikó síkságán” (Józs 5,10). Aztán megjelenik „az Úr 
seregének vezére” (Józs 5,14), aki kinyilatkoztatja Józsuának: „Vedd le lábad
ról a sarut, mert a hely, ahol állasz, szent”.27

Józsuára -  mint előképre -  a Zsidókhoz írt levél is hivatkozik (Zsid 4,8). 
Józsue neve azonos Jézuséval (Jesuah), ami az jelenti: „Isten üdvözít”. Nem 
csak a névben van jelen azonban az előképiség, hanem több más mozzanatban 
is, a történet egészét szemlélve. Az ígéret Földje az Isten Országa, az új ég és 
új föld. A manna megszűntével a húsvéti lakoma az Eukarisztia. „Az Úr sere
gének vezére” megjelenése mint teofánia a feltámadás titokzatos jelenlétének 
előképe.

23 Vö. Jel 13,8 -  Paul Evdokimov számára különösen kedvelt kifejezés „a világ teremtése 
előtt feláldozott Bárány”; több könyvében ír róla; különösen fontos: EVDOKIMOV, P., La 
preghiera delta Chiesa orientale, (Koinonia 8), Brescia 1969, 148.

24 Vö. SCHMEMAN -  CLÉMENT, op. cit., 47.
25 FEDERICI, op. cit., 302.
26 A húsvéti kánon szövegében is megjelenik a Jónásra való hivatkozás: „Leszállónál, 

Krisztus, a föld alsó részeibe, és összetörted a foglyokat letartó börtönök zárait, s a harmadik 
napon, mint Jónás a cethalból, föltámadtál a sírból” (6. óda, irmosz). In Enekeskönyv, 374.

27 Józs 5,15 -  Ugyanazok a szavak ezek, melyeket Mózes hallott az égő csipkebokorban 
megjelent Úrtól (Kiv 3,5).
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6/ A hatodik olvasmány: Kiv 13,20-15,19

Ez a parímia ismét a történelmi olvasmányok közé tartozik. Azt beszéli 
el, hogyan indultak el a választott nép tagjai a Vörös-tenger felé; miként kí
sérte őket nappal a felhőoszlop, éjjel pedig a tüzoszlop, hogy védelmet nyújt
son nekik. Aztán arról szól, hogyan üldözte őket a fáraó, s a zsidók mennyire 
féltek; hogyan keltek át a Vörös-tengeren, míg a fáraó és serege elmerült és 
elpusztult. Az eseményeket Mózes győzelmi éneke zárja.28

A történetben ismét előkerül a kivonulás tipológiája (mint a harmadik ol
vasmányban) a Vörös-tengeren való átkeléssel kapcsolatban. A halál vize az 
élet vizévé válik. Előképe ez a keresztség vizének, amely a mindenható Isten 
jelenléte által lesz ilyenné.29 Szent Pál tanítása szerint30 az átkelés a keresztség 
előképe, amely Krisztus halálának és feltámadásának részeseivé tesz minket.

„Mózes éneke” -  mint győzelmi himnusz -  nagy részében szintézisbe 
foglalja az „isteni dicsőség zsoltárainak” és „Sión énekeinek” témáit. Az Úr 
hatalmas király, aki győzelmes kezével alapította a Várost, ahol uralkodni 
akar fiai között: „Ezt a helyet, Uram, te tetted lakóhelyeddé, ezt a szentélyt, 
Uram, a te kezed készítette”.31 A Város és a lakói alkotják tehát Isten szenté
lyét. A keresztség és a bérmálás, Krisztus győzelme a halál felett, Isten és a 
Szentlélek templomaivá teszik a híveket. Szent Pál apostol kérdések formájá
ban fejezi ezt ki: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten 
Lelke lakik bennetek?” (lKor 3,16); „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek 
lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok?” (lKor 6,19).

7/ A hetedik olvasmány: Szof 3,8-15

Ez a prófétai olvasmány Isten fölkeléséről, a népek ítéletéről és megtéré
séről szól. A szöveg kezdete megadja az egész parímia lényegét, amikor az Úr 
„fölkelését” említi. Ez a nép és a nemzetek megújításának ígéretét jelenti, akik 
végre képesek megadni Istennek a tiszta tiszteletet, az alázat, az igazságosság 
tiszteletét: „Igen, akkor majd tiszta ajkat adok a népeknek, hogy mindannyian 
segítségül hívhassák az Úr nevét, és egy szívvel szolgáljanak neki” (Szof 3,9). 
Akkor megdicsőül majd „Izrael maradéka” . Sión számára is örvendetes lesz 
ez, mert végre az Úr királyként lakozik benne.

28 Kiv 15,1-19 -  Az üdvtörténeti eseményt megjelenilő és átélő nép a nagyszombati litur
giában refrénként énekli minden szentírási vers után: „Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen 
felmagasztaltatott!” In Enekeskönyv, 367.

29 FEDERICI, op. öt., 302.
30 „Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott voltak a 

felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a 
tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a 
lelki sziklából, amely kísérte őket, s a szikla Krisztus volt” (lKor 10,1-4).

31 Kiv 15,17 -  Ugyanezt mondja előbb is az ének: „Kinyújtottad jobbodat, a föld elnyelte 
őket. A népet, amelyet kiszabadítottál, jóságosán vezetted, elvitted hatalmaddal szent lakóhe
lyedhez” (Kiv 15,12-13).
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Feltámadása által Krisztus a történelem közepette van. Az Eukarisztiában 
pedig az egyházban él és megújítja azt. Szofoniás szövege a zsidók és a ke
resztények számára is eszkatológikus jelentéssel rendelkezik. A zsidók a Mes
siás tényleges eljövetelét várták ennek alapján, a keresztények pedig biztosak 
abban, hogy Jézus Krisztusban ez már megvalósult, és csak arra kell várakoz
ni, hogy a Feltámadottban végérvényesen kinyilvánuljon.32

8/ A nyolcadik olvasmány: lKir 17,8-24

A kettő közül ez az első olyan olvasmány, amely nagyszombaton az 
ószövetségi feltámadásról, illetve feltámasztásról szól. Ez a történet azt be
széli el, hogy Illés próféta megszaporítja a lisztet és az olajat a szareptai öz
vegyasszony és gyermeke számára a nagy aszály idején, aztán feltámasztja az 
özvegy fiát. Ez a szöveg kettős értelemben is rendelkezik tipológiával.

Egyrészt a „megújult, megmenekült, felfokozott élet”33 összefüggésében. 
Ugyanis az Úr csodás működése folytán -  amit a próféta által vitt végbe34 -  „a 
szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apadt ki az Úr szava szerint, amelyet 
Illés által hallatott” (1 Kir 17,16).

Másrészt a feltámasztás révén is tipologikus a szöveg. A meghalt gyer
meket Illés próféta felvitte az „emeleti terembe” -  aminek fontos jelentése van 
az új életet adó Eukarisztia szerzésével kapcsolatban is35 - ,  ott könyörgés után 
háromszor36 ráborult a gyermekre, és „az Úr meghallgatta Illés könyörgését, a 
lélek visszatért a fiúba, úgyhogy újra életre kelt” (1 Kir 17,22).

9/ A kilencedik olvasmány: íz 61,10-62,5

Ez a „Zsoltároskönyvön kívüli zsoltár”37 Jeruzsálem dicsőséges helyreál
lításáról szól. A messiási idők teljességét a házasság képével fejezi ki benne a 
próféta: „amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni ve
led fölépítőd; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét 
benned Istened” (íz 62,5).

32 Vö. SCHMEMAN -  CLÉMENT, op. cit., 51.
33 SCHMEMAN -  CLÉMENT, op. cit.. 45.
34 Maga Jézus is utal erre: „S igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés ide

jében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész 
földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegy
asszonyhoz” (Lk 4,25-26). Jakab apostol pedig az előzményeit említi: „Illés hozzánk hasonlóan 
esendő ember volt, de esedezve imádkozott, hogy ne essék az eső, s nem is esett a földön há
rom évig és hat hónapig” (Jak 5,17).

35 Vö. Mk 14,15; Lk 22,12 -  ANDRONIKOF, op. cit., 292. is utal rá; IVANCSÓ, L, A 
Titkos Vacsora, (Ikon és Liturgia 8), Nyíregyháza 1999, 19-21; ID, Pünkösd, (Ikon és Liturgia 
13), Nyíregyháza 1998, 32-34.

36 A hármas szám is a húsvéti szent triduumot idézi. Vö. SCHMEMAN -  CLÉMENT, op. 
cit., 46.

37 FEDERICI, op. cit., 303. nevezi így a részletet.

k
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Krisztus feltámadásának hatása az, hogy mintegy házastársi szövetség 
jön létre Krisztus és az egyháza között, de Krisztus és minden megkeresztelt 
személy között is; a feltámadás eredményezi az „új terem tényt”.

Ez a házassági téma nem csak nagyszombaton, hanem az egész nagy
böjtben is, különösen pedig a nagyhéten fontos szerepet kap a bizánci egyház
ban. Az éberségre, virrasztásra való felszólítás eszkatológiai dimenziót ad 
neki.38 Krisztus a Vőlegény, az egyház a Jegyes, és Krisztus a feltámadáskor 
úgy lép ki a sírból, mint menyegzői teremből.39 Ő átadta magát az egyháznak, 
„vérkeresztségével” váltotta meg, most pedig a vízzel való keresztelés emlé
keztet erre. Pál apostol így fejezi ezt ki: „Krisztus is szerette az Egyházat, és 
feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszen
telje” (Ef 5,25-26).

10/ A tizedik olvasmány: Tér 22,1-18

Ez a parímia ismét a történelmi olvasmányok közül való. Meglehetősen 
ismert részlet a Szentírásból: Izsák feláldozásának a története. Több szem
pontot is lehet találni benne, ahol érvényesül a tipológia. Abrahám próbatétel
ében is látható, ugyanis egyszülött fiát, a szeretett fiút, az „agapétoszt” kellett 
neki feláldoznia. Az apa alázatos engedelmességgel fogadja a drámát, az Úr 
pedig megjutalmazza ezért, és megsokasítja rajta az áldást, sőt még az utódain 
is. Hangsúlyozott szerepet kap tehát az engedelmesség, amelynek révén nem 
kímélte a szeretett egyetlen fiát; ez kétszer is előfordul a szövegben (Tér 
22,12 és Tér 22,16). Aztán abban is látható a tipológia, hogy Krisztus az új 
Izsák. Pál apostol világosan megmondja, hogy „Abrahám leszármazottja” 
Krisztus.40

Egészen konkrétan látható több kisebb mozzanatban az előképiség. 
Izsáknak is a vállán kell vinnie az áldozathoz szükséges fát (vö. Tér 22,6), 
amint Jézusnak is a keresztjét. Izsák kérdésére Abrahám azt válaszolja, hogy 
Isten gondoskodik majd az áldozatról (vö. Tér 22,8). S valóban ő az, aki egy
szülött Fiát adta „értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért”.41 A kos éppen 
Krisztusnak az előképe, s így valósul meg a „helyettesítő áldozat” 42 A bokor, 
amelybe a kos szarva beleakadt, a töviskoronát idézi.

38 Az első három napon az istentiszteletek állandó kontákja az „íme, a vőlegény jő éjfél
kor” kezdetű ének. In Enekeskönyv, 320. -  A nagykeddet pedig kifejezetten az öt okos és öt 
balga szűz emlékének szentelvi a bizánci egyház, akik várakoztak a vőlegényre.

3t) A húsvéti kánon magyar fordítása kevéssé szerencsés ebben az esetben: „Járuljunk égő 
lámpákkal a sírból kiszálló Krisztushoz, mint menyegzői vőlegényhez...” (5. óda, 3. tropár). In 
Enekeskönyv, 374.

40 „Az ígéret Ábrahámnak és leszármazottjának szólt. Nem azt mondja (az írás): «és le- 
származottainak», mintha sokaknak szólna, hanem csak egynek: »leszármazott«, s ez Krisztus” 
(Gál 3,16).

41 A Hitvallás megfogalmazása.
42 Vö. Krisztus közöttünk. A keresztény Kelet liturgikus közössége átéli az üdvtörténetet, 

Budapest 1984, 160.
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Pál apostol az Atyára alkalmazza a történetet, aki „saját Fiát nem kímél
te, hanem mindnyájunkért áldozatul adta” (Róm 8,32). És ebből az „ajándék
ból” származott Krisztus keresztje és feltámadása révén „az Abrahámnak 
szóló áldás Krisztus Jézus által” miden emberre, hogy elnyerjük a Lélek ígé
retét (vö. Gál 3,13).

11/ A tizenegyedik olvasmány: íz 61,1-10

Ismét prófétai olvasmány következik ebben a tizenegyedik parímiában. A 
nagy messiási jövendölést tartalmazza, azt a programot, amelyet Jézus Krisz
tus magára alkalmazott a názáreti zsinagógában (vö. Lk 4,16-22).

A kilencedik olvasmányhoz kapcsolódva -  mivel ez a tizenegyedik előtte 
szerepel a Bibliában -  először a Főpap és Király messiási fölkenését jelzi, ami 
a Lélekkel történik. A fölkenés aztán felvázolja a nagy feladatot: örömhírt 
vinni a szegényeknek, meggyógyítani a megtört szívűeket, megszabadítani a 
foglyokat, hirdetni az Úr kegyelmének esztendejét. Ez teszi a híveket is az Úr 
papjaivá és szolgáivá.4'1 S mindez abban csúcsosodik, hogy megígéri az Úr: 
„örök szövetséget kötök velük” (íz 61,8).

Isten Fölkentjének (vö. ApCsel 10,38) a feltámadásából származik min
dez. A foglyoknak hozott szabadulás nem más, mint az alvilág és a halál felett 
aratott győzelem, melyek rabságban tartották az embert. A fényre való visz- 
szatérés a végső, döntő Húsvét, átmenet a bukott állapot sötétségéből a Lélek 
világosságába.

12/ A tizenkettedik olvasmány: 2Kir 4,8-37

Ez az olvasmány a második abból a csoportból, amely az ószövetségi 
halott-feltámasztásról szól. Hasonló a nyolcadikhoz, melyben Illés próféta 
cselekedeteiről volt szó.

A szöveg elbeszéli, hogy Elizeus próféta Istennél való közbenjárására a 
szunamita asszonynak gyermeke született. A második részben pedig arról 
szól, hogy a próféta feltámasztotta a fiút. Mindkét eseményben ismét az új, 
illetve megújított élet adásával találkozunk.

A szöveg alapján világos az alkalmazás. A keresztségben -  illetve a Hús
vét éjszakáján végbemenő teljes iniciációban -  megtörténik az újjászületés, a 
halálból az új életre való feltámadás.43 44

13/ A tizenharmadik olvasmány: íz 63,11-64,5

Az utolsó három parímia mindegyike a prófétai olvasmányok csoportjába 
tartozik. Az izajási részlet ismét egy olyan szöveg, amelyet igazi zsoltárnak 
lehet tekinteni, bár nem a Zsoltároskönyvből való.45

43 „Benneteket meg az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái” (íz 61,6).
44 „A halálból az életbe és a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk” -  énekli a bi

zánci egyház a feltámadási kánonban (1, óda, irmosz). In Énekeskönyv, 371.



86

A szöveg bemutatja az Úrhoz megtért választott népet, amely megemlé
kezik az ő csodás tetteiről. Ezek közül is kiemelkedik a legnagyobb: Az Úr 
átvezette népét a Vörös-tengeren (íz 63,13), a biztos halálból az életre. „Szent 
Lelkét árasztotta rájuk” (íz 63,12), s így „vezette őket az Úr Lelke” (íz 63,14). 
A nép egyértelműen megvallja „te vagy a mi atyánk”(Iz 63,16).

A tipológia szempontjából nagyon fontos mozzanatok ezek. A kivonulás 
adja ez első ilyen témát a Vörös-tengeren való átkeléssel, aztán a Szentlélek 
működése, végül, hogy Isten „atyának” nevezhető. A keresztségi iniciáció 
révén a megkereszteltekben lakozik a Szentlélek. Kimagasló jelentőségű, 
hogy az 50. zsoltáron45 46 kívül csak ebben az izajási szövegben írja szó szerint a 
héber Biblia: „Szent Lélek”.47 S az iniciáció megvalósulása után bátorkodhat
nak48 a keresztények Istent „Atyjuknak” nevezni. A kivonulásban Isten „di
csőséges nevet” szerzett magának, s ennek alapján hívhatja őt segítségül a nép 
mindazokban a veszélyekben, melyekben aztán csodás segítséget kapnak, 
mert Isten neve hathatós erővel rendelkezik. A próféta pedig elmondja a leg
fontosabbat: „Megváltónk a neved” (íz 63,16).

14/ A tizennegyedik olvasmány: Jer 31,31-34

Jeremiás próféta könyvének híres részlete az „új” szövetségről szól, ar
ról, amely immár „örök” szövetség. „Jönnek napok” -  mondja a próféta, s 
ezek azok az utolsó napok, amelyek Krisztus napjai.49 50 51 Ekkor köti meg az Úr 
ezt a szövetséget az emberek „bensejébe adva és szívükbe írva” (Jer 31,33) a 
törvényt. Amint egykor kőtáblákra „Isten ujja” írta a törvényt (Kiv 31,18; 
MTörv 9,10), most a lelkekbe is a Szentlélek teszi ezt.30 A szövetség jele és 
egyben megkötése most már az, hogy a nép azt mondhatja: „Istenünk”, az Úr 
pedig: „az én népem”. Mindnyájan az Úr tanítványaivá válnak, nem pedig az 
emberekéi, mert lehetővé teszi, hogy megismerjék őt.3' A legnagyobb jel pe
dig az, hogy Isten elfeledi a nép bűneit, s így visszavezeti őket a vele való 
közösségre, amely átalakítja őket.52

45 Vő. FEDERICI, op. cit., 304.
46 „Szent Lelkedet ne vedd el tőlem” (Zsolt 50,13).
47 „Hol van, ki kiárasztotta rá Szent Lelkét?” (íz 62,11).
48 A bizánci egyház liturgiája megőrizte szóhasználatában ezt a mentalitást, mert a Mi

atyánk előtti fennhangban így könyörög a pap: „Méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, 
elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, Atyánknak nevezni és mondani”. In 
Liturgikon, 147.

49 Ez az „idők teljessége”. -  Vö. Gál 4,4
50 Vö. Róm 5,5 -  „A nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt szívünkbe Isten szere-

tete”.
51 Ezért írhatja Pál apostol is: Isten „a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltá

madásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. így hozzá hasonulok a 
halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a feltámadásra is” (Fii 3,9-10).

52 A Zsidókhoz írt levél pedig szó szerint megismétli Jeremiás próféta szavait: „Ez lesz a 
szövetség, amelyet ama napok után kötök velük -  mondja az Úr. -  Törvényemet szívükbe 
adom és elméjükbe írom, bűneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem” (Zsid 10,16- 
17).
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Olyan szövetségről van tehát szó, amelyben a törvény már nem kényszer, 
hanem a szív megújulása révén az ember bensejéből fakadó követelmény. 
Teljes egyesülést biztosít ez az Isten és az ember között, amely Jézus Krisz
tusban valósul meg; a keresztség révén pedig a Krisztus megistenült embersé
gébe oltódott emberekben egész lényük összekapcsolódását adja Isten jelen
létével.

Az Újszövetség „új és örök szövetsége” -  amit a Feltámadás és a Pün
kösd nyit meg -  olyan ajándék, amit a keresztény iniciáció ad meg, és amit 
aztán folyamatosan megpecsétel a Szentlélek a szent misztériumokban.

15/ A tizenötödik olvasmány: Dán 3,1-90

Az utolsó olvasmány a három iíjú Babilóniában elő három zsidó ifjú 
történetét beszéli el Dániel könyvéből, akiket a zsarnok király a tüzes kemen
cébe vettetett, de az angyal közbejöttére sértetlenül megmenekültek. Csúcs
pontján a három iíjú éneke áll (Dán 3,52-90). Előtte azonban elmondja a szö
veg, hogy Nabukodonozor aranyszobrot készíttetett, s megparancsolta, hogy 
azt mindenki istenként tisztelje. A három zsidó ifjú ezt visszautasította, ezért 
megfenyegették, majd a tüzes kemencébe vetették őket (Dán 3,46-50). Ekkor 
Azariás hosszú imádságban fordult az Úrhoz, melyben bünvallomás, Isten 
nagy tetteinek felelevenítése és a tőle való segítségkérés is jelen van (Dán 
3,24-45). Ekkor az Úr angyala leszállt hozzájuk a kemencébe, az ifjak pedig 
Istent áldó és dicsőítő éneket énekeltek, melyben az egész teremtett világot -  
részleteiben is -  felszólították Isten magasztalására,53 a teremtő és gondviselő 
Istent dicsőítve.54 55

Ebben az utolsó nagyszombati olvasmányban is bőséges tipológia talál
ható. Húsvét perspektívájában szemlélve a zsarnok király a gonosz ördögöt, a 
kemence a poklot jelképezi. Az ifjak hármas száma a Szentháromság titkát 
idézi fel. A bálványimádó királynak adott válaszuk is sokat mondó: „Ha a mi 
Istenünk, akit tisztelünk, meg akar minket menteni, akkor a tüzes kemencéből 
és a te kezedből is kiszabadít, ó, király” (Dán 3,17). Világos továbbá a törté
net húsvéti tipológiája. A Feltámadás ment meg a halál tüzétől és ajándékozza 
az életet, az örömöt, és adja a hívek szájába a dicsőítő éneket. Ugyanis a Fel
támadás nyilatkoztatja ki az Úr művét, amit az egész teremtett világ és az 
emberiség hosszú történetén keresztül végbevitt.53 A keresztség misztériuma 
is belőle származik. A katekumenek a halálból -  a Krisztussal való eltemetke- 
zésből (Róm 6,3.8) - , ami a „bűneik tüzes kemencéje” átmennek az életre -  a

53 A szertartásban pedig a nép refrénként énekli: „Az Urat áldjátok és magasztaljátok öt 
mindörökké!” In Énekeskönyv, 367. -  Az egyház kiegészíti a bibliai szöveget: beleveszi az 
apostolokat, prófétákat, vértanúkat is, majd a Szentháromság dicsőítésével zárja az éneket.

54 Énekük olyan láncolat, amely a Teremtés könyvéből, a Másodtörvénykönyvből, Eszter, 
Tóbiás és Ezdrás könyvéből, a zsoltárokból, a történeti és prófétai könyvekből áll össze. Vö. 
ANDRONIKOF, op. cit., 292-293.

55 Vö. FEDERICI, op. cit., 305.
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„Krisztussal és a Szentlélekkel való közös életre” (Róm 8,9) az örömbe, az 
örök, dicsőíti istentiszteletbe.

Összegzés

Teljességgel igazat kell adnunk Federici professzornak, aki azt írja, hogy 
nem lehet csodálkozni azon, hogy a bizánci egyházban viszonylag sok ószö
vetségi olvasmányt használnak a liturgiában. Bár rögtön hozzá kell tenni, 
hogy -  a zsoltárok kivételével, melyek a liturgikus nap istentiszteleteiben 
bőségesen vannak jelen -  ez ma már csak a nagy ünnepek előestéjén érvé
nyes. Tovább folytatva arról ír, hogy nem lenne szabad a „minimumtörvényt” 
alkalmazva a nagyszombati olvasmányok számát háromra csökkenteni, s csak 
az elsőt, a negyediket és a tizenötödiket olvasni. „Érthető, hogy ma a felszí
nesség és a türelmetlenség korszakában élünk, mégis a teológiai és pasztorális 
szempontoknak kellene érvényre jutniuk: Isten népe ugyanis szinte csak ezen 
a napon hallgathatja az Ószövetséget, s ettől nem lenne szabad megfosztani. A 
rövidítés és egyszerűsítés kritériuma rossz és önhatalmú törvény... és az Igé
ben, valamint a népben való bizalmatlanságot mutat fel, |>edig a népnek elide
geníthetetlen joga van az olvasmányokat meghallgatni.”5

egso

La tipológia déllé letture dél Vespro dél Grande Sabato 
nella Chiesa bizantina

Istv á n  Iv a n c só

L a  C h ie sa  b iz a n tin a  f e s t e g g ia  il G ran d e  S a b a to  c o n  u f f ic i  s p e c ia li  tra i q u a li il 
p iú  s ig n i f ic a t iv o  é  il V e sp r o , c e le b r a to  in s ie m e  c o n  la  D iv in a  L itu r g ia  d i San  B a s i l io  il 
G ra n d e . N e l l ’u f f ic io  si le g g o n o  q u in d ic i le ttu re  v e te r o te s ta m e n ta r ie  -  u n a  v o lta  so la  in  
tu tto  l ’a n n o  litu r g ic o  -  in fa tti, s e c o n d o  un  u so  a n tic o , du ran te l ’u f f ic io  h a  lu o g o  il 
b a tte s im o  d e i c a te c u m e n i, c io é  l ’in iz ia z io n e  cr istia n a . C ia sc u n a  lettu ra  p r e se n ta  la  
t ip o ló g ia  r ig u a rd a n te  C r isto  e  la  su a  resu r re z io n e . II m o m e n to  in c u i s i p á ssá  a lla  litu r
g ia  e u c a r is t ic a , in o ltre , m a n ife s ta  la  to ta litá  d e lla  t ip o ló g ia  e  la r e a liz z a z io n e  
d e l l ’ in iz ia z io n e :  in v e c e  d é l Trisagio s i ca n ta  l ’in n o  Quanli siete baltezzali in Cristo, 
di Cristo vi siete rivestiti. L'Apostolo d e lla  L itu r g ia  p re se n ta  tu tto  il m is te ro  p a sq u a le  
d i C r is to  (R o m  6 ,3 -1 1 ) ,  m en tre  il V a n g e lo  a n n u n cia  g ir  la r esu r re z io n e  di C r isto  (M t  
2 8 ,1 - 2 0 ) .

II p r e se n te  la v o ro  in te n d e  p resen ta re  la  t ip o ló g ia  d i q u e lle  q u in d ic i le ttu re  c h e  
v e n g o n o  le tte  du ran te  la  parte v e sp e r tin a  d e l l ’u f f ic io .  L e  q u in d ic i le ttu re  si 
d is t in g u o n o  c h ia ra m e n te  c o m e  s to r ic h e  e  p r o fe tic h e . N o n  d e v e  m e r a v ig lia r e  il le ttore  
m o d e r n o  l ’u s o  a n tic o  d i n u m e r o se  lettu re . E  in v a lso  pera ltro , p er  la léggé dél minimo 
sforzo, r id urre q u e s to  n u m er o  a  d u e  so le .  S i sa  c h e  l ’e p o c a  n o stra  v iv e  a lla  lu c e  d e lla  
s u p e r f ic ia litá  e  d e l l ’im p a z ie n z a , tu tta v ia  d o v r e b b e r o  p r e v a le re  la t e o ló g ia  e  la

56 FEDERICI, op. cit., 300.
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p a sto ra le : i fe d e li  q u a si s o lo  o g g i  h a n n o  la p o s s ib il itá  di a sc o lta r e  l ’A n tic o  
T e sta m e n to  e  sop rattu tto  la  t ip o ló g ia  r ig u a rd a n te  C r isto , e  n o n  n e  d o v r e b b e r o  e s se r e  

p riva ti! II cr iter io  d e lla  b r e v itá  e  d e lla  s e m p lif ic a z io n e  é  p e s s im a  n orm a, ed  arbitraria. 
S p e r ia m o  c h e  la  p r e se n ta z io n e  e  l ’a n a lis i d é l lé  q u in d ic i le ttú re  p o s sa n o  a ttuare  il 

c a m b ia m e n to  d i ta le  m e n ta litá .




