
A feltámadás
asztalánál
Idén azonos időpontra esik a húsvét a nyugati és a keleti keresz-
ténységben. Jó alkalom arra, hogy a közös örömben erősödjék egy-
ségünk tudata, de arra is, hogy tanuljunk egymás liturgiájából, teo-
lógiájából, akár népszokásaiból is. Hitünk középpontjában ugyanaz
a Krisztus, „Isten egyszülött Fia” áll, aki értünk emberré lett, kereszt -
halált szenvedett, de „harmadnapra feltámadott”.

A hangsúlyokban mégis jelentős különbség található. A nyugati
kereszténység áhítatának középpontjában Krisztus, az Isten-ember
áll, az ő megtestesülése, nyilvános működése, szenvedése és ke-
reszthalála. Legkedvesebb ünnepünk a karácsony. Az egyházatyák
szerint: „Isten Fia ember fiává lett, hogy az ember Isten Fiává legyen.”
Vagy még merészebben: „Hogy az embereket istenekké te gye, em-
berré lett.” Áhítatunk Jézus születése mellett szenvedésére és ke-
reszthalálára figyel — az egyházművészetben a betlehemi idill en -
nek képeiben folytatódik. Mindez a feltámadás titkában válik
teljessé, ahogy a nagyhét a húsvét örömében éri el csúcspontját. Va-
lójában mintha mégsem ez határozná meg igazán a hitünket.

Az ortodox liturgiában a húsvét ünnepe áll első helyen. Nálunk az
éjféli mise hagyománya a karácsonyhoz kötődik, a keletieknél a nagy-
szombathoz. Nálunk a karácsonyi lángot hozzák Betlehemből, Görög -
országban a húsvéti gyertya lángját Jeruzsálemből, hogy szétosszák
annak fényét. Nálunk nehézkesen terjed a nagyszombati virrasztás,
keleten az éjszakai templomi ünneplés az utcákon valóságos karne-
vállá lesz. Ezt követi a házaknál az ünnepi lakoma a „Feltámadás asz-
talánál”, hogy aztán az örömünnep húsvétvasárnap folytatódjék.

Nyugaton az emberré lett Istenfia, a keresztre feszített Jézus áll
a keresztény élet középpontjában, keleten a Feltámadott. Ádám és
Éva vétkével belépett a világba a bűn és a halál, az ember és a termé -
szet által okozta katasztrófák. Jézus nem pusztán a paradicsomi ár-
tatlanság állapotát állította helyre, hanem fölemelt az istengyermek-
ség állapotába. Meghagyta a bűn lehetőségét, a halált és a fájdalmat.
Feltámadásával azonban megtörte ezek hatalmát: a múló föl di tör-
ténelmet belényitotta az isteni szeretet öröklétébe, a véges teremt-
ményt fölemelte a Szentháromság közösségébe. Isten, aki a semmi -
ből teremtett minket, a feltámadásban új teremtést hajt végre: véges,
teremtményi létünket fölveszi magához, isteni életébe. A keleti ke-
reszténység a feltámadás felől nézi a halálnak és bűnnek kitett éle-
tet, ezen alapszik reménysége, optimizmusa. Ahogy Teréz Anya
mondta: „Nem szabad, hogy az életben bármi is feledtesse velünk
a feltámadás örömét és erejét.”
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