
Beszéd húsvét
vigíliáján
1. Urunk, Jézus Krisztus, feltámadásával dicsőségessé változtatta a
napot, amelyet halála gyászossá tett, ezért évről-évre felidézzük
mindkét esemény emlékét: halálára emlékezve virrasztunk, feltá-
madására várva pedig örvendezünk. Ez a mi rendes évi ünnepünk,
a mi húsvétunk, amelyet nekünk, az új népnek nem állat leölése jel-
képez, ahogyan a régi népnek, hanem az Üdvözítő áldozata teljesít
be, mert húsvéti bárányunkat, Krisztust, feláldozták (1Kor 5,7), és a ré-
giek elmúltak, és íme, újak keletkeztek (2Kor 5,17). Valójában ránk ne-
hezedő vétkeink miatt gyászolunk, és az ő kegyelméből megiga-
zulva örvendezünk, mert bűneink miatt átadatott, és megigazulásunkért
feltámadt (Róm 4,25). Ujjongunk, miközben amazt gyászoljuk, s ezen
örvendezünk. Nem feledkezünk meg hálátlanul arról a szomorú
eseményről, amely miattunk és értünk megtörtént, de az öröm ígé-
retét hordozta, hanem hálás megemlékezéssel ünnepeljük. Virrasz-
szunk hát, kedveseim, mert eddig az éjszakáig tartott Krisztus te-
metése, hogy ugyanezen az éjjelen föltámadjon a test, amelyet
egykor a kereszten kigúnyoltak, most viszont az égben és a földön
is tisztelnek! Úgy tekintjük ezt az éjszakát, mint ami a következő
naphoz, az Úr napjához tartozik. Úgy illett, hogy éjszaka támadjon
fel, mivel feltámadásával a mi sötétségünket is megvilágította, hi-
szen nem véletlenül énekeltük neki az imént: Te adsz világosságot lám-
pámnak, Uram; Istenem, megvilágítod majd sötétségemet! (Zsolt 17,29).
Ezért szertartásunk nagyszerű misztériumot ajánl nekünk, mégpe-
dig azt, hogy amint az ő feltámadása által megerősített hitünk már
virraszt, úgy virrasztásunk fénye ragyogja be az éjszakát, s így a mai
napon méltó módon összegyűlhessünk az egész földkerekségen el-
terjedt egyházzal együtt, nehogy sötétségben maradjunk. Oly sok
nép számára, akik e jeles ünnepen Krisztus nevében mindenütt ösz-
szesereglettek, a Nap már lenyugodott ugyan, a nappal mégsem tá-
vozott el, mert az ég ragyogását felváltotta a föld ragyogása.

2. Mindamellett, ha valaki e jeles virrasztásunk okait keresi, ügye-
sen rátalálhat, és biztos választ adhat rá, hiszen az világosította meg
ezt az éjt, aki nevének dicsőségével megajándékozott minket, és aki-
nek azt mondjuk: megvilágítod majd sötétségemet. Ő fényt ad a szívünk -
be, hogy amint csillogó szemmel látjuk e lámpások világosságát,
úgy lássuk megvilágosított elmével e ragyogó éjszaka értelmét.

Miért virrasztanak tehát évről-évre éppen a mai ünnepnapon a
keresztények? Ez ugyanis a legfontosabb virrasztásunk. Amikor
erre készülve megkérdezzük: „mikor virrasztunk?”, és azt vála-
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szoljuk, hogy „ennyi és ennyi nap múlva”, akkor nem szokás más
ünnepre gondolni. Mintha a maival összevetve a többi nem is szá-
mítana virrasztásnak. Márpedig az Apostol éppúgy ajánlotta az
egyháznak a gyakori virrasztást, mint a gyakori böjtöt, hiszen saját
példájára hivatkozva azt mondta: gyakori böjtölésben, gyakori vir-
rasztásban (2Kor 11,27). A ma éjszakai virrasztás mindazonáltal
olyan, hogy szinte kisajátítja magának ezt a többivel közös elneve-
zést. Előbb tehát a virrasztásról általában, majd pedig sajátosan a
mairól mondunk néhány szót, amit Urunk megad.

3. Abban az életben, amelynek nyugalmát elnyerni igyekszünk —
hiszen az Igazság azt ígéri, hogy testi halálunk után, vagy inkább a
jelen világ végén, a feltámadáskor ez a nyugalom lesz osztályré-
szünk —, tehát az eljövendő életben soha többé nem alszunk, aho-
gyan soha nem is halunk meg. Mert mi más az álom, mint napon-
kénti halál, amely nem ragad el egészen innen, és nem tartja fogva
sokáig az embert? És mi más a halál, mint hosszú, mély álom,
amelyből Isten ébreszti fel az embert? Ahol tehát a halálnak nincs
keresnivalója, ott képmásának, az álomnak sincsen semmi dolga.
Álma csupán a halandónak van. Az angyalok nem pihennek így,
hiszen örökké élnek, úgyhogy alvás soha nem frissíti fel őket. Ahol
csakis élet van, ott vég nélküli a virrasztás; ott élni azt jelenti: vir-
rasztani, és virrasztani azt, hogy élni. Ami viszont minket illet,
mivel ebben a testben, amely romlandó és teher a léleknek (Bölcs 9,15),
csak akkor élünk, ha erőnket alvással visszanyerjük, a halál kép-
másával megszakítjuk az életet, hogy legalább szakaszosan élhes-
sünk. Nem kétséges tehát, hogy aki gyakorta virraszt tisztán és ár-
tatlanul, önmagát az angyalok életében gyakorolja — hiszen
amilyen mértékben földi teherré lesz testünk gyöngesége, oly mér-
tékben hunynak ki bennünk az égi vágyak —, és hosszabb virrasz-
tással küzd a halált hozó fáradtság ellen, hogy az örök életben kap-
jon érte jutalmat. Bizony, önmagával sincs összhangban az, aki az
örök életre vágyik, de nem szeret hosszabban virrasztani, hiszen
egyfelől a halál teljes megsemmisülését akarja, másfelől viszont
nem akarja megrövidíteni a halál képmását. Ez az oka, ez az értelme
annak, amiért a kereszténynek gyakrabban kell virrasztásokban
edzenie a lelkét.

4. Figyeljetek mármost, testvéreim, mert elmondunk néhány dol-
got a mai éjszaka sajátos virrasztásáról. Szó volt arról, hogy miért
kell gyakrabban tartózkodnunk az alvástól és átadni magunkat a
virrasztásnak, most pedig el kell mondani, miért virrasztunk éppen
ezen az éjszakán ilyen ünnepélyességgel.

Egyetlen keresztény sem kételkedik abban, hogy Krisztus har-
mad napon feltámadt. A szent Evangélium tanúsága szerint ez éjsza -
ka történt. Nem kétséges ugyanis, hogy a teljes napot az előző éj-
szakától számítják, és nem úgy, ahogyan a Teremtés könyvében
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említik a napok sorrendjét, jóllehet ott is sötétség előzte meg fényt,
hiszen sötétség volt a mélység fölött, amikor Isten szólt: Legyen világos-
ság, és világosság lett. Mivel azonban az a sötétség még nem éjszaka
volt, nem voltak még nappalok. Tudniillik elválasztotta Isten a vilá-
gosságot és a sötétséget, és előbb a világosságot nevezte nappalnak,
azután a sötétséget éjszakának, és azt nevezte egy napnak, ami a
világosság létrejöttétől tart a következő reggelig (vö. Ter 1,2–4).
Nyilvánvaló, hogy azok a napok a világossággal kezdődtek és az éj-
szaka elmúltával a rákövetkező reggellel végződtek. Miután azon-
ban az emberi teremtmény az igazságosság napjától a bűn sötétsé-
gébe hajolt, ahonnan őt Krisztus kegyelme megszabadította, az
történt, hogy most a napokat az éjszakáktól számoljuk, mivel nem
a fényből szeretnénk és — az Úr segítségével — remélünk eljutni a
sötétségbe, hanem a sötétségből a fénybe. Az Apostol is így mondja:
Elmúlt az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük le tehát a sötétség cseleke-
deteit, és öltsük fel a világosság fegyverzetét (Róm 13,12). Ily módon az
Úr szenvedésének napja, amikor megfeszíttetett, saját, már elmúlt
éjszakájára következett. Lezárult és befejeződött a Készületig —
amit a zsidók „tiszta lakomának” is neveznek —, mivel éjszakájá-
nak kezdetével beköszöntött a Sabbat ünnepe. Ezután következik
tehát a Sabbat napja, amelynek ez az éjszaka a kezdete, a vége pedig
annak az éjszakának az estéje, amelyik már az Úr napjának kezde-
tét jelenti, minthogy az Úr ezt saját feltámadásának dicsőségével
megszentelte. Tehát ennek az éjnek — amelyik az Úr napjának kez-
detét jelenti — az emlékét ünnepeljük a mai évfordulón. Azt az éj-
szakát virrasztjuk át, amikor az Úr feltámadt, és amikor azt az éle-
tet, amelyről az imént beszéltünk, megnyitotta számunkra saját
testében, amelyet úgy támasztott fel a halottak közül, hogy többé nem
hal meg, és a halál többé nem uralkodik rajta (Róm 6,9).

Mivel hajnalban történt, hogy a sírboltját aggódva felkeresők
nem találtak rá, és az angyaloktól azt a választ kapták, hogy már fel-
támadt, nos, nyilvánvaló, hogy azon az éjszakán támadt fel, ame-
lyik ezzel a hajnallal végződött. Ha tehát egy kicsit hosszabban vir-
rasztva énekelünk annak, aki feltámad, akkor megadja, hogy a soha
véget nem érő életben vele uralkodjunk. És ha netalántán ezekben
az órákban, amelyeket most virrasztással töltünk, teste még min-
dig a sírban volt, mert még nem támadt fel, virrasztásunk akkor
sem alkalmatlan, hiszen aki meghalt, hogy éljünk, azért aludt el,
hogy virrasszunk. Ámen!

Heidl György fordítása
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