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Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

I. évf. 6. szám. 2012. április 8.

A húsvét a zsidó hagyomány és jámborság számára a kivonulás 
(exodus), Izrael egyiptomi fogságból való szabadulásának, a fáraó 
hatalmából való megmenekülésnek és a tengeren száraz lábbal tör-
tént átkelésnek az ünnepe (vö. Kiv 12,14). „Ez a nap legyen számo-
tokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemze-
dékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre.” (Kiv 
12,14) A pészah már az Ószövetségben és a korai zsidóságban ősjel-
képe lett a zsidó hitnek és a történelmi tapasztalatnak. Az Egyiptom-
ból való kivonulás Mózes vezetésével, Jahvénak a Vörös-tengerben 
tapasztalt szabadító csodája a zsidó önértelmezés kronológiai kiin-
dulópontja lett, és maradt minden időkön át. A pászka évenkénti 
megünneplésénél nem a régmúlt jámbor emlékezetéről van szó, ha-
nem a jelenről, a most élőkről. „Minden nemzedékben köteles az 
ember úgy tekinteni magát, mintha ő maga vonult volna ki Egyip-
tomból” (Misna, Pes 10,5). A húsvét az ősi történet liturgikus-ritu-
ális megelevenítése, ami meghatározóan érinti a ma élőket. „A kő, 
amit elvetettek az építők, szegletkővé vált. Az Úr műve ez, csodála-
tos dolog a szemünkben. Ezt a napot az Úristen adta: örvendezzünk 
és vigadjunk rajta” (Zsolt 117,22-24). Húsvétkor ezt a szöveget a zsi-
dók és a keresztények egyaránt éneklik.

A zsidó pészahtól a keresztény húsvétig ívelő kapcsolat kezdő-
pontja az a történeti tény, hogy a Názáreti Jézust közvetlenül Húsvét 
előtt, Poncius Pilátus halálra ítélte, keresztre feszítették (Nagypén-
tek), és ugyanebben a húsvéti időben feltámadván a halálból mutat-
kozott tanítványainak (Húsvét). A keresztény húsvéti hit Jézus testi 
feltámadásáról és a zsidó pészah összekapcsolása nemcsak kézen-
fekvő, hanem kényszerítő, úgy mondja Pál apostol: „a mi húsvéti 
bárányunk, Krisztus feláldoztatott” (1Kor 5,7). A keresztények új 
húsvéti ünnepében is alapvető a liturgikus megjelenítés (az emléke-
zés mint „repraesentatio”).

A keresztény húsvét hittartalmát a hitvallás így fejezi ki: „harmad-
napon halottaiból feltámadott”. Az utóbbi két évszázad egzegetikus 
kutatása bebizonyította, hogy a húsvéti hit alapvető az ősegyház 
megalakulásában, nélküle nem lenne kereszténység mint önálló, jel-
legzetes közösség. De éppoly fontos az ősi és a korai keresztény teo-
lógia, krisztológia és az üdvösségtan szempontjából is. Jézus Krisz-
tus nemcsak üdvösségszerző, hanem ő a Feltámadott, a keresztény 
üdvösség és üdvösség-értelmezés mérvadó egyénisége.

Az Újszövetség húsvéti tanúságtételeiben két, egymástól elválaszt-
hatatlan szempontot kell megkülönböztetni:

Az első a történelmileg vizsgálható és elemezhető húsvéti bizonyí-

Húsvét

tékok (a hitvallási formulák közül elsősorban az 1Kor 15,1-11; és 
az evangéliumok húsvéti beszámolói: Mk 16,1-8; Mt 28; Lk 24; Jn 
20-21). Ezek a tanítványok húsvéti tapasztalatát majd húsvéti hitét 
ismertetik meg velünk, melyek viszonylag korán kötelező hitvallá-
si formulákhoz vezettek. E tanúságok a mai természettudományos 
értelemben a húsvéti hitet bizonyítani nem képesek, de nem is akar-
ják. A húsvéti valóságba, Jézus feltámadásába vetett hit mindig az 
ember szabad elhatározásától függ. De történetkritikailag a húsvéti 
hitet nem is lehet megcáfolni, mert az újszövetségi beszámolók na-
gyon megalapozottak.

A húsvéti hitnek e külsődleges személete mellett van egy belső 
oldala is, s ez a jelentősége a hit és a keresztény hit értelmezése 
számára. Kétségtelenül ez a fontosabb és mellőzhetetlen, mert vég-
eredményben a húsvét dönt el mindent. Az elsőn áll az istenhit: az 
Izrael történetében cselekvő és önmagát kinyilatkoztató Isten csele-
kedett Jézus föltámasztásában, és megmutatta, hogy megváltó Isten, 
a szeretet és az örök élet Istene. Ő az az Abba-Atya, a feltétel nélkül 
hozzánk forduló Isten, akit Jézus Krisztus hirdetett. Ettől kezdve a 
keresztény hit együtt gondol a rejtőző Istenre és kinyilatkoztatójára 
Jézus Krisztusra. Isten cselekedetének tárgya a megfeszített, való-
ban meghalt és eltemetett ember, a Názáreti Jézus, egy közülünk. 
Isten feltámasztotta halottaiból, „Kyriosszá és Messiássá” tette (vö. 
ApCsel 2,26; Róm 1,3). A húsvét a teljes krisztológia számára döntő 
jelentőségű.

A húsvétban azonban az is megmutatkozik, mi az Isten terve az 
emberrel: hogy a halál hatalma alatt álló régi emberből új embert 
teremtsen az örök életre. Jézus Krisztus az ősmintája ennek az új 
embernek. „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi 
megszűnt, valami új valósult meg.” (2Kor 5) Szent Pál egész antro-
pológiáját, szentségtanát (vö. Róm 6,1-11) és etikáját a keresztre és 
a feltámadásra építi. Végül a húsvétra épül a keresztények jövőbeli 
reménye (erről van szó az 1Kor 15-ben), de az egész emberiség és 
a történelem is. Húsvét a Szentlélek elküldésével (pünkösd) együtt 
annak a reménynek a hordozója, hogy az emberi történelemnek 
nincs más célja, mint Isten országának eljötte és az üdvösség betel-
jesülése. Ilyen szempontból a húsvét minden keresztény spirituali-
tásnak és az üdvösség reményének meghatározó alapja, de nemcsak 
az egyén, hanem az Egyház és az egész emberiség számára is.

Zsoltár:  Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

Húsvét tiszta áldozatát a hívek áldva áldják.
Bárány megváltja nyáját,
és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.
Élet itt a halállal megvitt csodacsatával, 
a holt Életvezér ma Úr és él!
Mária, szentasszony, mondd, mit láttál utadon?
,,Az élő Krisztusnak sírját, s a Fölkeltnek láttam glóriáját.
Angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat.
Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.’’
Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas.
Ó győztes Királyunk, légy irgalmas!

Szekvencia - Victimæ Paschali


