
Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára 

(PG 43, 439. 451. 462-463) 

Az Úr leszáll a holtak országába 

Mi történt? Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a 

csend, hiszen meghalt a Király. Megremegett a föld, aztán elcsendesült, hiszen Isten szenderült 

el a testben, és feltámasztotta a régóta sírban nyugvókat. Isten halt meg a testben, és 

megfutamította az alvilágot. 

Először is az ősszülőket, mint elveszett, de megtalált bárányokat keresi fel. Azokat 

akarja felkeresni, akik a halál teljes sötétjében és árnyékában vannak fogva tartva, egyenesen a 

rabságban levő Ádámhoz és Évához megy, és megszabadítja a szenvedésektől Ádámot Isten, 

aki szintén az ő Fia. 

Elmegy hozzájuk az Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi jelvényét. Mihelyt Ádám 

ősatyánk megpillantja őt, bűnbánón mellét veri ámulatában, és ezt kiáltja oda a többieknek: „Az 

én Uram legyen mindnyájatokkal!” Erre maga Krisztus felel így Ádámnak: „És a te lelkeddel!” 

Majd kézenfogva életre kelti őt e szavakkal: „Kelj életre álmodból, támadj fel a halálból, 

Krisztus rád ragyogott! 

Én a te Istened vagyok, én miattad lettem Fiaddá, teérted és ezekért a te ivadékaidért. 

Most szólok, és hatalmam folytán ezt a parancsot adom a halál ezen foglyainak: szabadok 

vagytok! A halál sötétjében levőkhöz meg így szólok: legyetek az élet világosságában! A halál 

tehetetlenségében levőknek pedig ezt mondom: támadjatok fel! 

Neked, a halottnak, ezt parancsolom: kelj fel az életre, hiszen nem azért alkottalak meg, 

hogy a halál bilincsei között légy mindörökre. Támadj fel halálodból: hiszen én vagyok a holtak 

élete. Kelj fel, akit kezeim alkottak, kelj fel, akit saját képem hasonlatosságára alkottalak. Kelj 

fel, menjünk ki innen, hiszen te énbennem és én tebenned egy és osztatlan személy vagyunk. 

Én, a te Istened, teérted lettem a te gyermekeddé. Én, az Úr, teérted vettem fel a szolgai 

alakot. Én, aki az egek felett vagyok, teérted jöttem a földre és az alvilágba. Teérted, az emberért 

lettem a holtak között is a saját erőmből élő emberré. Teérted, aki az édenkertből kijöttél, engem 

is kertből hurcoltak el a zsidók, és egy kertben feszítettek keresztre. 

Nézd, hogyan leköpdösték arcomat; ezt is érted vállaltam, hogy téged visszaállítsalak a 

régi életedbe. Nézd, hányszor vertek arcul; ezeket is érted tűrtem, hogy téged ismét a saját 

képemre formáljalak, hiszen ez torzult el nálad. 

Nézd megostorozott hátamat, ezt is érted szenvedtem, hogy levegyem rólad a hátadat 

görnyesztő bűneid terhét. Nézd a teérted keresztfához szorosan odaszegezett kezeimet, hiszen 

te egykor vétkesen nyúltál kezeddel a fához. 

Teérted haltam meg a kereszten, teérted járta át oldalamat a lándzsa, teérted, aki 

elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg 

Éva fájdalmát. Az én halálom vezet ki téged a halálból. Az én lándzsám semmisíti meg azt a 

lándzsát, amely téged rabságban tart. 

Kelj fel, távozzunk innen! A paradicsomkert földjéről ellenséged taszított ki téged, én 

azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem mennyei trónra viszlek ki innen téged. El voltál 

tiltva az élet fájától, most pedig, nézd, én, maga az Élet, együtt vagyok veled. Odaállítottam 

melléd a kerubokat, hogy mint szolgák őrizzenek téged, és most elrendelem, hogy ezután mint 

Istent, úgy tiszteljenek ezek a kerubok téged. 

Áll már a készséges és szolgáló keruboktól övezett trónod, vár már lakásod elkészített 

eledellel, vár már örök hajlékod, díszes lakóhelyed örök javakkal telve, vár már az öröktől fogva 

számodra elkészített mennyek országa.”  

 


