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 „Úgy világítson a ti világosságotok az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsıítsék 

mennyei Atyátokat!”  (Mt 5,16) – kezdtük liturgiánkat a hegyi beszéd szavait fölelevenítve. Hiszen 

így szólt akkor az Üdvözítı a köréje győlt tanítványokhoz: „ti vagytok a világ világossága!” (Mt 

5,14) Jézus nemcsak apostolaihoz vagy a papokhoz, de mindannyiunkhoz intézi szavait. Jézus 

jelként állít bennünket a világ elé, mikor nemcsak önmagát, de mindannyiunkat is a világ 

világosságának nevez. „Úgy világítson a ti világosságotok az embereknek, hogy jótetteiteket látva 

dicsıítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16) A liturgia kezdetén a hármas és kettıs gyertyákkal adtunk 

áldást négy irányban: a hármas gyertya a Szentháromság egységére, a kettıs pedig Krisztus két 

természetére utal. Mai ünnepükön azonban a hármas gyertya szimbóluma az ünnepeltekre is 

vonatkoztatható. A mai napon a görögkatolikus egyházban három szent bizánci fıpapot ünneplünk: 

Szent Vazult (Bazilt), Aranyszájú Szent Jánost és Nazianzoszi Szent Gergelyt, akiket maga 

Krisztus, a világ világossága helyezett mécsesként gyertyatartóra, hogy példát adjanak 

mindannyiunk számára. 

 Ahogy ez Szent Pál és Apolló kora óta gyakran elıfordult, 900 éve Konstantinápoly hívı 

közösségében is súlyos szakadás támadt a három szent atya tiszteletét illetıen. Egyesek Szent Bazilt 

tartották a legnagyobbnak, amiért ı mindenkinél jobban magyarázta a természet titkait, s 

erényességével egy szintre emelkedett az angyalokkal. A szerzetesség nagy szervezıje az egyház 

élére tudott állni a tévtanítók elleni harc idején, ezért párthívei még Aranyszájú Szent Jánosnál is 

nagyobbnak tartották ıt. De természetes, hogy a császárváros hívei közül sokan a valaha is élt 

legnagyobb lelkipásztoruk, Aranyszájú Szent János pártját fogták. Egy harmadik csoport azonban 

úgy tartotta, hogy a hittudós Nazianzoszi Szent Gergely mindkettejüket felülmúlta a hit tanításának 

tisztaságával. Miközben elsajátította a görögök ékesszólását, Isten szemlélésében olyan fokra jutott 

el, hogy hozzá hasonló tökéletességgel senki sem fejezhette ki a hit szent tanait. 

 Hamarosan mindenki egy-egy szent egyháztanítót tisztelt a két másikkal szemben, s a viták 

tüze csakhamar lángra lobbantotta a fıváros szinte egész keresztény népét. A megosztottság 



egyáltalán nem használt az egyháznak, sıt épp ellenkezıleg: végeláthatatlan vitákat szült. 

 Egy éjszaka a szentélető Mauroposz János érsek álmot látott. Megjelent álmában a három 

szent együtt, s egyhangúlag közölték: „Amint láthatod, mindhárman Istennél vagyunk, és 

semmilyen viszály nem idézhet elı megoszlást köztünk. Mindegyikünk a körülményeinek és a 

Szentlélektıl kapott ihletésének megfelelıen azt írta le és tanította, ami az emberek üdvösségére 

szolgál. Nem volt közöttünk elsı, második vagy harmadik, így ha bármelyikünket segítségül hívod, 

a másik kettı is jelen lesz vele. Tiltsd meg hát a vitatkozóknak, hogy megoszlást keltsenek 

miattunk az egyházban; hiszen amíg ebben az életben voltunk, minden erınkkel arra törekedtünk, 

hogy helyreállítsuk az egységet és az egyetértést ezen a világon. Aztán egyesítsd mindhármunk 

emlékét egy közös ünnepen, s állíts össze számunkra egy olyan zsolozsmát, amelyben 

mindegyikünkhöz intéztek énekeket, s add át ezt az összes kereszténynek azzal, hogy minden évben 

eszerint ünnepeljenek. Ha úgy ünnepelnek majd minket, mint akik egyek vagyunk Istennél és 

Istenben, akkor biztosítjuk ıket afelıl, hogy közös imádságunkkal közbenjárunk üdvösségükért.” E 

szavak után a szentek végtelen fényességben az égbe emelkedtek, egymást név szerint is 

megszólítva. 

 János érsek késlekedés nélkül egybegyőjtötte népét, és közölte velük az álomban kapott 

kinyilatkoztatást. Mivel erényessége és ékesszólása miatt mindenki tisztelte ıt, a három párt 

kibékült, s mindenki biztatta ıt, hogy haladéktalanul állítsa össze a közös ünnep szertartását. Amint 

ugyanis ennek a szertartásnak az énekei is említik, a három szent püspök a Szentháromság földi 

képmásaként különbözött ugyan a személyeikre nézve, de egyek voltak az Isten kegyelme folytán, s 

életmővükkel egyhangúlag tanítottak bennünket a Szentháromság imádására – akárcsak a trikirion, 

a már említett hármas gyertyánk. 

 A három szent püspöknek nagy szerepe volt az igaz hit ünneplésében, liturgiánk 

kialakításában is. A Nagy Szent Bazil teológiai felfogását híven tükrözı hosszabb anaphorát 

(eucharisztikus kánont) már 380 körül bevihette a császárvárosba a caesareai püspök jóbarátja, 

Nazianzoszi Szent Gergely. Ez volt az elsı évezredben a bizánci liturgia legelterjedtebb imádsága. 

Gergely példaképe pedig Szent Bazil volt, mint aki teljesen csak Jézushoz alakította életét. Ennek 

alapján zárhatja mővét az életrajzíró ezzel a sorral: „ennek az embernek az életvitelét (…) mint az 

erény egyetemes képét állítom a jövendı kor elé, és mint üdvös programot minden egyház elé.” De 



ne gondoljuk, hogy e fıpapoknak „csak a pompás miseruhák parádéja és a kórus szakszerősége 

lett volna a fontos.” Ez egyfajta Krisztus nélküli kereszténység jele lett volna. Nazianzoszi Szent 

Gergely úgy mutatkozik be, mint aki szerelmes Istenbe, s mint aki „nem tud mit kezdeni” 

azokkal, akikkel nem tudja megosztani életének ezt az alapvetı tapasztalatát: „Ha közületek 

valakit már elfogott ez a szerelem, az tudja, mit beszélek, és megbocsátja a történteket.” Vallotta: 

„Nekem kell fénnyé válnom, hogy mások világossága lehessek, nekem kell Istenhez közelednem, 

hogy mást megszenteljek.” Vagy egy más helyen: „A mi gyógyító tudományunk fáradságosabb 

annál, mint amely a testtel foglalkozik. (…) Tehát mindehhez nagy és teljes hitre van szükség, ha 

tisztítani akarjuk azt, ami bennünk a legnemesebb: a lelket.” A lelkipásztor igazi mintaképe itt 

nála Maga Jézus Krisztus, „a juhok nagy Pásztora” (vö. Zsid 13,20). 

 Arról, hogy a másik eukharisztikus ima szerzıje Aranyszájú Szent János lenne, nem sok 

korabeli bizonyíték van, de ez nem zárja ki azt, hogy az egyetemesen elterjedt bizánci 

eukharisztikus ima tıle származzon. A Sanctus („Szent, szent, szent…”) elıtti ima kizárólag 

ıáltala használt „negatív” teológiai kifejezéseket tartalmaz: „mert te vagy a kimondhatatlan, 

kifürkészhetetlen, láthatatlan, megfoghatatlan, örök és változatlan Isten.” A négy fosztóképzıs, 

„apophatikus” kifejezés Isten megszólításában Aranyszájú Szent János sajátja. Mert Isten 

kimondhatatlan, kifürkészhetetlen, láthatatlan, megfoghatatlan misztérium, akit nem 

meghatározni, hanem csak áldani, ünnepelni lehet. Fontos tehát átéreznünk azt a szent 

megrendültséget, amelyet Aranyszájú Szent János feltételez minden egyes alkalommal a liturgia 

végzésekor. 

 Hitünk ünneplését, a szent liturgiát a bizánci egyházban immár egy évezrede a nagy 

egyháztanítók és a hit nagy világítói, Aranyszájú Szent János és Szent Bazil hagyománya nyomán 

kell végezni. Ez azt jelenti, hogy az ortodoxia egésze is ezt fogadja el liturgiájaként. İk azok, 

akik „az Egyház kebelében az istenismeret összhangzó dicsıítését hirdették”; az ı tanúságtételük 

sugárzik át egész liturgiánkon. Mai kutatások eredményei szerint Aranyszájú Szent Jánostól és 

Nagy Szent Baziltól olyan doxológikus teológiát örökölt liturgiánk, amely a legeredetibb 

teológiai szemléletnek felelt meg.  Fontos, hogy ezt az örökséget lelkipásztori teológiánkban is 

figyelembe vegyük. Keleti egyházunk isteni liturgiájában egyszerre fölelevenítjük, megvalósítjuk 

és megéljük a teológiát. A szépség epifániájában az ég leszáll a földre. Az igaz hit 

elválaszthatatlanul összekapcsolódik a szertartással, az ünnepléssel. Ötven éve így összegezte ezt 



Ökumenikus dekrétumában a II. Vatikáni Zsinat: „Az is köztudomású, mily nagy szeretettel 

végzik a keleti keresztények a szent liturgiát; hogyan ünneplik fıleg az Eucharisztiát, amely az 

Egyház életének forrása és a jövendı dicsıség záloga; ezzel járulnak a hívek püspökükkel együtt 

az Atyaistenhez a Fiú, a megtestesült, kínhalált szenvedett és megdicsıült Ige által a Szentlélek 

kiáradásában, s «az isteni természet részeseivé» (2Pt 1,4).”1 Boldog II. János Pál pápa pedig így 

fogalmazott Kelet Világossága kezdető apostoli levelében: „A szertartások hosszasan elnyújtott 

ideje, a könyörgések ismétlése, mindez végül is kifejezi az egész személyiség fokozatos 

azonosulását az ünnepelt misztériummal. És így az Egyház imádsága már a mennyei liturgiában 

való részesedés, a végsı boldogság elıvételezése.”2 

 Ennek a hivatásnak a betöltését csak attól a Krisztustól kérhetjük, aki a világ világossága. 

Liturgiánk elsı negyedének végén elhangzott imánk szavaival kérjük tıle, hogy bennünket is 

alakítson saját képmására: „Krisztus, igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövı 

embert, legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. 

Vezéreld lépteinket parancsaid teljesítésére, Szeplıtelen Anyád és összes szentjeid imái által!” 

Ámen. 

                     
1 Unitatis redintegratio, 15. 
2 Orientale Lumen, 11. 


