
TITOK HUSVÉTJA
Megszoktuk, hogya husvétot

yjJőzelmcs érzések hangulatá
bnn ünnepeljük. Igazunk is van,
hiszen "elnyelte a halált il
diadal" (I. Kor. 15, 54), és nem
si.kat érteit meg a keresztény
.~é!Jből az, aki nem tud örülni
husvétkor. Az limulaltól tárult
szemek lútomásokkal teltek mei)
/ '; a kételyektől eiooritott lel
kek nngy isteni megn.'/}ilvánulá
sr.k tanúicá tettek rt.'! első hus
réion, b dz első Imlí'L'éinak ezt
ri sugárzó léükiirét valósítja mea
(,:6[a mimlen husvét.

De a megnyilatkozások h.us
aélja mellett ott a reilésekhus
oetja, és a fények husvéljának
társa II homáluok husvétja. Az
Exsultetben "világosító éjsza
ká"-ról, tehát ragyogó homiily
rnl éreket.iinle, meT.y rJJlönyörű~
séggél tölt el. Mely titkok hú
zodnale mea az ellent-mondás
mögött: sötét éj, mely gyönyö
rűséggel világít.

Az Úr Jézus feltámadását a
liturgia éjjel ünnepli. Jézus a
.oúkláva.l lezárt és lepecsételt
sírból titokban és látluüatlanul
lepeit ki -- a megdicsőült test
számára nem »olt akadály a
nzikla; mint nem volt az későb l)
a zárt ajtó sem. Az aminral csak
később száll le, hogy elheng.erU
se a követ h ekkor rendül mea
" f';7 r l 'S (Mt. 28, 2). A festők

ábrázolása s az általánosan el
cueriedt felfogás nem pordos.
-É3 az i.~ lehetsénes, hog.'/} 80
l,~"n f'(lcé11zeléseiklJ"rt csalódol
ta.knak érzik magukat, hr: rt fel
támadt Krtsetust nem látják a
.'I,ikla mélyéről felvillaniJ fény
ben, az elhengeredő kőre lépve
és a félelemtől fö!dresujtoU
iírök fölölt diadolmasan leberml.

Hiszen nem- téves ez az elkép-

zelés, csak kihagyja aniaa ii1ó
nek 'izga1mfls feszültségét, mely
Jézus teltámadása és a kő cl
heruteritése között telt el. HOfm
ez ]Jár perc volt 1Ja.gy órák
multak el. ném számít; a· lényey
az, lto.fJY /lolt ef/Y pillanat, a·mi
kor Jézus elf/yötört és élettelen
te.\fe "rOlnolhatrdlansá,qba ... és
{wlhatntla1!slÍgba öltözött" tt.
Kor. 15, !í8) il kiszállott a .~il'

ból; viszonta' kő, a pecsét és
az örök, mint a biztos halál tu
I! iÍ i mozdulailanul és sértetlenül
ott állotlak a helyükön. Elkép
:~clhetjiik, hom) egy Ügybuz.r;r)
iarizeus, nem tudva nyugodni a
gondolattól, hogy "ez a csaló
még életében azt mondotta: há
rom nap muloa feltámadok"
Olt. 27, 62) és attól félve, hogy
"odamenvén tanítványai ellop
ják őt é.~ azt mondják a nép
nek: Feltámadott halottaiból;
és az utóbbi ámítás rosszabb
letizen az elsőnél .:» (u. o.) 
még a. sötétben felkelt és ki
ment a sírhoz, éppen ebben az
időpontban; látta a nyugodtan
1,irmszt6 öröket, látta a sértet
len pecsétet és nagy meaeléae
déssel ment haza; hiszen a föl
dön elérhelő_ legbiztosabb bizo
nuitékok nyugtatták meg Jézus
haláláról. Pedin Jézus már nem
volt halott! Már feltámadt és
nuir éltc nem a halottak, nem
a me,(}slemmisültek, nem a mea
a lúzottak , hanem a megdicsőül

lek. (I fe!Ylw"n.~.,.trrltnk és az is
teni fénybe öltözöttek életét.

Ez a pillanat, amennyire jel
telen az emheri szemnek. awu
nuira tele 1:an az isteni titkok
ör·vényeivel. Azt mondhatnánk,
homl az eaése keresztény éTet és
történelem - m'nrlen lölsé'1es
ereiéoel é.~ trn[/édiájával - ösz
szcsűriti:« benne feszül ebben és
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ebből ét. E,~ ct pillanat ad neki
öntudatot é.~ igazolást.
Először is igazolja hitünket.

},/ert hiszen itt áll a diadalmas
élet a ielidmadt Krisztusban,
anélkül, hO{Jl1muiaikoznék, anél
kül hOflY látszanék, sőt a halál
és romlás -- emberileg biztos 
külső jelei és bizonyítékai rnö·
qött. Ez a szent pillanat biztosit·
Ja nekiintr. hO!JY 'valóban lehet
,<réges az ismeretknsé,q ti~ha
alatt rejtőző magasfeszűltseoü
élet és su lyosan tévedhet~'tnk, h~1
isteni dülgokban a' lá! szaiol;
után alfJlrtlnk elindulni.
Az~(tdn megnyugtat az emlim i

lenézés éli szánakouu: RzéfJ:l)Cn·
kezései ldizepctt.. .Esetcten. 1NIYlJ

, Pált" (Csel. 26, 24) - moruiui
Festus csá~:zári hel;1/tal'tó (J

nagy Anosiotnak s az Ő. szem~;
lyében minden. 1ccresztcn.'}lH'h',
aki hitéből él; hiszen "az érzé
ki ember nem fogja fel, ami q.z
Isten Lelkéé, mert oktalansáo
előtte" (l. Kor. 2, 14). És a tes
ti szemiik után induló őröl" sem
mondtak 'colna mást a Jéeus fel
támadását állító/mak.

Végiil e pillanat rejti. m(~.Ilá
ban .Jézusnak a gonosz lelr;~
fölött való tJyőzelmét, meJ.y;:ol
Szent Pál oh: rneggJ/oz'o~n

mondla: ."LeterlYverezle (t feJ(;
delemséqcket. és a /wlalmassa
golcat, tllJilvánosan rnegszégJJe
nitette őket és dindnlmashodot ':
rajtuk őbenne" (Kol. 2, 15). A-~'I
azt Qontloljuk, hogyégzent1és eli
földi,ndvl.ás naIJyjelenetei, k;.el~
lenek ahhoz, hoqy Iste» fl, ~un,
leQyőzze; holott s.zmt-e Jatel~oi;
k5nnyedsérwel viszi zsáku~cal~~,
a gonosz lélek minden fortel~J(l~,
Jézus, mint ügyesebb mvo,
előnyt adott ellenfeleinek: "Ez
a ti órátok .•.l" (Luk 22, 5.'J~.
El azok ld is hnszndltále a» f',·
kolmct. A sfr eleárása és W3]Jf'
csételésemiÍr csak a biztossán
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!is II /JéiJlcyes elintézettség tu
datát és n,l1ugalmát adta meg
nekik. Urunk úgy mutatja, ki
mérhetetlen fölényét. hogy érift
teilenűl hagyja a pecsétet és el
mozdiiailanul a követ"mikof
feltámadt. lIIiIJjen mély szimbó
lum. az el/ul//YOU siron , az érin
tetlen pecsét. Mert éppen az
nincs már meg, amit a pecsét
nek tanúsítania és bi:mnyítanil/
kellene, Krisztus halála. Az
c.gyes hicek és az ElJYháznak az
élete is nem hordozea-e azoka!
fl, 1WC,sad.."t. meluel: seerini ha
lottnal: kellene lennie? "ll/indit}
hordozzuk testünkön Jézus ha
lá/til. hOfJY Jézu» élete is nyI{
Nínvllló leJlYen (J mi halandó
fe8[ün!:ön" (JI. Kor. 4, 10).

PCl's/?C netiéz beleélnítnk: ma
Ilnnka.t ebl«: (I 7·amIO.flÓ hwwé
ii, honulnus)«: az em.beri lélek
fényre, látomáera szomjas. De

. rt.z Ur dicsőült testével már je
lenvolt fl kertben, mielőtt May
dolna -ésereuette; már odaszegő

dölt a kétlwdő emmauezuik mel
lé, midőt(; azoknak szemei meg
nyilta.k; és a galileai szürkület
ben. már ott állott a parton,
mikor a tunlinuinstok: megpillah
tottdk; és feltámadt, mielőtt a
sír kinyílt s a pecsét lehullott.
Jézus itt 'van mellettűnk, mi
eWlt észrevesszük jelenlétét.

Ha husvét estjén nem lett »ol
IW tele fénrmel (t lelked és édes
meatapasztolások: meleu ~ hullá
NW nem öntene el fl, J(dszlullball
kapott életről, azért csak: hidd
d, hogy az az élet jelen va.n,
iui nem is látod. Mert az Úr
is miniha erre (t homály,ta ufal
n«, midőn nem a látó, dicsősé
(jes szeni sebeket iapintgató Ta
mást nevezi boldotmak, hanem
azokoi...akik nem láttak és hit
Ie~:" (Ján. 21, 29).

Belüu Ht,llért


