
MEMORIA PASSiONIS ...
Különös, hogy az Oltáriszent

séget az Úr Krisztu« ...élő ke
nyér«-nek, . ...élet kenererér-nek;
életet adó kenyérnek mondia; az
egyház pedig "'memoria passi
onis«-nak, a szenvedés emléké
nek. Az biztos, hogy oz Úr az
ő·' emlékezetére rendelte ezt a
seenisétret, És hogy mit értett
~ ő emlékezetén. azt Szent Pá!l
lal magyaráz.tatja meg, ki azt
mond.ia: ».Valahányszor ezt a ke
nyeret eszitek,... az ő halálát
hirdetitek» (l. Kor. 11, 26).

Felmerül bennünk a kérdés:
mit keres a szenoedés, sot a ha
lál gondolata az élet [orrása kö
rül? Nem végzetes félreértésről
1Jan-e itt szó? - Ez a kérdés
annál is inkább izgathat, mert a
1mló.yágos ](risztus már nem hal

.meg, és az egyház tanítása sze
rint az Oltáriszentségben az élő
Krisetus van jelen, ú,qy amint
az Atya jobbJán ül. Nem ki for
dítása-e tehát ez a valóságnak,
amikor a szenimisében: a misz
tikus halál formájában jelenik
meg? És nem a szenoedes bete
ges felmagasztalása-e a feltá
madt Krisztus diadalmas élet
áradását a Golgotha véres han
gulatába áUítani?

Mindjárt meg kell monda
nunk, hogy itt nincs félreértés
ről vag.V tévedésről seá. Hiszen
maca Krisztfl.u; me,qőrizte sebét

. feltámadt testén. I gy nem tu
dunk Krisztus dicsőségére nézni
anélkül, hogy ne. kellene azon
nal látnunk szenvedésének nyo
mait, - De a sebeket nemcsak
emlékeztetőül szánta, hanem is
mertető jelül is, Az Őt léleknek
látó fXLnítványok.nak mondia:
»Nézeétek meg kezeimet és lá
haimat, hogy énmagam vagyok"
(Luk, u. 39). Ismerősünket vagy
barátunkat a kezéről vagy lábá
ról a legnehezebb felismerni, ha-

csak azok a kezek és lábak nem
jeles kezek és lábak. Jézus ke
zei és lábai sebes kezek és sebes
lábak voltak. Szent" Tamás hi
tetlensége ezeknek a sebek-nek:
érin,tgetésétől gyógyult meg. fe
hát gyógyító sebeknek szánta
azokait.

Érdemes meggondolni, amire
már Pascal felhív ta a figyel
münket, hogy a feltámadt Jé
zus Mária Magdolnának - és
benne nekünk is - meatütotto;
hogy hozzá nyúlJunk: ...Ne illess
enaem !« (Ján. 20, 17) Szent Ta
másnak viszont ezt mondja:
...Tedd ide ujjadat, és nézd keze
imet; és nyujtsd ki kezedet és
tedd az én oldolasnba l« (Ján..
20, 27). Nem akarta, hogy teiui
madt testéből mást érint:sünk:.
csak sebeit,

A feltámadt Krisztusnak ezt a
mentalitását őrizte meg az egy
ház az Oltáriszentségben, ahol
is emlékezetünk finom szervei
vel a kereszt:áldozat véres va
lóságát tapintgatjuk, és ezáltal
eleven kapcsolatba kerülünk a
krisztusi seenoedés és a krisz:"
tusi meghalás lélektanilag is
fönséges és sodró erejű világá
»al. Ha a pesszimista. Schoppen»
hauer azt mondotta: Ha Plutar
chost olvasom, szárnya.im nőnek
- mennyire kimos belőlünk
minden pesszimizmust a keresz...
ten. Meghalónak ez a naponkénti
meaielenidése életünkben!

Krisztusnak a szentmisében
[ellobbomá golgota.i lelkűlete

nemcsak megrögzöttségeinket
van hiva.tva feloldani, mint a
lator eeetében (Luk. 23, 40), és
nemcsak közönyünket törli el,
mint a pogány százados eseté
ben ou; 27, 54), de beleállít a
kegyelem feszültségébe is. A ke
gyelemben élő ember ugyanis
Szent Pál szerint »meaísmeri őt
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es feltámadásának ereiét- (Fil.
3, 10). Merr a hit r-ae Ő hatal
mának kiváló nagysága rajtunk,
meluet megmutatott Krisztu«:
ban, mikor feltámasztotta halot
taiból« (Ef. l, 19-20). Hogy ez
gyakorlatilag mU jelent, arra
utal a következőkben. Miután
elmondja ezenoedéseit, ezt írja:
...Sőt magunkban is a halál vá
lasza (tudata, kdátása) voU,
hogy ne magunkban bízzunk.
hanem Istenben, ki feltámasztJa
a halottakat» (II. Kor. 1, 9). A hit
ben és kepyelemben való élet
tehát magában rejti azt az iz
galmas, nemvárt és csodálatos
pillanatot, amikor Krisztus el
gyötört testébe az új élet ára
mai hatoltak feltámadásakor. E
drámai pillanatnak két összete
vője van: egyrészt a halál er
nyedtséne, dermediséoe, életre
való kilátástalansága, másrészt
pedig az isteni élet frissesége
és ereJe. »Mindig hordozzuk tps
tünkön Jézus halál&, hogy J é
zus élete is nyilvánvaló legyen
testünkön« (II. Kor. l, 10).

Az egyes ember, de az egész
kereseténuséa is elmondhat.ia
Szent Pállal: »N a1Jonként mea
halok« (I. Kor. 15, 31). Mindin
találunk annyi tehetellenséoet,
meaoldhatcdlameáaot, kimerült
séoet. meaalázottsáoot, mJöt:rel
met és életteleneéaei, amik a ha
lál jelei ra,itunk. De mindi« van
eireit-oe életünkben annyi hit,
bizalom, odaadás, reménu, szere
tet és .ióratörek1)b. ami (f. [el
támadás isteni erejének kisuadr
zásf'(, halandó miooltunkon;

A kulturbölcselők észrM)etfék,
hO,QU ft szép és boldoa éleMrf lel
kesülő antik görögség tökéletes
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formájú ezobrain. egy-egy fáradt
mosoluban. vagy révülő tekin
tetben jelentkezik' az elmúláson
érzett mélabú. Valóban nem tud
tak mit csinálni a halállal és az
azt megelőző szenoedéssel; Ezt a
homályos pontot vonták körül
az élet széosécetnek és örömei
nek tobzódó légkörével. Az Üd
vözitő éppen fordítva tett: az
élet ragyogó pontját vonja be a
seenoedés és halál légkörével.
És ahogy a~ élet-habzsolásában
eltűnik a csomópont: a halál,
u.qyanúgy a keresztények életé
ben az avatatlanok előtt eltűnni
látszik a csomópont: a győ~he

tellen élet. Sőt Jézus számdékoe
sága nyilvánul meg abban, hogy
a nagy nyilvánosság előtt seen
vedjen, viszont feltámadt életét
nem mutatta meg »az egész
népnek, hanem az I slen által
előre kiJelölt tanúknak» (Csel.
10, 41). Ezért marad »0. kereszt
igéje azoknak, akik elvesznek,
oktalanság, de azoknak, akik üd
vözülnek, vaqyis nekünk, az l s
ten ereie- (I. Kor. 1, 18).

Akik fuldokló kat mentetiek
már ki, moruiiák, hogy gyenge
nők és gl/ermekek hihetetlen
erőt tudnak kifejteni és ösztö
nös' kapaszkodásukkal képesek
leiotmi erős férfiak kezét is. A
halálveszedelem emberfölötti
erőre képesít. Az Úr Jézus 
úgy lárseik: - ezért hozza közel
hozzánk az Oluirieeentséaben.
szent szenoedését és halálát.
hO(J1/ a magunk szenvedésében
és . küzdelméberu az övét .feli s
men'e minden erőnket mozgósí
tani tudjuk ae Isten szeretésére
és üdvösségünk munkálására.

Belon Gellért


