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HÚSVÉT HITE ÉS FELADATA

Húsvét a kereszténység legnagyobb és legősibb ünnepe. Tőbb is mint ün
nep, inert tartalma nem korlátozódik egy emlékruipra, hanem a keresztény
lét értelmét és gazdagságát tárja elénk. A hivő ember a nagyhéten átelmél
kedi a Megváltó szenvedéséne'k drámáját, de nem áll meg a Kálvárián a
derengő sötétségben, hanem hamarosan teikébe özönlik a kelő napnak az a
biztató fénye, mely húsvét reggelén a Krisztus sirjához iparkodó asszonyokat
bátorítotía. A bizalom és öröm igéi, énekei hangzanak húsvét napján, mert a
boldog hir: Jézus nincs itt, föltámadt! - átrezeg a keresztények lelkében
évszázadokon.

Ez a bizonyosság húsvét hitében nem valami alaptalan, homályos érzés,
hanem a valóság talaján áll, mert Krisztus feltámadása történelmi es~mény.

A négy evangélista a lényeget illetően egyenlőképpen mondja el Jézns feltá
madását. Megegyeznek az időpontban: a hét első n~jának hajnalán tör
tént; jelenWc, hogy asszonyok mentek a sirhoz; közlik az angyal megjele
nését és üzenetét,. feljegyezték azt, hogy a sir üres volt,. elbeszélik az élő

Krisztusnak megjelenéseit. Hozzájuk csatlakozik Szent Pál, aki 55 körül ezt
irja: "Azt hagyom rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bű

neinkért; az Írás szerint; eltemették és harmadnap föltámadt, ismét az Írá
sok szel'h~/;. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre
több mint ötszáz testvérnek jelént meg, ezek közül legtöbben még élnek, né
hányan azonban már meghaltak, Azután Jakabnak jelent meg, majd az ösz
szes apostonuú«. Utánuk pedig mintegy elvetéltnek megjelent nekem is" (l
Kor 15, 3-8), Ennek a tanúságtételnek az eredete még korábbra nyúlik
vissza: arra az időre, urnilun: 35 körül Damaszkuszból Jeruzsálembe ment és
Uzenöt napig ismerkedett Szent Péterrel (Gall, 18). A források igy ötször is.
emlitilc Krisztw; feltámadását. Hányszor van az, hogy proián. eseményeket
biztosra veszün/c, melyek koránt sincsenek ennyire tanúsítt'a. A források
értékelésénél arra is gondoljunk, hogy olyanok értesítenek bennünket, akik
üldözést, haláli szenvedtek állításukért.

Ezért ne zavar.jon meg bennü;~ket az, ha aJTól hallunk, hogy Krisztus
feltámadásának történetiségét kritüca tárm/ává teszik. Inkább csak arra cé
loznak, hogy Jézus [eüámcuiásárui; éppen nem volt senki szemtanú. (A sírhoz
.illítoU örök érlesitését nem veszik figyelembe - gondolom következetlenüL)
lJe történetinek nevezzük nemcsak azokat a iiiozzanatokat és eseményeket,
amelyeket szemtanú, mond el, hanem azokat is, amelyeket a forrásokból
egyébként mcgállapi.thatunk. Ha például az egyik forrás értesít egy római
hadvezér hispániai tevékenységéTől, a másik forTás ugyanannak Galliában
'i.-iselt dolgairól, akkor történetinek kell elfogadni azt is, hogy Hispániából
átkelt Galliába, bár erre nézve szemtanú nem tudósít. Krisztus meghalt 
erre vannak tanúl,;, Élve megjelent az emberek előtt - erre is vannak
tanú)". Uitták az üres sírt is. A következtetés is történeti, hogy új, dicső

életre kett. .
Van aki Kriszius feltámadásával kapcsolatban, érthetetlenül, a matema

tilcai, természettudományos bizonyíthatóság hiányát is felhozza. A történeti
bizonyosságot azonban nem ilyen úton szoktuk: megszerezni. Julius Caesar
létét sem tudjuk matematikailag levezetni, mégis kételkedik-e valaki abban,
7JOgy élt? Nem-katolikus szerzők sokszor azért vetik el a feltámadás törté
netiségét, mert abból a kimondott vagy hallgatólagos előítéletből indulnak ki,
hogy csodák, természetfeletti tények nem lehetségesek. Így azonban átcsú-
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szunk a történetiség kérdésének a talajáról a bölcselet és a teológia terüle
tére, ahol ennek az előítéletnek a követeléseit visszautasítják.

Minthogy a Krisztus feltámadásáról szóló tanítás a kereszténység legalap
vetöbb hirdetése, azért már kezdetben !LZ volt a felfogás, hogy csak az lehet
apostol, aki látta a föltámadt Megváltót. Amikor Júdás helyébe mást akar
tak választani, a jelöltek személyi követelménye ez volt: "Kell tehát, hogy
azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor Urunk Jézus közöttünk
Járt-kelt, kezdve' János keresztségétől egészen a mennybevétele napjáig, ve
Lünk együtt tanúskodjék feltámadásáról" (Apcs 1, 21-22). Ez lett az igehir
detés legfőbb témája, és ezért, amikor a szentírás röviden akarja jellemezni
az apostoli egyház életét, az igehirdetésről csak ennyit mond: "Az apostolok
nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását" (Apcs 4, 33).

Hogy miért ez a téma állt előtérben, arra Szent Pál két magyarázatot
nyújt. Az első az, hogy "ha Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a hite
í-ek, mert még mindig bűneitekben vagytok" (1 Kor 15, 17). A másik inkább
pozitív jellegű: "Az irgalomban gazdag Isten azzal muuitia meg nagy sze
retetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halotta
kat is, - így kegyelemből kaptátok a megváltást ; föltámasztott minket és
maga mellé ültetett a mennyben" (Ef 2, 4-6). Ezt a tényt, hogy a Jézus
megváltói szenvedése és feltámadása által hozott üdvösség mindenkire ki
terjed, aki az evangélium útján Hozzá tér, Szent Pál Krisztus misztériumá
nak nevezi (Ef 3, 4-6), és a II. vatikáni zsinat teológiája húsvéti miszté
riumnak mondja, amikor megállapítja: "Az emberek megváltásának és Isten
megdicsőítésének művét... az ar Krisztus beteljesítette főleg boldogságot
adó szenvedésének, halálból való feltámadásának és dicsőséges mennybeme
netelének húsvéti misztériuma által" (Liturgiáról 5). A szenvedés, továbbá
a feltámadás dicsősége, melyhez tartozik a mennybemenetel is, egy húsvéti
misztériumot alkot és Jézusnál is egy látomásban egyesül. Amikor a pogá
nyok is látni akarják Űt, és kívánságukat András meg Fülöp közvetítették,
így válaszolt: "Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony
mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe és meg nem hal, egyedül
marad, de ha meghal, sok termést hoz" (Jn 12, 23-24).

A misztérium - a most említett értelemben - Istennek üdvözítő te
vékenységét jelenti. Ezt két oldalról szemlélhetjük. Először úgy, mint a tör
ténelemben egyszer megvalósult szenvedést és feltámadást; másodszor úgy,
amint Szent Pál fentebb idézett szavai kifejezik: hogy Krisztus szenvedése
és feltámadása lelkileg minket is feltámasztott a bün halálából, azaz részesí
tett minket a megváltói szenvedés által szerzett érdemekben, elégtétel.ben és
kiengesztelésben. A teológiai gondolkozás tovább mélyítette ezt a szentírási
tanítást. Szent Tamás szerint (S. Th. III, 62, 5) Krisztus szenvedése adja a
szentségeknek azt a képességet, hogy kegyelmr:;t közvetítsenek. Igy a szetit
ségek eszközök Isten kezében. Bennük mintegy megjelenül Jézus szenvedése,
nem fizikai valóságában, hanem kegyelmet közvetítő ere.iével. Francisco To
ledo fűzte tovább ezt a gondolatot egy érdekes hasonlattal: ahogyan a kido
bott követ az eldobó által adott lendítő erő viszi előre, jóllehet a Icidobó
már nincs jelen, valahogy hasonlóképpen működik a szentségekben Krisztus
szenvedése, mint kegyelmet kiérdemlő tényező, jóllehet ez a szenvedés a fi
zikai valóságban máT nem létezik.

Krisztus szenvedésének és feltámadásának húsvéti misztériumába a ke
reeztséq szentsége avat be nunket. "Akik Krisztus Jézusban megkeresztelked
tünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis elte
metkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségé

ből feltámadt, úgy mi is új életet éljünk" (Róm 6, 3-4). Innen értjük meg
az ókori egyházi szokást, hogy általában húsvétkor kereszteltek. A kereszt
vizet még ma is húsvét vigíliáján szentelik az egész évre, és a szertartás
folyamán a vízbe beleállítják a húsvéti gyertyát, a szenvedett és föltámadt
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Krisztus jelképét, mert a megváltói szenvedés és feltámadás új emberré szüli
a keresztelendőt.

HitiLnk szent titka, Mysterium fidei! - halljuk minden szentmisében az
átváltozás után. Ez örömteljes kijelentése annak, hogy jelen van Urunk
Jézus, "aki vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért föltámadt"
(Róm 4, 25). Igy minden szentmise húsvét r,nisztériumának megünneplése,
mert Krisztus szenvedésére utal a kenyér színe alatt jelenlevő szent teste,
mely érettünk adatott áldozatul a kereszten; és jelen van szent vére, rnely
lítíndenkiért kiontatott a bűnök bocsánatára. Viszont az, hogy Jézus vére az
új és örök szövetség szerzője, már a feltámadásra utal, mert az újszövetség
népének feje a föltámadt dicsőséges Krisztus, aki "az egyháznak a fe.ie, Ű

a kezdet, az elsőszülött a halottak közül" (Kol 1, 18), kivel a szentáldozás
ban egyesülve mi is a feltámadás reményében megerősödünk az igéret sze
rint: "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van
is én föltámasztom őt az utolsó napon" (Jn 6, 54).

Ezt a napot azonban a keresztény ember nem tétlenül várja, hanem
"hittel vallja Krisztus feltámadását". Ennek a hitnek a szeretet által kell te
vékenykednie (Gal 5, 6), és működési területét felvázolja a II. vatikáni zsinat
".A.;:; egyházról a mai világban" című rendelkezésében. A .JS. sz. címe: Az em
beri tevékenység tökéletessé válása húsvét misztériumában. Eszerint a szen
vedett és föltámadt Megváltó Szentlelke által "nem csupán az örökkévalóság
vágyát ébreszti, fel. hanem éppen azáltal élteti és erősíti azt a nemes szándé
kot, hogy az emberiség nagy családja igyekezzék emlJerségesebbé tenni a
maga detét és e cél szolgálatába állítani az egész földet". Ugyancsak ez a
szeretet ihlet "az egyetemes testvériség megvalósítására".

Emberiesség, egyetemes testvériség! Mennyit kell még ezért tennünk!
Húsvét harangjai nemcsak ünnepi diadalt hirdetnek, hanem riasztva bele
zengenek a mi rest szívünkbe is onnan, ahol a szenvedésből még nem született
meg a feltámadott új élet. Ijesztően mered felénk My-Lai tömegsírja, eljut
hozzánk a háborúk vérben és tűzben. fogamzott zaja, felénk vonaglanak az
éhspgtől etcsuiázottsűc, megalázottak járnak a földkerekségen: a faji és ideoló
giai. megkülönböztetés elviselői; a védtelenek csendes elnyomását hiú ürü
gyekkel magyarázgatják, másutt a szociális igazságosságért küzdő bajnoko
kat szorongatják.

Akik hittel vallják Krisztus feltámadását, ama zászló alá állnak, mely:..
re az emberiesség és az egyetemes testvériség van írva.

*

KŐCSIPKÉK

Kőcsipkék cifra fodrai ból,
szavak cicomás redőiből,

arany-sujtásos selymek burkaiból:
a rád-aggatott király-palástból
bontom ki megtört testedet
s megszaggatoit, nyűtt köntösödbe rejtlek,
mert akarom, hogy rád ismerjenek.

Cselényi r. Gábor
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