
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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