
KACZIBA JÓZSEF püspök, apostoli kormányzó

AZ ÉLET ÖRÖMHÍRE
A hannoveri régi temetőben l'an egy érdekes síremlék. A földbe épített krip

tát hatalmas kőlap fedi. Rajta az elhunyt neve, majd lentebb ez a felírás olvas
hat6: "Ezt az örökre megváltott sírhelyet senki se nyithatja föl többé." A sirnak,
amely előtt elgondolkodva áll meg a vándor, érdekes története van. A múlt szá
zad végén egy j6módú asszonyt temettek ide, a város neves polgárának az özve
!Jl1ét. Úgy látszik, nem sok rokona lehetett, mert sírját úgy készíttette el, hogy
iclőtáHó legyen akkor is, ha nem gondozzák. Erre enged következtetni a különös
felirat. Közben azonban az történt, amire sem az elhunyt, sem az utókor nem
.~zámított. Mindjárt a temetés utáni évben egy vékony kis hajtás bújt ki a kőlap

alól, egy nyírfahajtás. Mivel a sírt nem gondozta senki, s az idegenek se nyúl
tak hozzá, a nyírfácska szépen fejlődni kezdett. A század végén már magasba
nyúlt, az első világháboru idején pedig már törzse a derékvastagságot is megha
ladta. A kis hajtásból hatalmas fa lett, melynek gyökérzete egyre jobban és job
ban emelte a nagy kőlapot, mindaddig, amíg egy szép napon félre nem fOl'dult
és le nem csúszott a sírról. Az "örökre" lezárt sír megnyílt, és Isten éltető napja
beragyogott a halál reménytelennek látszó éjszakájába.

Ez a kép jut eszembe húsvét reggelén, és úgy érzem, nem alaptalanul. Hiszen
ekkor mindnyájan egy sírt keresünk, egy sírt, amelyet örökre lezártak, de amely
megnyílt ezen a reggeIen és belőle mindnyájunk számára élet fakadt. Ehhez a
sírhoz zarándo/colunk gondolatban a szent asszonyokkal és á tanítványokkal eg'yütt,
és úgy érezzük, hogy ezen az úton velünk jönnek nemcsak a katolikus hívek,
hanem minden keresztény testvérünk, sőt a nem keresztény hivők tömegei is, akik
ismerik Krisztus történetét és átélik azokat a lelki és erkölesi értékeket, amelye
ket a világnak hozott. Ez a sír mindnyájunknak szent, és alkalmas arra, hogy kö
z:?iebb hozzon bennünket egymáshoz. Csatlakozzunk mi is az evangéliumi szerep
lokhöz és kövessük őket az Úr Krisztus sírjához. Miről beszél nekünk ez a sír?

lHindenekelőtt arról, hogy az Úr Jézus Krisztus győzött a halál fölött. Pedig
a nagypénteki események mintha megcáfolták volna ezt. Súlyos kő nehezedett
[Crisztus sírjára, de talán még nagyobb az apostolok lelkére. Az átélt szenvedé
se/c megzavarták őket és kételyt támasztottak a lelkükben. Vajon a nagypéntek
kel vége mindennek? Ez lenne Krisztus életének záróakkordja? Hallották ugyan
tanítását, látták csodajeleit mint istenségének bizonyitékait, de most mintha meg
inogtak volna. A szent evangélium ezt azzal magyarázza, hogy "nem értették meg
((Z Írást, mely szerint fel kell támadnia a halálból". Erre a kérdésre húsvét hozta
meg a végleges megoldást. Az igazság akkor derengett föl bennük, amikor meg
látták az üres sírt, és az isteni kinyilatkoztatás tudtul adta nekik, hogy Krisztus
föltámadt, előttük megy Galileába és ott várja. őket. Mi is átérezzük az aposto
lok szorongását és föUélegzését: "Ha Krisztus nem támad föl, hiábavaló a mi pré
dikálásunk". De mível föltámadt, igaz a mi hitünk, ígaz mindaz, amit az Úr ta
7!itott, helyes az út, amelyet mutatott, értelmet kap minden szenvedés és áldo
z'ot, amelyet Kr'isztus követői hoztak az apostoloktól kezdve napjainkig. Ehhez a
husvét adta a legnagyobb bizonyítékot. Húsvét válasz a nagyvéntek problémájára.
l'déltán rnandja a nagy teológus, Karl Rahner: "Nagypénteket és húsvétot csak
úgy nézhetjük, mint szigorúan egységes eseményeknek, Krisztus egziszteneiájána,k
Ut, lényegileg egymásra vonatkozó megnyilvánulását." Az ő nyomán más teoló
qusoí: is rámutatnak arra, hogy az egyház a húsvéti misztériumot mindig is így
hirdette, sohasem volt "külön" ünnep a nagypéntek. Nagypéntek és Húsvét ösz
sreturtoznak, mert mindkét napnak ugya.naz a Krisztus a középpontja, aki "ha
lál:íval megsemmisítette halálunkat, és feltámadásával az életet visszaszerezte"
(;\1is~ale). A.zóta a húsvéti misztérium alapja a keresztény tanítá:;nak, egyben ve
z:'n!lo~ívuma a megújitott liturgiának is. '
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A húsvéti hírnök azonban nemcsak az Úr sírjáról és az apostolok lelkéről'

hengerített el súlyos követ, hanem a mi lelkünkről is. Sokszor a mi lelkünk is
sirhoz hasonló, melyre a problémák súlyos köve nehezedik. Az első, ami legré
gebben gyötri az emberiséget, a "lenni vagy nem lenni" kérdése. Az élet és ha
lát misztériuma ís a húsvéti misztériumtól várja a választ. Kit nem gyötört már'
Babits esti kérdése?

Vagy vedd példának a piciny fűszálat;

miért nő a fű, hogyha majd leszárad ?
miért szárad le, hogyha újra nő?

Kinek nem fájt már a szíve egy kedves halott sírjánál? Míért születünk, ha
1'égül meg kell halnunk, és miért halunk meg, ha már megszülettünk? Vagy
icaza lenne a borúlátó bölcselőnek, Heideggernek, amikor azt állítja, hogy az em
ber "halálra szánt lény" (Sein zum Tode)? Súlyos kérdés, amelyre mi is az evan
géliumi asszonyok szavával sóhajtunk fel: "Ki hengeríti el nekünk a követ lelkünk
ajtajáról"? Nos, van, Aki elhengeríti! Isten ebben a problémában sem hagy ma
quiikra. Már az ő íratlan könyvén, a Természeten keresztül is azt üzeni nekünk,
hogy nem halálra, hanem életre szánt minket. Igaz, hogy·a fűszál elszárad, de min
eiig új nő hetueste, Igaz, hogy temetünk, de mindig új gyermekszemek ragyognak
fel a lezártak után. És az is igaz, hogy nemcsak problémák vannak az életben, ha
nem örömök is, melyekben Isten érkezik hozzánk. Ezt hi1'deti nekünk Szent Fia
által is, aki így szoi hozzánk Szent Máté evangéliumában: "Nem olvastátok, amit
lsten mondott nektek: Én vagyok Abrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.
lsten nem a holtak Istene, hanem az élőké." Ezt hirdette a hegyi beszédben is,
amikor az ég madarairól és a mezők liliomairól beszélt tanítványainak. El lehet
képzelni azt, hogy az Élet Ura, aki oly messzemenően gondoskodik a Természet
életigényéről, él'zéketlen lenne az ember vágyaival és törekvései-vel szemben, ami
kol' az nem elégszik meg a földi élettel, és egy teljesebb, véget nem érő életl'e vá
gyik? Olyan szépen válaszol erre a kérdésl'e a II. vatikáni zsinat Lelkipászto1'i
Konstitúciójának 18. fejezete: "Embel'i sorsunk a halállal szembesitve válik a leg
nagyobb rejtéllyé. Az embel't nemcsak a fájdalom és a test fokozódó bomlása
gyötl'i, hanem még inkább a rettegés attól, hogy örökre kialszik élete. Igaza van
azonban, amikol' szívének ösztönzésél'e irtózattal utasítja el azt a gondolatot, hogy
személyisége teljesen széthull, és 'l/égképp megsemmi.sül. Az öl'éikkévalóság mag
ját hordja magában, és fellázad a halál ellen, hiszen nem vezethető vissza pusztán
az anuaqra. Isten az embel't olyan boldog célm teremtette, amely túl van a földi
élet hatámin. Mi több, a keresztény hit azt is tanítja, hogy az ember mentes vol
na a haláltól, ha nem vétkezett volna, és hogy eljön az idő, amikor a testi halál
vereséget szenved. Midőn a Mindenható és könyörületes Megváltó visszahelyezi az
embel't az üdvösség állapotába, amelyet bűnével elvesztett .. , Ezt a gyözelmet a
feltámadt Kl'isztus vívta ki, aki halálával megszabadította az embert a haláltól."
.fl konstitúció minden szava szentírás, és kifejezi a nagy igazságot: Ha Kl'isztus
feltámadt, mi is fel fogunk támadni! Az ember világában is az életé a végső szó
és nem a halálé. Ezért zeng ma olyan boldogan és diadalmasan a szentmise is
mert sequentiája:

Az élet a halállal
megvitt csoda-csatával
s a holt élet-vezér ma Úr és él!

(Babits fordítása)

Krisztus az élet öl'ömhíl'ét hozta nekünk húsvét ünnepén, és ezzel nagy követ
oördített el az emberiség lelkéről. Van azonban ennél súlyosabb kő is, mely sokáig
nyomta a Kl'isztus előtti emberiség lelkét, és ez a bűntől való szabadulás nagy
kérdése volt. Az első ernber az eredeti bűn által olyan sírba temette magát, mely
nek zárókövét a maga er/?jéből fölnyitni nem tudta. Ehhez isteni Megváltóra volt
sziikséq, aki az elvesztett istenfiúságot visszaszerezte nekünk, megszahadított a·
bűntől és megváltott minket. Ez a húsvét igazi jótéteménye.
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