Paskallászló püspök

"FELTÁMADÁSÁVAL ISTEN HATALMAS,FIÁNAK
BIZONYULT"
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Emlékezés arra a napra, amikor a Názáreti
Jézus, aki Poncius Pilátus helytartósága idején keresztre feszítve meghalt, harmadnapon a
halálból életre támadt. A kereszténység a húsvéti eseményre épül, a húsvéti esemény hirdetésével indult el, hitvallásának középpontjába tartozott mindig Jézus feltámadása. Tanúsítja' a Szentírás, hogy az apostolok elsősorban nem szép tanrendszert vagy ideológiát,
emelkedett erkölcsi elveket vagy életbölcsességet, földi előnyöket 'vagy anyagi javak elérését hirdették. Tanításukban egyetlen személyről szóltak, a Názáreti Jézusról;' életének eseményét emelték ki: meghalt, de feltámadt a halálból. Bár együtt éltek Jézussal, mégiscsak
feltámadásának fényében értették meg életét, tetteit, tanítását. Felismerték, hogy benne
Isten örök életet adó titka jelent meg közöttünk. Különbözö szavakkal, "de mindig ugyanezt
az örömhírt hirdették. Szent Pál a rómaiaknak írt levelében egyszerüen, tömören foglalja
össze húsvét tartalmát, amely egyben indokolja Jézushoz való ragaszkodását és Jézusnak, a
Megváltónak a hirdetését is: "Ő test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke
szerint azonban a halálból való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult" (Róm 1,4).
A húsvéti esemény annyira a középpont volt, hogy enélkül az apostoli tevékenység is, a hit
is elveszíti létjogosultságát: "Ha pedig Krisztus nem támadt fel; nincs értelme ci mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem" (l Kor 15, 14).
A katolikus egyház most kiemelkedően üli meg húsvét ünnepét, mert a megváltás 1950.
évfordulójára meghirdetett rendkívüli jubileumi szentévet 'zárja be. A szentévnek nem 'az
volt a célja, hogy elfelejtett igazságra emlékeztessen. Húsvét mindig is a legkiemelkedőbb
ünnep volt. Ellenben minden kor a saját gondolkodásmódja és kérdésfelvetései szerint reflektál a húsvéti titokra. A szentévalkalmul szolgált arra, hogy korunk gondolkodásmódjában, problémalátásában állítsuk magunk elé az egyház kétezer éves hagyományában
élő hitet. A szentév húsvéti bezárása ilyen rövid reflexiókra késztet.

A szentév torténelmi évfordulóra utal. Kiemeli, hogy Jézus feltámadása történelmi esemény
. volt. Korunk gondolkodásmódja sokféle árnyaltsággal fejezi ki a történetiség tartalmát, így
Jézus feltámadásának a történetiségét is. Nem azért, hogy kételyt támasszon, hanem hogy
rriélyebb dimenzióba helyezze el Jézus feltámadásának 'eseményét és tartalmát.
Jézus feltámadása történelmi esemény olyan értelemben, hogy megtörtént tényt állít
elénk, amely elhelyezhető a történelmünkben: halálát követően harmadnapon feltámadott:
majd negyven napon át megjelent elsősorban tanítványainak. Amint földi élete a történelemben játszódott, feltámadása is történelmünk meghatározott idejéhez kapcsolódott. A
történelemtudomány viszont a maga módszereivel nem tudja a történelmi események köié
sorolni. Nem maradt ránk semmiféle tárgyi bizonyíték, amelyből a feltámadás eseményét
igazolni lehetne. A valószínűséget sem tudja állítani, mert olyan egyedülálló eseményről
van szó, amely sem előtte, sem utána nem következett be. Ellentmond a konkrét: emberi
tapasztalatnak is. A Szentírás sem tár elénk olyan tárgyi igazolást, amilyet a történelemtudományok módszere megkíván. Jézus előre kiválasztott tanúknak jelent meg és nekik,
elsősorban az apostoloknak, saját személyükben kellett tanúskodniok feltámadásáról.
Ha pedig Jézus feltámadásának belső tartalmát nézzük, az teljes mértékben túlmutat az
emberi történelmen, nem sorolható a történelmi események közé. Test szerinti feltámadása
nem előző földi életének a folytatása volt, nem a mi életkörülményeink között él tovább.
Jellegénél fogva az eljövendő életet tárta fel. Feltámadása bepillantást enged jelen körül-

241

ményeink között arra az életre, amely teljes egészében túl van a halandó élet keretein. Ha a
jelen történelemhez kapcsolódott volna feltámadása, nem is tartalmazhatta volna Isten
üdvözítő titkának mélységét. És ha valaki az eljövendő élet dimenzióját nem tudja elfogadni, azt a tárgyi bizonyitékok sem tudnák elvezetni Isten üdvözítő titkához.
Kriszius feltámadásának hirdetése az apostolok korában sem lehetett könnyu feladat, talán még nehezebb volt, mint korunkban. Akkor is ellenkezett a tapasztalattal, ha nem is
hivatkoztak természettudományos indokokra, mint napjainkban. Akkor is átutalták a fantázia világába, ostobaságnak tekintették. Annál is inkább, mert egészen másfajta életstílust
kívánt meg a feltámadás elfogadása, mint ami a közfelfogásban szerepelt. Ennek ellenére is
oly sokan elfogadták az apostolok tanúságtételét. Jézus feltámadásában a legmélyebb
egzisztenciális kérdésekre kaptak választ, és Isten üdvözítő akaratát ismerték fel.
Mindenekelőtt feltárta az emberi lét igazi távlatát. Isten nem a mulandó, halálra rendelt
létre teremtett bennünket, hanem az élet teljességére hív. Az élet legnagyobb kérdései közé
tartozik a halál. Keressük az élet értelmét, az értelmes élet alapjait. A személy igazi méltóságához az értelmes élet illik. Sokféle válaszadás született már a történelem folyamán. De a
halál, a megsemmisülés ténye előtt valamennyi elveszíti a maga súlyát. Hiába a tárgyilagos
megállapítás, hogy az élethez hozzátartozik a halál is; s amilyen természetes az élet, olyan
természetes a halál is. A halál megsemmisítő ténye ugyanis elveszi az értelmes élet alapjait.
Jézus feltámadása túlmutat a földi élet keretein: a halál nem a végső szó a személy életében.
Átmenet az élet teljességébe. Nem azért; mert a természet felismert törvényeiböl következne, haném mert Isten üdvözítő szeretete részesít Jézus feltámadásának az életében. Jézus
feltámadása az emberi élet igazi reménysége.
A feltámadás új élete túlmutat a jelen élet keretein, de mégsem valami egészen különbözö. A jelen élet folytatása annak teljességébe. Éppen ez a folytonosság ad komolyságot és
tartalmat minden napnak, minden cselekedetnek, az egész életnek. Az eljövendő élet remé- .
. nye adja meg igazán az értelmes élet alapjait, mert a jelen kiteljesedése lesz a jövő is.
Húsvét titka ugyanakkor belső értékváltozást teremt a lélekben. Nem a külsö látszat, a változékony emberi vélekedés, az ösztönösség az értékjelző. Hanem elsősorban az, amit ki-ki a
szívében hordoz. Nem a külsó magatartás látszata, hanem a belső lelki érték válik fontossá.
Irányadóvá Jézus földi életének a példája, tanítása lesz, mert az ő feltámadása életünk reménysége. A közfelfogássalszemben átértékelést eredményez. Még a sikertelenség, szenvedés, elhagyatottság, megalázottság, sőt a halál is belső értéket mutat, nem emberi meggondolásból, hanem a Krisztushoz tartozás tudatából.
A húsvéti esemény sajátossága, hogy jelentése nem szembeötlően tárul elénk. Aki meri
átadni magát Jézus személyének, meghallja szívében a húsvéti titok szavát, kezdi mindjobban meglátni ennek a mélységét. A hit önátadása vezet a világosságra. Sok küzdelmet kíván
meg, mert a hivőneknapról napra meg kell küzdeníe hitéért a világ ellentétes benyómásai
között. Aki mindezt vállalja, mindig meggyőzőbbenéli át a húsvéti örömhírmélY~égét.
ft kívülálló nem tudja elfogadni húsvét tényét, értetlenül áll Jézus személye előtt, átutalja
a mitológia vagy a pszichológia területére. A történelmi visszaemlékezés azonban egy tényt
állít elénk: A húsvéti esemény hatása jelen van a történelemben. Krisztus feltámadásának
ereje (Fil 3, 10) valóságosan működik a történelemben. Ezt a tényezőt a kívülálló is érzékeli.
Krisztus feltámadásának az ereje ott él a Krisztus-hivök közösségében. Ha nem is mjnden
egyes tagjában érzékelhető közvetlenül, de a két évezred számtalan olyan személy életét
mutatja nekünk, akikben észrevehetően - még ha emberi gyengeségekkel együtt is - ott
müködött Krisztus feltámadásának az ereje.' Akik az eljövendő élet reményében értékessé
alakították teljes életüket. Az eljövendő élet reményében önzetlen áldozatossággal szolgálták embertársaikat. A krisztusi tanítás szerint élve, személyiségüket értékesen kibontakoztatták. Az élet nehéz helyzeteiben sohasem veszítették el reményüket, lelki erejüket. Még a
halál ténye előtt sem a félelem élt a szívükben, nem az élet tagadása miatt, hanem az élet
teljességének a várásában. Lehet sorolni a helyzeteket, ahol ez ai erő megnyilatkozott. És a
kívülálló, ha tárgyilagosan értelmezi az életet, a közösséget alakító tényezőket, észre kell
hogy vegye: Krisztus feltámadásával új tényező lépett be a történelembe, amely ma is hat azokban, akik hittel átadják magukat Krisztus személyének. A benne hivőknek megadja az értel-

mes élet alapját, az erőt a rossz elleni küzdelemhez, a reményt a próbatétben, az indítást
ahhoz, hogya közösség is minél emberibbé legyen.

A jubileumi szentév a történelmi múltra irányította a figyelmet, amelyben Jézus feltámadásának ténye áll a középpontban. Korunk ~ülönösen érzékeny a történelmi igazolásokra. Jézus
feltámadásának a tényét közvetlenül nem szemlélhetjük, de tapasztaljuk Jézus feltámadásának az erejét, amely ott müködik a hivők lelkében, ott müködik a történelemben közel kétezer esztendeje. A szentév rámutatottJézus feltámadásának valódiságára, melyet korunk
embere is ugyanúgy befogadhat; és aki befogadja, annak az a megtisztelő feladat is osztályrészül jut, hogy életével tanúskodjék Jézus feltámadásáról és feltámadásának az erejéről.

Galambosi lászló

Krisztus koronázása
Hol a rigót kővel dobják,
Istenfiát káromolják.
Káromolják, ostorozzák;
tövisekkel koronázzák.

Miért kellett meghalnia?!
Jajong a lúd. A vadliba
szemjeddre deret hamvaz.
Kölyöknyulat fog a farkas.

Barlangokból kibukkanák,
forrásokra félve hajlók
rettegik a szögcsattogást.
V élik, vérbe hull a palást.

Hempergeti! Hóba nyomja:
morogva.
Jaj! a vesztes mit se hall már.
Üres a tél, rablott kaptár.

Megkínzott fej mellre horgad.
Egyik lator nyögve borzad.
Másik lator fohászkodva,
békélten néz lándzsásokra.

Pribékeké minden utca.
Posványos a csorda kútja.
A barmokat leigárva
terelgetik csontkarámba.

Homálykalit a Nap körül.
Rózsa szakad. Ártó örül.
Hevernek a rigátollak,
asszonytérdek roskadoznak.

Hiába a teli jászol,
hegyről hegyre rogy a pásztor.
Báránybunda hullámozva
világol. Ég kilenc gyertya,

Asszonytérdek roskadoznak.
Tanítványok botladoznak.
. Fénypólyában Bölcsek Bölcse,
süllyed csorba szikladlbe.

Konclesőkre ront

Kilenc gyertya gyászezüstbe.
Lepelben a Világ Tükre.
Kenyér, hal, ha szaporodna,
siratóknak mégse jutna.
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