
A feltámadás jelene

"A megöJt Bárány - él".Megölten él. Nem annak ellenére, hogy megölték, hanem éppen
auilial: EI- nemcsak úgy, mint mi földi lények, nemcsak úgy, mint ad4ig Isten, hanem
ahogyan az Ó Jóságos akarata szerint az ember élhet Istenben: FELTAMADü1TAN.
A megölt Bárány született megarra az életre, amely mindnyájunk üdvössége.

A Szentírás utolsó könyve két irányban nyitja mega szemhatárt: fölfelé, az égbe, Isten
dicsósége'be, és lefelé, a földre, az egyház közösségébe. A Feltámadt Krisztus az Atya
jobbján- és az egyház ölén. Az öröklétben és a történelemben. Óbenne már most meg
kezd6dött az üdvösség, a .rnennyorszdg", De ez a végleges és végső boldogság nem
csupán vágyálom vagy akár végcél számunkra, hanem a történelmünket formáló erő.

Krisztus az Atya jobbján folytonosan "közbenjár értünk": a feltámadásával beteljesült
egység lsten és ember köziitt jelenlétté vált az Egyházban.

A középkori teológia sokáig az igazságszolgáltatás külsőséges jogi keretei köziitt kere
sett választ Jézus keresztáldozatára. Eszerint az ember a végtelen Istennel szembenkö
vetett el jogtalanságot. A megsértett igazságosságot csak azonos értékű áldozat engesz
telheti ki. Az igazságos és jóságos lsten ezért saját Fiát adta oda. A teológusokat meg
igézte a kép: akkora árat kellett fizetni az ember adósságának törlesztésére, akkora elég
tételt kellett adni, hogyehhez a Fiú végtelen szenvedése volt szükséges. Ez a szemlélet
azonban könnyen egyoldalúsághoz vezet. Csak kivülről, teljesz'tményként szemléli Jézus
halálát, az emberiség kiengesztelését Istennel.

Jézus haldla és feltámadása belül játszódik le: lsten és az emberiség szioében. Jézus
születése és élete: Isten egyesülése az emberrel. Halala és feltámadása: az ember egyesü
lése Istennel. Az, aki értünk kiüresítette önmagát s emberré lett, most - a bún és a
halál súlyos terhével - fölemelkedett az Atyához, hogy elváltzszthatatlanul eggyé tegye
vele az emberiséget. Feltámadott személye1Jen jött létre a teljes és végső egység Isten és
ember köziitt: az üdvösség, amelyben nemcsak az ember boldogságkeresése talál nyugvó
pontra, hanem beteljesül lsten misztériuma, .örök szeretetének döntése is.

A próféták az "Ur Napidnak" neoeuék ezt a végső boldogságot, amikor "Isten lesz
minden mindenben", Az Ur Napja megkezdődött Jézus feltámadásával; S mi keresz
tények, életünk és történelmünk zarándokútján azóta ünnepelhetjük az Ur Napját: vele
lehetünk minden nap, a feltámadástól a végső beteljesülfsig.

Emberöltőkön át a hatalom megpróbálta kiiktatni az Ur Napját társadalmunk élete1Jől

és az emberek szíve'ből. Reánk kösziintött a szabadság, s mi új életet építhetünk a romo
kon. Megtesszük-e? Ezt tesszük-e? Az igazság és az igazságosság, a kiengeszteJődés és
a testvéri köziisség elé törekszünk-e? lsten népe hitelesen tesz-e tanúságat az Ur Nap
járól, vagy meghamisítja azt - mint nemegyszer előfordult a történelem folyamán?

Krisztus az életét áldozta értünk, s feltámaddsávallétrehozta az eget-földet szétválasztha
tattanui egyesítő szeretet köziisségét. Az ég-égi szeretet (a Szentháromságban) ég-földi sze
retetté bóvült (a megtestesülésben), hogy beteljesedjék az ég-föld-égi üdvösségben: megiga
zulásunkban. ~ föld-földi kapcsoltztok csak ebben az erőtérben hozhatnak testvéri békét.

A feltámadás: jövónk reménye, tetteink mércé]e, mindennapjaink táplále'ka. Egyszer
végbement esemény, véglegesült álltzpot s a végső beteljesülés távlata. Jelen van az Eu
karisztiában és az Egyházban. Bennünk.
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