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Nagypéntek
A világ szemében mindig értelmetlen dolog a szenvedés. Az Úr
Jézus mégis a halált és a szenvedést választotta. Amikor rátekintünk
a Golgotára, kínzó kérdések szorítják össze a szívünket. A két szélső

keresztnek nincs titka: a két lator vért ontott, és a kiontott vért csak
vérrel lehet tisztára mosni. De miért kellett a názáreti Jézust is felhur
colni a Golgotára, amikor még a pogány bíró is igaznak találta? Mi
csoda mélységekből tört fel az a szörnyű nagypénteki vihar, ami még
az Istenembert is eltépte földi gyökereitől? Mint az apostolok, mi sem
értjük, miért kellett szenvednie, felemeltetnie és keresztre feszíttetnie
az Emberfiának. Hiszen mindez másképpen is történhetett volna. Egé
szen bizonyos, hogy tehetett volna olyan jeleket az Úr, amelyek még
a legkérgesebb szívű farizeust is megindíthatták volna, hogy kérhette
volna Atyját, és tizenkét égi angyallal elűzhette volna a pogány hódí
tókat Ábrahám, Izsák és Jákob földjéről. Akkor talán nem némult vol
na el a nép ajkán a virágvasárnapi hozsanna. De Krisztus mégis a
szenvedést választotta...

Megoldást csak az utolsó vacsora szavaiban találhatunk: "Ez az
én testem, amely értetek adatik: íme, az én vérem, rnely sokakért
kiontatik a bűnök bocsánatára..." Halálra korbácsolt, megdagadt,
szinte megnyúzott és végülis keresztrefeszített testével és az ezer
sebből kiserkenő vérével kellett megszabadítania az embert a bűn

től. De miért így?
Ha ezt meg akarjuk érteni, akkor egészen mélyen kell gondol

kodnunk. Isten a semmiből teremtette az eget és a földet, és a te
remtés előtt nem volt semmi: nem volt tér és idő, nem volt hol és
mikor. És lett idő és tér, anyag és lélek, és lett élet, test, cél, rend,
forma, törvény, ember, állat és növény: minden. És ez a minden
egyedül Istennek köszönhető, hogy van. Istentől és Istenért van ...
Az ember azonban más célt és értelmet akart adni mindennek.
Az Istent letaszította a közepéből, és ő maga akart a helyére ülni.
Hiszen már a kígyó is azt mondotta neki: olyanok lesztek, mint
az Isten. Ez a bűn. És azóta, valahányszor bűnt követ el az em
ber, mindig önmagát akarja megtenni Istennek; saját céljait, vá
gyait követi, saját magának akarja berendezni a világot, és azt
képzeli, hogy ő jobb célt és értelmesebb törvényt tud adni min
dennek. mint az Isten. Azt gondolja az ember, hogy ha önmagát
teszi meg célnak, akkor lesz teljes és tökéletes az embersége; va
lójában azonban ilyenkor mindig a nemlétezőt. a semmit választ
ja. De ez a semmi egészen más, mint az az első semmi volt; az jó
volt, tiszta és ártatlan: a puszta tény, hogy Istenen kívül nincs
semmi. De ez a másik semmi, amit az ember teremtett magának
azáltal, hogy nem tartotta meg az isteni rendet, törvényt, célt, az
egésznek isteni harmóniáját: ez már gonosz semmi, a bűnnek,
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rombolásnak, hiánynak, az ürességnek gonosz semmije. És az űr

től való természetes irtózás ellenállhatatlan erővel húzza lefelé az
embert: zuhan és egyre gyorsabban, egyre feltartóztathatatlanab
bul, saját tehetetlenségénél fogva. Nem tud megállni, mert ő ma
ga mindig kisebb, mint a bűnei. Elkövetheti ugyan a bűnt, mert
tud lázadni. Elkövetheti, de még arra is képtelen, hogy lemérje
tettének teljes súlyát. Elkövetheti a bűnt, de amit egyszer elmu
lasztott, azt nem tudja megtenni soha többé. Elkövetheti a bűnt,

de amit egyszer kioltott, abba már nem tud többé életet lehelni.
Az ember képtelen arra, hogya gonosz semmiből ismét teremt
sen; hogy újrateremtse, aminek kioltotta létét. Az ember elkövet
heti a bűnt, de még szenvedni sem tud eleget érte: legfeljebb be
lepusztulhat, de az is értelmetlen pusztulás csupán. Vagy talán
mer még ma valaki is csodálkozni azon, hogy a vagyon és pénz
utáni kíméletlen hajszának szükségképpen az emberi nyomorúság
sivár sztyeppéin kellett véget érnie? És lehet akárcsak egyetlenegy
jajszavunk azért, mert az önző egyéni vágyak és kívánságok fel
szabadításáért szükségképpen az emberi személyiség méltóságát
követelte meg cserébe az élet? És azt hiszem, ma már mindenki
nek világos, hogy az alacsonyepikureizmusnak, a minél teljesebb,
felelősségnélküli kiélvezés elvének nélkülözésbe, ínségbe, szük
ségbe kellett fulladnia. Ha az ember egyedül marad, csak magára
hagyottan, szükségképpen belepusztult volna bűneibe. Az ember
valójában nem tud mit kezdeni a bűnnel. azt egyedül csak az Is
ten tudja lernérni - és egyedül ő tudja jóvátenni...

Ezért kellett meghalnia Jézus Krisztusnak. Az Istenember magára vál
lalta az ember zuhanását a semmibe, átélte az ember tragédiáját, szó
szerint és teljesen, hogy pusztulnia kell bűnei miatt, Mert senki em
berfia nem bűnhődöttmég úgy meg, mint Krisztus, aki maga volt az
élet. Egyetlen ember sem bűnhődött még úgy, mint Krisztus, akinek
nem voltak bűnei. Ember úgy még föl nem fogta azt a szörnyű zuha
nást a semmibe, mint Krisztus, aki maga volt a teljes lét. Ő valóban
elpusztult. Meg kellett halnia, pedig még élhetett volna. Művét elfoj
tották. pedig csak most indult volna virágzásnak. Elhagyták barátai;
odalett a becsülete. Senki és semmi lett: a zsoltáros szavai szerint
féreg és nem ember, emberek gyalázata és a nép megvetettie. Mert
csak így szállhatott alá a poklokra, a gonosz semmi legaljára, így tel
jesen kiüresítve magát, hogy az Atya végtelenül szeretett Fia elérje azt
a mélységet, ahonnan mindent újjá kell teremtenie...

Ahogy a bűnt nem értjük meg teljesen soha, ugyanúgy nem
fogjuk fel a maga egészében Krisztus szenvedésének a nagyságát
sem. Valamit fogunk majd érteni belőle abban a mértékben,
ahogy kezdjük megismerni és megszeretni őt. Mert vajon ki ké
pes arra, hogy a maga teljes egészében elgondolja, hogy mi is tör
tént ott a keresztfán? Ahogyan megszűntminden tevékenység, el-
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csendesült a küzdelem; ahogy nem volt semmi kibúvó, fenntar
tás, vagy hátsó gondolat; hanem mindent, szívét, lelkét, teljes ön
magát átadta az Úr egy végtelen, mindent betöltő szenvedés
emésztő tüzének. Ha igaza lenne Nietzschének, aki azt mondja,
hogy az Isten számára is van pokol, és ez az ő végtelen szeretete
az emberek iránt - akkor azt kellene mondanunk, hogy íme,
Krisztushoz elérkezett: alászállott a poklokra, le a semminek arra
a legaljára, amit az ember teremtett meg a bűneivel...

Talán jobban megértjük, mit tett Krisztus érettünk, ha rágondo
lunk valakire, akit nagyon szeretünk. De aggódunk érte, mert el
tévedt, megkeményítette a szívét, és látjuk, hogy biztos pusztulás
ba rohan... Szeretnénk hozzálépni és segíteni rajta, de nem tu
dunk. Úgy érezzük, hogy most valami rendkívüli dologra lenne
szükség, olyanra, ami bele tudna nyúlni ennek a szeretett ember
nek a legbelsejébe. Azt szeretnénk, hogy csoda történjék, és vala
mi rendkívüli erő érje el ennek a léleknek azt a mélységét, ahol az
emberi egzisztencia a semmi határát súrolja és ragadja meg, rántsa
ki a megszokások, örökletes rossz tulajdonságok, szenvedély és té
velygések útvesztőjéből. Hát körülbelül erről volt szó Krisztusnál;
ezért és így kellett meghalnia. Vagy gondoljunk önmagunkra: ez tör
tént, ezt tettem, ezt mulasztottam el, ezt kellene még megtennem 
itt mondok csődöt mindig és következetesen, itt vagyok elfogódott,
gyönge, gyáva és erőtlen. És úgy érezzük, jó lenne kiemelkedni ön
magunkból; elszakítani minden földi kötelékét a bűnnek, hogy eljut
hassunk a szabad levegőre, a fénybe, az Istenhez. De nem tudom
megtenni. Kívülről kell hozzá az erő. Hát ezért halt meg Krisztus.
Emberről és emberi sorsokról volt szó nála, és az egész világról, ami
az embertől nyeri célját, értelmét vagy értelmetlenségét. Az embert
kellett a legmélyén megragadnia, átrendeznie. újjáteremtenie és
visszaadnia Istenének; ezért kellett Jézus Krisztusnak elvállalni a
szolga alakját és a kereszthalált: hogy mindenen keresztülmenve
mindent megújítson és megszenteljen.

De a passiónak nem lett vége ott, anno 29-ben vagy 33-ban,
azon a jeruzsálemi vesztőhelyen. Mint minden isteni cselekedet, úgy
ez is terrnészeténél fogva végtelen, elhatárolatlan: állandó jelen min
denki számára, minden pillanatban és a föld minden négyzetcenti
méterén. Az evangélium tanúsága szerint a megváltott, vagyis a ke
resztény ember a föld minden szenvedését az Emberfiának ebben az
állandóan jelenlévő. örök passiójában szenvedi el. De az első nagy
péntek óta már a valósághoz híven mondhatjuk: nem én szenvedek,
hanem Krisztus szenved énbennem. Az a túl nagy lekötelezettség,
azért, amit az Isten tett értünk, sok ember szívét nem hálával, ha
nem inkább daccal töltötte el - és így a megostorozás tart tovább;
a Felfeszített kezeiből még nem vették ki a szegeket. Krisztus misz
tikus testére állandóan hullanak az ostorcsapások, kalapácsütések és
folyik a vér, és folyik a könny. A keresztény ember azonban nem pa
naszkodhat és nem lázonghat: hiszen a szenvedéseknek mi ma-
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gunk vagyunk az okai, mi ostorozzuk még ma is állandóan
Krisztust, és mi vagyunk azok, akik mélyebbre verjük kezeibe a szö
geket. Az pedig Isten rettenetes igazságosságának a törvénye, hogy
minden ostorcsapás és minden kalapácsütés visszahull ránk ma
gunkra is - mert amikor már semmit sem tehetünk Istenért, világért,
emberért, akkor küldi ránk az Úr a passiót. Az isteni szenvedést nem
érhetjük el soha, csak kiveheljük belőle a magunk szerény részét, és
megédesülhet a keserű pohár. Csak magunkért és csak egyedül szen
vedni haszontalan és értelmetlen dolog; Krisztussal és őhelyette szen
vedni olyan fájdalom, amely magában hordja a gyógyító írt...

Az élet a kereszt árnyéka, mondja Nagy Szent Albert, azon túl
már csak halál van. Élni tehát annyit jelent, mint részt kémi és
részt venni a megfeszíttetésben. A keresztényekben Krisztus vére
lüktet és nem az a cél, hogyereinkből kiválasszuk ezt a vért, nem
arról van szó, hogy kiszáradjon. hanem arról, hogy patakokban
folyjon. Nemcsak a háborúra érvényes, hogy az utolsó tett min
dig véres. Aki nem akarja ezt elfogadni, aki nem akarja megérte
ni, hogy az Isten az emberért szenved, az ember pedig Istenben,
az nem keresztény, még vágyaiban sem. A mi tömjénünkben még
mindig túl sok a kén, imáinkban pedig a muzsika. És könyörüle
tességünkben a számítás. Akik még mindig hangosan panaszkod
nak és vádaskednak a világ mérhetetlen szenvedése miatt, azok
nem mások, mint megkeresztelt farizeusok. És nagyon kényelmes
nekik az, hogy a mea culpa-t mások mellére verjék. ..

A nagypénteki keresztfa még így is sok talányt és rejtélyt hagy
az embemek: a kereszt titka mindig misztérium marad. De ha va
laki azt kérdi tőlem, mi biztos, mi olyan biztos, hogy arra ráépit
hetem az életemet, amiért élni vagy halni lehet, akkor a felelet
nem lehet más: Krisztus szeretete. Az élet eléggé megtanít minket
arra, hogy a legvégső bizonyosság nem lehet ember, még a legjob
ban szeretett vagy a legtökéletesebb ember sem - de a tudomány,
művészet, vagy bármi más sem, amit ember alkotott. És a természet
vagy a sors sem: hiszen azok is tele vannak homállyal és csalóka
szakadékokkal. De még úgy egyszerűen az Isten sem: hiszen ő

mondta ki azt a legrettenetesebb szót, ami a Szentírásban van: meg
bánta az Isten, hogy embert teremtett. És honnan tudjuk, hogy az Is
ten könyörületes, irgalmas, hogy szeret bennünket, hogy mit várha
tunk tőle, ha nem Jézus Krisztustól? Csak Krisztus szeretete biztos.
Azt sem mondhatjuk, hogy az Isten szeretete, hiszen ezt is csak Jé
zus Krisztuson keresztül ismerjük - és ha esetleg tudnánk is más
honnét, nem tudhatnók, hogy ilyen: hiszen a szeretet kemény is le
het, és almál keményebb, minél nemesebb...

Ebben az egész életben és ezen az egész földön csak egy biztos
van: ami a Golgotán történt - az az erő és az él szeretet, ami eltöl
tötte a lándzsával átdöfött szívet. Ez a szíva kezdete és vége min
dennek - és mindenre, ami még ezen felül szükséges: az örök élet
re és az örök halálra csak ez a szív taníthat meg bennünket...
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