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MAI MEDrTÁClÓK

Jézus Húsvétja, és a
miénk
Az Oltáriszentség alapításának leírása. Megemlékezünk Krisztus Hús
vétjáról, és átéljük vele együtt, ma. Életének és halálának, a halál erőive l

szeretetből vívott k üzdelm ének értelme megszólít minket. Megemlékezni
Jézus Húsvétjáról, aki magára vette a világ durvaságát, hogy a szereiet
forrásához vezesse azt, ugyanebbe a dinamizmusba kötelez el minkei,
hogy az élet és a szeretet uralkodjék.

A szentmise e pillanatában már készek vagyunk arra, hogy fölis
merjük a köztünk jelen lévő Jézust, és megemlékezünk Húsvétjá
ról. A Szentlélek hatása ala tt, és hitünk áldozata által, most már
tény legesen beléptünk a "végső valóságokba": a kenyér, a bor és a
Gyülekezet: Isten Országának kenyere, bora és Gyülekezete. "Föl
emel tük szívűnket", amint a prefáció mondja, olyannyira, hogy
megjelentünk a Szentek Közösségében (az Angyalokkal és az
összes Szentekkel együtt), már csak egyetlen Testet alkotunk a fel
támadott Krisztusban. Az egyház e pillanatban már fölépült (ezért
van az, hogyaszentmisének ezen a részén a katekumenek már
nem vehetnek részt), és Krisztusról fog megemlékezni.

A megemlékezés nemcsak jámbor fölidézése a 2000 évvel ezelőtt

élt Jézus Krisztus jelenlétének és tevékenységének, s ami nemze
dékről nemzed ékre áthagyományozódna, mint ahogy egy történe
tet elmesélünk, vagy egy kissé már megsárgult fényképet adunk
kézről kézre. Már az ÓSzövetségben, amikor a zsidók megemlékez
nek az Egyiptomból való szabadulásról, Isten szabadításának erejé
ről, aki "erős kézzel és kiterjesztett karral" megmentette őket a
szolgaságból és megvetett helyzetükbó1, tuda tában vannak annak,
hogy "ezt a mai napon élik". Minden évben eljátsszák, mivel Isten
tettei nem egyetlen napra szólnak, hanem egyidejűek az emberek
életének minden pillanatával. Isten nem azért tesz meg valamit,
hogy azután már ne gondoljunk arra : ő egy azzal, amit tesz, ő azt
teszi, ami ő maga, és ő ma is ugyanaz. Megmentett, mert ő mind
örökre szabadító; jelen van teremtése számára a mai napon, mint
ahogy mindöröktől fogva, üdvözítő szándékával, mely hatékony,
s amelyet szeretetnek hívunk. Ennélfogva, amikor az ember Isten
hez közeledik, amikor megnyílik az ő jelenléte előtt, amikor belé
veti hitét, akkor egyidejűvé válik egész történelmének nagy üd
vözítő tetteivel, és ezzel az üd vtörténettel ma közösségre lép.
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Amikor a vallásos zsidók megemlékeznek a Húsvétról, megje
lenítik azt a vacsorát, amelyen a Kivonulásra készültek, és tényle
gesen tudatában vannak annak, hogy ezt a Kivonulást Isten jelen
legi vezetése alatt élik át, aki "a következő évben" Jeruzsálembe
vezeti őket: elkölteni a Húsvéti Bárányt annyit jelent, mint szent
ségi módon átélni azokat az eseményeket, melyek Istennel való
történelmüket megalapozzák, és megvallani azt, hogy Isten betel
jesíti azt, amit "akkoriban" elkezdett, mely nem a tegnap, hanem
"Isten mai napja". Azt a vacsorát, amely az egyházat megalapítja,
Jézus ebbe a zsidó húsvéti összefüggésbe helyezi: ez a kenyértö
rés, ahogy kezdetben nevezték.

Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a
kenyértörésben és az imádságban (ApCsel 2,42).

Ez a testvéri megosztás, melyet az Eucharisztián kívül is gya
koroltak - hogy ugyanabból a kehelybó1 iszunk; a Szövetség
vérét magunkhoz vesszük, mint egykor a nagy áldozatok során;
befogadjuk a Szentlelket, aki magának Istennek élete (s amely
megrészegít, mint Pünkösdkorl) -, mindez azt jelenti, hogy
megemlékezünk a "Jézus Szenvedésének előestéjén" elköltött va
csoráról. Ezzel az egyház alapító aktusába lépünk be: Jézus Pas
siójába és feltámadásába, abba a Húsvétba, mely a történelem
ben Poncius Pilátus alatt valósult meg, de amely ennél többet
jelent: Isten üdvözítő akaratának beteljesedését. Isten nem tehet
ennél többet, hogy megmutassa szeretetét: megmutatta egykor,
megmutatja ma, azzal, hogy engedi, hogy Fiát halálra adják, a
szolga büntetésével, akit megsemmisítenek; azért, hogy megmu
tassa, ő minden halált és minden szolgaságot le akar dönteni.
Amit népéért több ízben megtett, azt megteszi Fiáért és Fiával; a
mai napon és mindörökre. Mert ettől a naptól kezdve, Jézus
Krisztus által és őbenne, valóban eltöröltetett minden halál és
minden szolgaság.

Szenvedésének előestéjén Jézus tudja, hogy kihívta a halál
erőit, azzal, hogy egyre világosabban és nyilvánosan leleplezte:
megtámadta a halál hatalmát az emberek testén, meggyógyítva
mindenféle betegséget; megtámadta hatalmát aszíveken, lelep
lezve a képmutatást, a hazugságot, az önelégültséget, az igaz
ságtalanságot; kihívta még a vallási Törvény hatalmát is, melyet
a főpapok arra használtak ki, hogy leigázzák a hívőket (a szom
bat, a tisztulási szertartások, böjtök). Mindezek az erők szövet
kezni fognak ellene, ő pedig önként engedi, hogy azok megkö
tözzék: ez az értelme annak, amikor elutasítja, hogy Péter kard
által mentse meg őt, és ez az értelme csendjének bírói előtt.

Nem akar ugyanarra a szintre helyezkedni és egyenlő fegyve
rekkel harcolni. Be akarja vonni a halált az élet világába, Isten
Országába, ahol annak már nem lesz hatalma: magára veszi,
"csa pdába ejti", hogy teljesebben semmisítse meg, önként kötő

dik a halálhoz, "magára véve a világ bűnét" . Azt nem mondhat-
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juk, hogy Isten Fia halálát akarta, hogy kielégítsen egy törvényt,
mely szerint az engesztelő bárány áldozata lecsillapítja annak
haragját, akit megsértettek: ez káromlás lenne, s mindenképpen
Isten szeretetének teljes félreismerése. Azt ellenben mondhatjuk,
hogy Jézus önként adja halálra magát, hogy ártatlan áldozattá
lesz, nem Isten haragjának, hanem az emberek vaksá&ának áldo
zata, akik önmagukat adták át a halál hatalmának. Ö egyszerre
hal meg azért, hogy megnyissa szemüket, és annak kifejezésé
ül, hogya halált a szeretet által szándékozik legyőzni, bevonva
azt a szeretet Országába. Más szóval: az, akiben a szeretet la
kozik, annyira odaadottan, és mindenről - önmagáról is - le
mondva élt, hogya halálnak nem volt hatalma Fölötte: előre

odaadta mindazt, amit elragadhatott volna tőle, életét is bele
értve.

Szenvedésének előestéjén Jézus összegyűjti tehát tanítványait,
s velük és értük összegezni fogja életét (Szent János), hogy meg
mutassa, mi az, ami ehhez a pillanathoz elvezette őt. Mert Hús
vétja nem olyan pillanat vagy aktus, mely elkülönülne művének

többi részétől. Egész életét húsvéti módon élte. Egész életében
úgy cselekedett, hogya halál hatalmát a szeretet győzte le: mert
a szeretet hatalma, amely teremt és szabadulást ad, teljességgel
benne lakozott. Úgy az elméjükben. mint a fizikai létükben bete
geknek a szeretet által adja vissza először is a belső békét, a bel
ső kiengesztelődést, a bizalmat, mégpedig olyan erős bizalmat,
amely talpra állítja őket: ezeket a gyógyításokat egyedül szerete
tének vonzása és kisugárzása műveli, nem pedig valamiféle má
gia, vagy többé-kevésbé rejtélyes (kabalisztikus, rabbinikus) va
rázsigék szavai. Szeretet által emeli föl és tölti el életörömmel
azokat, akiket összetört a gyűlölet, a féltékenység, az igazságta
lanság és testvéreik megvetése. Nem fog fegyvert ragadni, hogy
megszabaduljon az elnyomóktól, nem fogja fölfordítani a helyze
teket, hogya korábban megvetettek számára lehetővé tegye,
hogy most ők következzenek a megvetésben. Megtöri a gyűlölet,

az erőszak körét, és elénk tár egy erősebb szeretetet. Újra bizal
mat önt azokba, akiket lenéztek, s ezzel a hatalmasokat meg
fosztja hatalmuktól. Sőt, a szeretet által fogja megszabadítani a
hívőket a rítusok és vallásos Törvények hatalma alól: irgalmas
ságot akarok, nem áldozatot; a szombat van az emberért, nem
pedig az ember a szombatért; vagy nézzük csak a farizeusok és
írástudók iránti magatartását. Egész életében a szeretet által
győzte le a rosszat. S a szeretetnek ez a benne élő hatalma az
Atyába vetett teljes bizalmából és az ő akaratára való belső ráha
gyatkozásából fakad. Teljesen odaadott az Atyának, és teljesen
odaadott másoknak: "önmaga számára meghalt", nincs sem
vágy, sem ambíció benne saját maga számára; már "áldozatul
felajánlott", mivel az életét folytonosan fölajánlja. A halálból az
életbe való átmenet egész lényének része, ő maga folytonosan
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ezen az odaadottságon át halad, mely a halál kifosztottsága, és
épp ezért járja át őt az Élet hatalma -:- a Lélek hatalma.

Elérkezik a végső odaadás pillanata. S itt megint csak nem
kell azt hinnünk, hogy Jézus ezeket a pillanatokat úgy élte át,
hogy számára ne lett volna nagy ára ennek a küzdelemnek. A
halál valóságos halál volt számára - a szenvedés valóságos
szenvedés -, és a fizikai szenvedésnél még inkább az az erköl
csi szenvedés, hogy ott találja magát egészen egyedül, övéitől el
hagyatottan és elvetetve mindazoktól, akiket szeretett és akiknek
egészséget és életet hozott. Az az odaadás, amelyet még ebben a
pillanatban is megél, valóságosan és végérvényesen ragadja ki
őt: egyedül Atyja szeretetének hatalmára akar számítani. Egé
szen az utolsó pillanatig, mint ahogy nyilvános működésének

kezdete óta, időnként fölajánlják neki azt a kísértést, hogy embe
ri eszközökre is számítson, hogy az emberektől való hatalomban
keressen menedéket (a pusztai megkísértés - amikor királlyá
akarják őt tenni - Péter és a Messiás): minden alkalommal el
utasítja ezt a kísértést, azért, hogy üres kézzel adja át magát, s
ily módon a gyöngeség fegyverével borítsa fel a hatalmat, az
erőszakot a szelídséggel, a gyűlöletet a megbocsátással. a meg
vetést az irgalommaL.. De minden olyan pillanatban, amikor
választania kell, a megpróbáltatás fájdalmas számára: az Olajfák
Kertjében átélt halálküzdelem betekintést nyújt ebbe. Nem hagy
ja el magát passzívan: küzd a halállal és a messiási kísértéssel,
de mindvégig megmarad az a Fiú, aki életét az Atyától kapja, és
neki adja vissza, mint ahogy létének minden egyéb részében tette,
abban a bizonyosságban, azzal a bizalommal, hogy az Atya nem
fogja átadni őt a halál hatalmának: ez az engedelmesség, vagy a
hit áldozata - bizalommal teli kifosztottság.

Jézus Krisztus Húsvétja tehát hasonló a zsidó népéhez, aki
Mózes szavára és Atyái Istenébe vetett hitének erejével kiragadja
magát a Fáraó (az erőszak) hatalmából, és maga után vonja azt a
halálba; azért, hogy újból életre keljen, túl a Vörös-tengeren, s
így a Sínai hegyen eljusson az Istennel való találkozásra és az
Ígéret Földjére. A húsvéti vacsora ennek az Isten felé vezető út
nak az előjátéka, és megjelöli annak első lépéseit: ha megosztjuk
ezt a vacsorát, az már azt jelenti, hogy rálépünk a Kivonulás út
jára, miközben a halál erői gyötörnek. Ma ugyanebben a hely
zetben élünk: mi, és világunk is. Még a halál hatalma alatt élünk
- önmagunkban és magunk körül. Folytonosan megkísért min
ket az, hogy engedjünk e hatalom kísértéseinek, amely uralko
dásra, erőszakra, megvetésre, igazságtalanságra, hazugságra,
gőgre indít bennünket... önmagunk egy része nem szívesen fo
gadja el azt, hogy egyedül a Lélek és szeretet hatalma termé
keny; hogya Szeretet, a maga látszólagos gyöngeségével való
ban az élet ereje; hogy Jézus Krisztus Atyja megérdemli teljes
bizalmunkat és maradéktalan ráhagyatkozásunkat az ő szavára;
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Oran Levéltára.

hogy Jézus Krisztus valóban az Új Ember, és hogy őt követni az
örök életbe való belépést jelenti. Ezt a részt, amely ellenáll ben
nünk, bevonjuk magunkkal együtt Jézus Húsvétjába, hogy ő sze
retete által, s a mi hitünk által, megsemmisítse. Ez azt jelenti,
hogy készek vagyunk újból a szeretet útjára lépni, a Lélek ereje
által, akit megkaptunk, ha az Eucharisztiát egész lényünkkel él
jük. Meg vagyunk híva, hogy így hasonlóvá váljunk Jézushoz, s
az ő követésében föláldozva életünket "a szabadítás szentségeivé
váljunk testvéreinkért" váljunk.

"Egy láthatatlan szinten és implicit módon minden jóakaratú ember, ami
kor odaadja életét egy ügyért, amelyet helyesnek tart, akár egyetlen áldo
zatban, mint a vértanúságban, vagy egy háborúban, akár egy egész meg
szentelt élet során cseppről cseppre, valaki abszolútnak, aki végül is Isten
- még ha nevét nem ismeri is, még ha azt hiszi is, hogy Jézus Krisztus
valamiféle csalás, még ha az ő eszményének nevében az egyház ellen har
col is, ez az ember Krisztus áldozatához kapcsolódik. A szentmisét ün
nepli, még ha a kongói bozót mélyén, a szibériai sivatag sztyeppéin, mo
dem városaink névtelenségének szürkeségében elveszetten is; részt vesz
az Eucharisztiában, még ha évmilliókkal Jézus Krisztus előtt élt is.

Implicit módon, de a hit ismeretében: minden keresztény, aki Krisztus
életében részt vállal, életének minden pillanatában magában hordozza
az Úr áldozatkészségét. Ha Krisztus meghalt "váltságul sokakért" (Mk
10,45), ennek a helyettesítésnek nem az a célja, hogy fölmentsen az alól,
hogy a világ szenvedéseiből és agóniajából kivegyük a magunk részét,
hanem éppen az, hogy előmozdítsa az ő áldozatában és feltámadásában
való részesedését (2Kor 4,10). Így minden keresztény élet egy szentmise
a világban. Amint minden szentmisében ott van Isten Igéjének hirdetése
is. Ezek a mindennapi események, melyek az Ige tükrében Istenről szól
nak az emberhez, és az ő arcát nyilatkoztatják ki. Mint ahogy minden
szentmise az áldozat konszekrációját is magában foglalja: ez tetteinek
kenyere, örömeinek vagy fájdalmainak kelyhe, melyek "Eucharisztiává"
válnak, hálaadássá, Krisztus által" (Lucien Deiss).l

Ha megemlékezünk Jézus Húsvétjáról, aki magára vette a világ
durvaságát, hogya szeretet forrásaihoz vezesse, ez arra kötelez
minket, hogy ugyanabban a dinamizmusban éljünk. Jézus kien
gesztelte az emberiséget önmagával és Istennel, saját testében
semmisítve meg a halál hatalmát. Mi, akik őt követjük, és akik az Ő
Testét alkotjuk a történelemben, a magunk részéről e kiengesztelő

dés szentségeivé válunk, és beteljesítjük azt, amit ő egyszer s min
denkorra megszerzett; azzal, hogy a szeretet fegyvereivel folytatjuk
a harcot a halál hatalmával szemben. Magától értetődik, hogy ez a
harc először is az Eucharisztia megemlékezéséből táplálkozik: az,
hogy mi magunk elmerülünk a jelenlévő Jézus Krisztus halálába,
feltámadásának erejével együtt, előkészít bennünket arra, hogy egy
mindennapos húsvétba fogjunk. Mert a Húsvét a mi mindennapi
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életünkben teljesedik be, mint ahogy benne élt Jézus mindennapi
életének szívében, az ő küzdelmével a messiási kísértés ellen, az
önmagából való fájdalmas kiszakítással, az Atyja iránti bizalom
aktusával, és azzal, ahogyan a Szeretet mindenhatósága által föl
forgatja a világot. Azt az átmenetet, amelyre meghívtak minket, a
körülöttünk lévő világgal tesszük meg, amelyhez ezer kötelékkel
kötődünk. A szabadulás és kiengesztelődés szentségeivé válha
tunk, ha elfogadjuk azt, hogy életünket odaadjuk Jézus Krisztus
követésében.

Jézus Krisztus Húsvétja az ő Testében teljesedik be, amely az
egyház: Krisztus egyedüli áldozata így a világot a halálból az
életre juttatja át. Mi pedig ennek vagyunk tanúi és szereplői,

egészen az idők végezetéig. Őrizkedjünk attól, hogy ezt a vérta
núságra való elköteleződést ne vegyük komolyan.

"Az Eucharisztia megvédi és titokban már bevilágítja a világot. Az ember
újra rátalál benne elveszített származására, életét Krisztuséból meríti, a
titkos barát életéből, aki megosztja vele a szükség kenyerét és az ünnep
borát. A kenyér pedig az ő teste, a bor pedig az ő vére, s ebben az egység
ben már semmi nem választ el minket semmitől és senkitől.

Mi lehetne ennél nagyobb? A Húsvét öröme ez, a Világmindenség
színeváltozásának öröme.

Mi pedig a szentáldozásban magunkhoz vesszük ezt az örömöt, kö
zösségben minden testvérünkkel. élőkkel és holtakkal, s a szentek kö
zösségében és az Anya gyöngédségében.

Így már semmi nem ijeszthet meg minket. Megismertük Isten irán-
tunk való szeretetét, Istentől valók vagyunk.

Mostantól mindennek van értelme.
Neked, és neked is, van értelmed.
Nem fogsz meghalni.
Azok, akiket szeretsz, még ha halottnak hiszed is őket, nem fognak

meghalni.
Ami élő, az szép, a legutolsó fűcsomóig; egészen addig a futó pilla

natig, amelyben megérezted, hogyereidet eltölti az élet; minden élni
fog, mindörökre.

Még a szenvedésnek is, még a halálnak is van értelme; ezek is az
élet útjává válnak.

Már most minden eleven.
Mert Krisztus föltámadt.
Van itt a földön egy hely, ahol már nincs elszakítottság, ahol csak

hatalmas szeretet van, óriási öröm.
S ez a hely a Szent Kehely, a Szent Lakoma az egyház szívében. Ál

tala pedig a te szívedben.
Íme, ezt kellene, hogy képesek legyünk kifejezni. Íme, a szertartás

nak ennek kéne lennie" (Athénagorasz),z
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