
Keresztutak
a Colosseumban a
Szentatyával

Bevezető imádság

„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen.”
(Mt 16,24)

Nagypéntek estéje van. 
Az egyház immár 2000 éve ezen az estén összegyűlik, hogy emlé-

kezetbe idézze és újra átélje Isten Fia földi élete utolsó óráinak ese-
ményeit. Ma, mint minden évben, a római egyház a Colosseumban
gyűlik össze, hogy kövesse Jézus nyomait, aki „keresztjét hordozva ki-
ment a Koponyák helyére, amit héberül Golgotának hívtak” (Jn 19,17). 

Abban a meggyőződésben gyűltünk össze, hogy Isten Fiának ke-
resztútja nem pusztán a vesztőhelyre vezető egyszerű út volt. Hisz-
szük, hogy az Elítélt minden lépése, minden mozdulata és szava, de
azoké is, amit e dráma részesei éreztek és tettek, szüntelenül szól
hozzánk. Krisztus a szenvedésével és a halálával is kinyilatkoztatja
nekünk Isten és az ember igazságát. 

E jubileumi évben különös erővel szeretnénk elmélyedni ennek
az eseménynek teljes jelentésében, hogy új erővel szólhasson szí-
vünkhöz és lelkünkhöz, és az őszinte részvétel révén a kegyelem
forrása legyen számunkra. 

A részvétel részesedést jelent. Mit jelent részesedni Krisztus ke-
resztjében? 

Jelenti annak a szeretetnek megtapasztalását a Szentlélekben, ame-
lyet Krisztus keresztje rejt magában. Jelenti a saját keresztünk fölis-
merését ennek a szeretetnek a fényében. Jelenti azt, hogy újra föl-
vesszük a keresztünket, és elindulunk, mindig e szeretet erejében...
Így megyünk végig az életen, követve Őt, aki „elszenvedte a keresz-
tet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül”
(Zsid 12,2).

Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, 
áraszd el szívünket Szentlelked fényével, 
hogy követve Téged utolsó utadon 
megismerjük megváltásunk árát, 
és méltók legyünk arra, hogy részesedjünk

II. JÁNOS PÁL
(2000)

A római hívek és a városba
érkezett zarándokok min-
den nagypénteken össze-
gyűlnek a Colosseumban,
hogy a pápával együtt vé-
gigjárják a keresztutat, meg-
emlékezve Jézus szen ve-
déséről és kereszthaláláról.
Az elmúlt tizenhárom év ke-
resztúti elmélkedéseit most
adta ki a Vigilia Kiadó egy
kötetben, ezekből válogat-
tuk az egyes stációk elmél-
kedéseit. (A szerk.)
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szenvedésed, halálod és föltámadásod gyümölcsében. 
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen.

I. Jézust halálra ítélik
Jól ismerjük az ítélet jelenetét: mindennapos történet!
De egy kérdés ott ég a szívünkben:
Miért engedi meg Isten, hogy elítéljék?
Miért mutatkozik Isten, a Mindenható,
a gyöngeség köntösében?
Miért hagyja, hogy rátámadjon a gőg, a zsarnokság
és az emberi önhittség?
Miért hallgat Isten?
Isten csendje a mi kínunk, a mi próbatételünk!
De egyben megtisztítja kapkodásunkat,
és meggyógyítja bosszúvágyunkat.
Isten csendje a föld, ahol meghal a mi gőgünk,
és kivirágzik az igazi hit, az alázatos hit, 
a hit, amely nem szegez kérdéseket Istennek,
hanem ráhagyatkozik, gyermeki bizalommal.

Könyörgés
Uram, mennyire könnyű ítélkezni!
Mennyire könnyű köveket hajigálni:
az ítélkezés és a rágalom köveit,
a közöny és a cserbenhagyás köveit!
Uram, Te azt választottad,
hogy a vesztesek oldalára állsz,
a megalázottak és az elítéltek oldalára (Mt 25,31–46).
Segíts, hogy ne okozzunk fájdalmat védtelen testvéreinknek,
segíts, hogy bátran állást foglaljunk a gyengék védelmében,
segíts, hogy visszautasítsuk Pilátus vizét,
mert nem mossa le a kezet,
hanem ártatlan vérrel szennyezi be.

II. Jézus vállára veszi a keresztet
A császári palota udvarában véget ért a morbid tréfa, leesnek a ne-
vetséges királyi öltözék rongyai, a kapu kitárul. Jézus szokásos ru-
hájában jön ki, „egy darabból szőtt, varratlan köntösében” (Jn 19,23).
Vállán a vízszintes gerenda, amelyet majd a keresztre feszítéshez
felállított cölöpre rögzítenek, és Jézus karjait fogja tartani. Némán
lépked, vérnyomokat hagy maga mögött azon a jeruzsálemi úton,
amelyet még ma is a Fájdalom útjának hívnak. 

A szó szoros értelmében most kezdődik el a Keresztút, amelyet
ma este megismétlünk; ez az út a halálos ítéletek végrehajtásának
dombja felé visz, a szent város falain kívülre. Jézus támolyogva
halad előre, mert súlyos a gerenda, és sebekkel borított teste el van
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gyengülve. A hagyomány jelképesen három eséssel jelölte meg a
bejárt utat. Ezekben megszámlálhatatlanul sok eset tükröződik: sok
nyomorúságos és éhező ember, törékeny gyermekek, öregek és be-
tegek, gyengék és szegények, mindazok, akiket erejük végképp el-
hagyott. 

Ezekben az esésekben mindazok története is benne van, akik lel-
kileg magányosak és boldogtalanok, akikkel nem törődnek a mel-
lettük sietve és figyelmetlenül elhaladó emberek. A kereszt alatt
görnyedő Krisztusban ott az egész beteg és gyenge emberiség,
amely, ahogy Izajás próféta megállapította: „A földre sújtva fog be-
szélni, szava a porból hangzik majd fel. Hangja a földből jön, mint
egy szellemé, a porból hallatszik suttogó szava” (Iz 29,4). 

Ma is, mint akkor, a kereszt fáját cipelő, feltápászkodó és útját
folytató Jézus körül ott zajlik az utak hétköznapi élete: az üzletelés,
a csillogó kirakatok, az élvezetek hajhászása. De mégsem csak el-
lenszenv és közöny veszi körül. Ma is az ő léptei nyomában járnak
azok, akik úgy döntöttek, hogy követik őt. Meghallották a felszólí-
tást, amelyet egykor Galilea földjén járva mondott: „Aki követni
akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy
kövessen” (vö. Lk 9,23). „Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre,
és vállaljuk gyalázatát” (Zsid 13,13). A Fájdalom útjának végén
nemcsak a halál dombja és a koporsó vár, hanem a dicsőséges
mennybemenetel és a fény hegye is. 

III. Jézus először esik el
Jézus elesik a kereszt alatt. Háromszor esik el az aránylag rövid
„Via dolorosa”-n. 

A kimerültségtől esik össze. Testét az ostorozástól vér borítja,
fejét tövis koronázza. Minden ereje elfogyott. 

Elesik, és a kereszt súlya földre nyomja.
A Próféta szavaira kell gondolnunk, aki századokkal korábban

előre látta ezt az elesést. Mintha saját szemével látta volna: az Úr Szol-
gája, amint a kereszt súlya alatt a földön fekszik, kinyilvánítja elesé-
sének igazi okát. Íme, „az Úr reá rakta mindannyiunk gonoszságát”.

A bűnök sújtják a földre az isteni Elítéltet. 
A bűnök határozzák meg a vállán vitt kereszt súlyát. 
A bűnök okozták elestét.
Krisztus megpróbál fölkelni, hogy folytassa útját. A katonák üt-

legekkel és üvöltözéssel kényszerítik. Rövid megtorpanás után a
csa pat újra elindul. 

Jézus elesik és fölkel. Ezzel a Megváltó szavak nélkül fordul
mindazokhoz, akik elesnek. Arra bíztatja őket, hogy keljenek föl.

„Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghal-
junk a bűnnek, s az igazságnak éljünk; az ő sebeiből gyógyultunk
meg” (1Pét 2,24–25a).
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Könyörgés
Krisztusunk, aki elestél bűneink súlya alatt 
és fölkeltél megigazulásunkra, kérünk, 
segíts minket és mindazokat, akiket földre sújt a bűn, 
hogy föl tudjunk kelni és folytatni tudjuk utunkat. 
Add nekünk a Szentlélek erejét, 
hogy veled együtt hordozni tudjuk gyöngeségünk keresztjét. 
Jézus, akit földre sújtott bűneink súlya, 
tiéd a dicséretünk és szeretetünk mindörökké. 
Ámen.

IV. Jézus találkozik édesanyjával
Az evangéliumok közvetlenül nem beszélnek Jézusnak az anyjával
való találkozásáról a keresztúton; Máriának csak a kereszt alatti je-
lenlétét említik. Jézus itt fordul hozzá és a szeretett tanítványhoz,
János evangélistához. Szavainak közvetlen értelme: rábízni Máriát
Jánosra, hogy viselje gondját. Van azonban sokkal tágabb és mé-
lyebb értelmezés is: a kereszt alatt Mária meghívást kap, hogy má-
sodszor mondjon „igen”-t az Angyali Üdvözlet „igen”-je után,
amellyel Jézus Anyja lett, és így ajtót nyitott üdvösségünk számára. 

Mária e második „igen”-jével mindnyájunk anyja lesz, minden
ember anyja, akikért Jézus vérét ontotta. Anyasága eleven jele Isten
szeretetének és irgalmasságának irántunk. Ezért olyan mélyek és
gyengédek a szeretet és a bizalom kötelékei Mária és a keresztény
nép között, ezért is fordulunk oly önkéntelenül hozzá, főleg az élet
legnehezebb körülményei között.

Mária pedig drága árat fizetett ezért az egyetemes anyaságáért.
Amiként Simeon előre jövendölte róla Jeruzsálem templomában:
„a te lelkedet tőr járja át” (Lk 2,35). 

Mária, Jézus Anyja és a mi Anyánk, segíts bennünket, hogy ma
este és mindig megtapasztaljuk lelkünkben a szeretet teljes szen-
vedését, ami Téged egyesített Fiad keresztjével.

V. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
Cirenei Simon bevégezte munkáját, hazafelé tart és ekkor találkozik
az elítéltek szomorú menetével — számára minden bizonnyal meg-
 szokott látvány. A katonák gyakorolják a kényszermunkára vonat-
kozó jogukat, és a megtermett földműves vállára teszik a keresztet.
Micsoda ellenkezést válthatott ki belőle, hogy hirtelen belebonyo-
lódott az elítéltek sorsába! Megteszi, amit meg kell tennie, minden
bizonnyal belső idegenkedéssel. Azonban Szent Márk megemlíti vele
együtt fiainak nevét is, akik az olvasó számára föltehetően ismerő-
sek voltak mint keresztények és mint közösségüknek tagjai (vö. Mk
15,21). A kényszer alatt született találkozásból hit lett. A Cire nei Jé-
zussal együtt haladva, a kereszt közös hordozásában felismerte: ke-
gyelem volt, hogy ezzel a Keresztrefeszítettel mehetett és segíthetett
neki. A némán szenvedő Jézus titka szíven találta őt. Csakis Jézus
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isteni szeretete válthatta és válthatja meg az egész emberiséget; még-
is azt akarja, hogy vele hordozzuk keresztjét, hogy kiegészítsük azt,
ami szenvedéséből még hiányzik (vö. Kol 1,24). Valahányszor jó szív-
vel segítve találkozunk egy szenvedővel, egy üldözöttel vagy egy
magatehetetlennel, és segítünk neki szenvedése hordozásában,
mindannyiszor Jézus saját keresztjének hordozásában vállalunk részt.
Így befogadjuk az üdvösséget, és mi magunk is hozzájárulhatunk
a világ üdvösségéhez.

Könyörgés
Urunk, te megnyitottad Cirenei Simon szemét és szívét, és a kereszt
hordozásában megadtad neki a hit kegyelmét. Segíts, hogy szenvedő
embertársaink mellé álljunk, akkor is, amikor az erre szóló hívás el-
lenkezik terveinkkel vagy szimpátiánkkal. Add, hogy felismerjük: ke-
gyelem az, hogyha együtt hordozhatjuk a másik emberrel a kereszt-
jét. Add, hogy megtapasztaljuk, hogy ezáltal veled együtt vagyunk
úton. Add, hogy örömmel álljunk az üdvösség szolgálatába a veled és
ennek a világnak szükségével való együtt-szenvedésben, és segíthes-
sünk tested, az egyház felépítésében.

VI. Veronika megtörli Jézus arcát
Amikor Veronika kendőjével megtörölte Jézus arcát, ez az arc egy-
általán nem látszhatott vonzónak: eltorzult arc volt az. Ez az arc
mégsem hagyhatott közömbösen, ez az arc felkavarta az embert.
Kiválthatott gúnyt vagy megvetést, de együttérzést, sőt szeretetet
is, ösztönzést arra, hogy segítsenek. Veronika a szimbóluma ezek-
nek az érzéseknek. 

Bármennyire eltorzult is, ez az arc Jézus arca, az Isten Fiának arca.
Általunk, az emberi gonoszság mérhetetlen tömegétől eltorzított arc.
De ugyanakkor értünk eltorzult arc is, amely Jézus szeretetét és ön-
átadását fejezi ki, és az Atyaisten végtelen irgalmát tükrözi. 

Jézus szenvedő arcán látjuk meg az emberi szenvedés mérhetetlen
tömegét is. Ezért Veronika irgalmas gesztusa számunkra felszólítás,
sürgető kérés is: szelíden, mégis állhatatosan arra bíztat, hogy ne for-
dítsunk hátat a másiknak, hogy tekintsünk rá a szenvedőkre, akár
közel vannak, akár távol. De nem elég rájuk tekintenünk, hanem se-
gítsünk is nekik. A ma esti Keresztút akkor nem lesz hiábavaló, ha a
szeretet és a tevékeny szolidaritás konkrét tetteire indít bennünket.

VII. Jézus másodszor esik el
Ez a zsoltársor jut eszünkbe, amikor látjuk, hogy Jézus másodszor
esik el a kereszt súlya alatt. Itt, a föld porában fekszik az Elítélt. Ösz-
szeesett a kereszt súlya alatt. Ereje egyre inkább elhagyja. De las-
san mégis, nagy erőfeszítéssel, újra talpra áll és folytatja útját. 

Mit mond nekünk, bűnös embereknek ez a második elesés? Még
inkább, mint az első elesés, arra hív, hogy fölkeljünk, hogy ismét áll-
junk fel keresztutunkon.
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Cyprian Norwid írta: „Ne utasítsuk magunk mögé az Üdvözítőt
a kereszttel, hanem szegődjünk nyomába a saját keresztünkkel.”
Tömör mondat, de nagyon sokat mond. Elmondja, hogy miért a ke-
reszt vallása a kereszténység. Megérteti velünk, hogy itt a földön
minden ember találkozik Krisztussal, aki viszi a keresztjét és elesik
alatta. A Kálvária felé vivő útján Krisztus találkozik minden em-
berrel, és amikor elesik a kereszt alatt, a Jó Hírt hirdeti.

A kereszt Evangéliuma kétezer éve szól az emberhez. Krisztus,
aki feláll az elesésből, kétezer éve találkozik az elesett emberrel. 

E kétezer év alatt nagyon sokan megtapasztalták, hogy az elesés
nem az út vége. Amikor találkoztak az Üdvözítővel, tőle hallották
a bíztatást: „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyönge-
ségben nyilvánul meg a maga teljességében” (2Kor 12,9). Erőt kap -
va fölkeltek, és átadták a világnak a keresztből fakadó remény igéit.
Ma, amikor átléptük az új évezred küszöbét, arra kapunk meghí-
vást, hogy mélyítsük el e találkozás üzenetét. A mi nemzedékünk-
nek tovább kell adnia a következő századoknak a Krisztusban tör-
tént fölkelésünk Jó Hírét.

Könyörgés
Urunk, Jézus Krisztus, 
aki elestél az ember bűnének súlya alatt,
és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld azt,
add meg nekünk, gyönge embereknek az erőt,
hogy hordozni tudjuk mindennapi keresztünket
és fölkeljünk eleséseinkből, 
hogy átadjuk a következő nemzedékeknek 
üdvözítő hatalmad Evangéliumát.
Jézusunk, aki gyöngeségünk támasza vagy, 
tiéd a dicséret és a dicsőség mindörökké.
Ámen. 

VIII. Jézus találkozik Jeruzsálem asszonyaival
A síró asszonyok láttán Jézus megfeledkezik magáról. Nem saját
szenvedésével törődik, hanem a rájuk és gyermekeikre váró tragi-
kus sorssal. 

A társadalmak sorsa szorosan összefügg a benne élő nők jólété-
vel. Mindenhol, ahol a nők kevés megbecsülésben részesülnek, és
szerepüket nem ismerik el, a társadalom nem tudja kibontakoztatni
igazi lehetőségeit. Ugyanígy mindenhol, ahol elhanyagolják, sem-
mibe veszik vagy kirekesztik a nők felelősségét az új nemzedékekért, bi-
zonytalanná válik a társadalom jövője. 

Szerte a világon sok társadalomban a nők nem részesülnek a fér-
fiakkal egyenlő bánásmódban. Krisztus valószínűleg miattuk sír.
Vannak olyan társadalmak is, amelyek nem törődnek a saját jövő-
jükkel. Krisztus valószínűleg az ő gyermekeik miatt is sír. Minden-
hol, ahol nem gondolnak a jövőre — erre vall az energiaforrások
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kizsákmányolása, a környezet tönkretétele, a nők elnyomása, a csa-
ládi értékek elhagyása, az erkölcsi normák semmibe vétele, a vallási
hagyományok elvetése —, Jézus ma is ezt mondja az embereknek:
„Ne engem sirassatok! Inkább magatokat és gyermekeiteket siras-
sátok!” (Lk 23,28).

Könyörgés
Urunk, te vagy a történelem Ura. Mégis együttműködésünket kér-
ted terveid megvalósításához. Segíts mindnyájunkat, hogy felelő-
sen teljesítsük a társadalomban betöltött szerepünket: a vezetők a
közösségükben, a szülők a családjukban, a nevelők és az egészség-
ügyi dolgozók a rájuk bízottak szolgálatában, a kommunikációban
dolgozók az információ világában! Ébressz bennünk missziós lel-
kületet, mély felelősségérzést egymás iránt, a társadalom iránt, közös
jövőnk iránt és Te irántad, hiszen kezünkbe tetted közösségeink-
nek és magának az emberiségnek a sorsát!

IX. Jézus harmadszor esik el
Mi az üzenete Jézus harmadik elesésének számunkra? Mi az ember ál-
talánosságban vett esésére gondoltunk, oly sokak eltávolodására
Krisztustól egy istentelen szekularizmusba. De nem kell-e arra is gon-
dolnunk, hogy Krisztusnak mennyit kell elszenvednie egyházában?
Hányszor élnek vissza jelenlétének szent Szentségével, a szívnek mily
ürességébe és gonoszságába lép be oly sokszor? Hányszor ünnepel-
jük csakis önmagunkat, s nem is fordítunk ügyet Reá? Hányszor for-
gatjuk ki szavait vagy élünk vissza velük? Mily kevés hit van oly sok
elméletben, mennyi üres beszédet hallhatunk? Mennyi szenny van az
egyházban, és éppen azok között, akiknek a papságban egészen
Őhoz zá kellene tartozniuk? Mennyi gőg és önelégültség? Mily ke-
vésbe vesszük a kiengesztelődés szentségét, amelyben Ő vár reánk,
hogy felemeljen elesettségünkből? Mindez jelen van az Ő szenvedé-
sében. A tanítványok árulása, Testének és Vérének méltatlan vétele
bizonyára a Megváltó legégetőbb fájdalma, amely szívének közepébe
talál. Nem tehetünk mást, mint hogy szívünk mélyéből hozzá kiál-
tunk: Kyrie, eleison — Urunk, ments meg minket.

X. Jézust megfosztják ruháitól
Jézust megfosztják ruháitól: annak a drámának utolsó felvonásához ér-
tünk, amely az Olajfák kertjében a letartóztatással kezdődött; Jézust meg-
fosztják emberi méltóságától, mielőtt istenfiúi méltóságát elvennék. 

Jézus tehát mezítelen látvány Jeruzsálem népe és az egész em-
beriség számára. Bizonyos értelemben jogos, hogy ez így legyen, és
mélységes értelme van: ő ugyanis teljesen kivetkőzött önmagából,
hogy nekünk szentelhesse magát. Éppen ezért a levetkőztetése egy-
úttal a Szentírás szavának beteljesedése is. 

Amint rátekintünk a mezítelen Jézusra a kereszt alatt, bensőnk-
ben ellenállhatatlan szükségét érezzük annak, hogy leplezetlenül rá-
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nézzünk önmagunkra. Hogy lélekben mezítelenül álljunk oda ön-
magunk, de elsősorban Isten elé, de többi embertestvérünk elé is. Le
kell hántanunk magunkról annak látszatát, hogy jobbak vagyunk,
mint valójában, törekednünk kell az őszinteségre és az áttetszőségre. 

A képmutatás volt az a magatartás, amely talán minden másnál
jobban kihívta Jézus megvetését. Hányszor mondta tanítványainak:
„ne tegyetek úgy, mint a képmutatók” (vö.  Mt 6,2. 5. 16); vagy azok-
nak, akik kétségbe vonták jótetteit: „jaj nektek képmutatók” (vö. Mt
23,13. 15. 23. 25. 27. 29). 

Mezítelen Jézus a kereszten, segíts engem, hogy én is mezítelen
legyek előtted. 

XI. Jézust a keresztre szegezik
Jézust keresztre szögezik. Rettenetes kínzás ez. S miközben a ke-
reszten függ, sokan kigúnyolják, sőt provokálják: „Másokat meg-
mentett, önmagát nem tudja megszabadítani. (…) Bízott az Isten-
ben, szabadítsa meg most, ha kedve telik benne. Hiszen azt mondta:
Isten Fia vagyok” (vö. Mt 27,42–43). Kinevetik nemcsak őt magát,
hanem üdvösséget hozó küldetését is, amelyet Jézus éppen a ke-
reszten tett teljessé. 

Bensőjében azonban Jézus egy hasonlíthatatlanul nagyobb szen-
vedést él át; fájdalmában így kiált fel: „Istenem, Istenem, miért
hagytál el?” (Mk 15,34). Egy zsoltár kezdő szavai ezek, amely az Is-
tenben való teljes bizalom megerősítésével fejeződik be. Mégis tel-
jesen komolyan kell venni ezeket a szavakat, amelyek Jézus legna-
gyobb próbatételét fejezik ki. 

Hányszor érezzük úgy a megpróbáltatás idején, hogy Isten elfe-
ledett és elhagyott. Még az is megkísért, hogy úgy gondoljuk, nincs
is Isten.

Az Isten Fia, aki fenékig kiitta a keserű kelyhet, és aztán feltámadt
a halálból, ehelyett azt mondja, egész lényével, életével és halálával,
hogy bíznunk kell Istenben. Neki hihetünk.

XII. Jézus meghal a kereszten
Utunk elején az éj fátyla fedte a Getszemáni kertet. Most egy nap-
fogyatkozás borítja be halotti lepelként a Golgotát. Úgy látszik,
hogy a „sötétség hatalma” (Lk 22,53) uralja a földet, ahol Isten meg-
hal. Igen, Isten Fiának ahhoz, hogy valóban ember és testvérünk le-
gyen, a halál kelyhét is ki kell innia, annak a halálnak a kelyhét,
amely Ádám minden leszármazottjának igazi azonosító igazolvá-
nya. Krisztus így „minden tekintetben hasonlóvá vált testvéreihez”
(Zsid 2,17), teljesen egy lesz közülünk, velünk van ebben a végső
élet-halál küzdelemben is. Ez az agónia talán ezekben a percekben
is újra lejátszódik valakivel itt Rómában és szerte a világon sok más
városban és faluban.

Ez már nem a görög-római szenvtelen és távoli Isten, aki Olim -
poszának arany egeiben elkülönülten császárként él. A haldokló
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Krisztusban most megmutatkozik az érző Isten, aki annyira szen-
vedélyesen beleszeretett teremtményeibe, hogy szabadon bezáratja
magát korlátaik közé, a fájdalom és a halál börtönébe. A Keresztre -
feszített így vált egyetemes emberi jelképévé a halál magányának és
egyben az igazságtalanságnak és a rossznak. Egyben a reménynek
olyan egyetemes isteni jelképe, amely betölti minden százados,
azaz minden nyugtalan és kereső ember vágyakozását.

� � �

Igen, akkor is, amikor odafönn, a kereszten haldoklik, utolsó lehe-
letében is Isten Fia marad. Abban a percben istensége átöleli a szen-
vedés és a halál minden emberi tapasztalatát, és beragyogja az
örökkévalóság fényével. A szenvedésbe és a halálba beléülteti a hal-
hatatlan élet magját, és fellobbantja az isteni fény lángját.

A halál továbbra is tragédia, mégis váratlan arcot ölt magára: a
mennyei Atya szemei néznek ránk. Ezért imádkozik Jézus olyan
gyöngéden abban a végső órában: „Atyám, kezedbe ajánlom lelke-
met”. Mi is csatlakozunk ehhez a fohászhoz egy írónő költői és
imádságos szavaival: „Atyám, az én szemhéjamat is a te ujjaid zár-
ják le! / Te, aki Atyám vagy, fordulj felém úgy is mint gyengéd Anya
/ álmodó gyermeke ágyánál. / Atyám, fordulj felém és fogadj kar-
jaidba” (Marie Noël: Les chansons et les heures).

XIII. Jézus testét leveszik a keresztről 
és anyja ölébe teszik

Az Anya ölébe fektették a Fiú élettelen testét. Az evangéliumok
nem szólnak arról, mit érzett Mária abban az órában. Mintha hall-
gatásukkal tiszteletben akarnák tartani fájdalmát, érzéseit, emlé-
keit. Vagy egyszerűen nem is lettek volna képesek ezek kifejezé-
sére! A sok évszázados hagyomány őrzi a Pietà képét, és általa vési
bele a keresztény nép emlékezetébe annak a kimondhatatlan szere-
tetkapcsolatnak legfájdalmasabb kifejezését, amely Mária szívében
az angyali üdvözlet órájában fogantatott és érlelődött egészen is-
teni Fia születéséig. 

E szeretet nyilvánult meg a betlehemi barlangban, tétetett pró-
bára már a templomban történt bemutatáskor, és mélyült el a Mária
szívében őrzött, gyakran átelmélkedett szavakkal együtt (vö. Lk
2,51). Most ennek a szeretetkapcsolatnak át kell alakulnia olyan
egységgé, amely felülmúlja az élet és a halál határait.

És így lesz ez, amíg csak az idő tart:
Az emberek megállnak Michelangelo Pietàja előtt; letérdelnek a

Jóságos Anya képe előtt a krakkói ferencesek templomában; Szlo -
vákia Patrónájának, a Hétfájdalmú Szűznek képe előtt; tisztelik a
Fájdalmas Anyát a világ megannyi kegyhelyén! Így tanulják azt a ne -
héz szeretetet, amely nem fut el a szenvedés elől, hanem bizalommal
ráhagyatkozik Isten gyengéd szeretetére, akinél semmi sem lehe-
tetlen (vö. Lk 1,37).
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Könyörgés
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, 
életünk, édességünk, reményünk, üdvözlégy! 
Hozzád kiáltunk, fordulj felénk irgalmasan, 
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét.
Esdd ki számunkra 
a hit, a remény és a szeretet kegyelmét,
hogy hozzád hasonlóan mi is állhatatosak maradhassunk
a kereszt alatt az utolsó leheletig. 
Fiadnak, Jézusnak, a mi Üdvözítőnknek, 
az Atyával és a Szentlélekkel együtt minden tisztelet és dicsőség
mindörökké.
Ámen.

XIV. Jézus testét sírba helyezik
Attól a perctől kezdve, hogy az ember a bűn miatt eltávolodott az
élet fájától (vö. Jn 3,23–24), a föld temetővé vált. Ahány ember,
annyi sírhalom. Egy nagy bolygó tele sírokkal. 

A Kálváriához közel volt egy sírbolt, amely Arimateai Józsefé
volt (vö. Mt 27,60). József beleegyezésével ebbe a sírba helyezték
Jézus testét, miután levették a keresztről (vö. Mk 15,42–46skk.). Sie-
tősen végezték ezt, hogy a szertartás véget érjen Húsvét ünnepe
előtt. A Húsvét napnyugtakor vette kezdetét. 

A bolygónk különböző kontinenseit szerteszét borító sírhantok
között van egy, amelyben Isten Fia, az ember Jézus Krisztus a halál-
lal legyőzte a halált. „O mors! Ero mors tua!” — „Halálod leszek, ó
halál!” (Nagyszombat, Reggeli dicséret 1. antifóna). Az Élet fája, amely-
től a bűn következtében elűzték az embert, Krisztus testében újra
megmutatkozott az embereknek. „Aki e kenyérből eszik, örökké él.
A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért” (Jn 6,51). 

Bár a bolygónk egyre újabb és újabb sírokkal népesül be, bár egyre
csak nő a temető, amelyben visszatér a porba a porból lett ember (vö.
Jn 3,19), azok, akik Jézus Krisztus sírjára tekintenek, mégis a Feltáma -
dás reményében élnek. 

Könyörgés
Jézus Krisztus, feltámadásunk,
az új sírboltban megsemmisíted a halált
és megajándékozol az élettel.
Kyrie, eleison.
Jézus Krisztus, reménységünk,
keresztrefeszített és feltámadt tested az új élet fája lett.
Kyrie, eleison.
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