
A Szeretet támadt fel
A Szeretet támadt fel. A húsvét a Szeretet feltámadása. Jézusnak fel
kellett támadnia a halálból, mert Jézus a Szeretet. A Szeretet felett a
halálnak nincs hatalma, a Szeretet nem maradhat a gyűlölet halálá-
ban. A Szeretet mindig megmarad, a Szeretet élet — és él a Szeretet.

Jézus maga a Szeretet, Ő a tiszta, a végtelen, az Örök Szeretet
megjelenése ebben a világban. A mi világunkban, amely telve van
haraggal, gyűlölettel és keserűséggel, a mi világunkban, amely
telve van szenvedésekkel és sebekkel, ebben a világban jelent meg
Isten, megjelent Jézusban. Az Örökkévaló, a Végtelen, az Isten jelent
meg benne, aki a Szeretet. Felette az elmúlásnak nincsen hatalma,
és őbenne változásnak árnyéka sincsen. Ő mindig ugyanaz, min-
dig azonos önmagával — Ő mindig a Szeretet, Ő az Élet.

A Szeretet támadt fel húsvét hajnalán — mert a Szeretet függött a
kereszten nagypéntek sötétjében. Odaadta önmagát értünk, mert sze-
retett bennünket. Hatalma van arra, hogy odaadja életét értünk, ha-
talma van arra, hogy lehajoljon, és mindenki szolgája legyen. Hatalma
van a Szeretetre. Amikor megjelent köztünk, amikor Testvérünk lett,
akkor együtt érzett velünk, és magára vette minden terhünk. Magára
vette a bűn átkát. Magára vette a gyűlölet minden sebét, de a bűntől
ment maradt. A gyűlölet nem érintette meg az Ő szívét. Jézus a Sze-
retet volt — és megmaradt Szeretetnek. Szeretett mindvégig, szere-
tett a halálig, a kereszthalálig. Akkor szeretett bennünket, amikor
méltatlanok voltunk szeretetére, amikor bűneinkben lévén ellensé-
gei voltunk. És odaadta értünk Önmagát, a Szeretetet. Ezért kellett
feltámadnia. Nem maradhatott a halál hatalmában, mert a Szeretet
Élet. Élet a halálban is — él töretlen és törhetetlen.

Jézus a Szeretet volt. A Szeretet volt életében, minden útján, te-
kintetének minden mozdulatában, és ajkának minden szavában.
Jézus a Szeretet volt, amikor körüljárt, és jót tett mindenkivel. Szere-
tet volt minden mozdulata, kinyújtott karja, amellyel megérintette a
vak szemet. És a vak szem látott. A Szeretet állította meg a halottat vi-
vőket, és visszaadta az ifjút anyjának. Nem volt sírás többet, nem volt
gyász és jajkiáltás. A Szeretet ült le bűnösök asztalához, és üdvössége
lett a háznak. Jézus a Szeretet volt minden szavában. Akik ott ültek
a lábai előtt és hallgatták igéit, ők a Szeretet édes mézét itták. Jézus a
Szeretet volt, amikor látta a nagy tömeget, az éhezőket, az elcsigá-
zott, pásztortalan népet, és megesett rajtuk a szíve. És a Szeretet volt
a Kenyér, amely nem fogyott el. Adta és jóllaktak mind. És nem volt
többé éhezés. A Szeretet kimeríthetetlen és kifogyhatatlan, nem múlik
el sohase. A Szeretet volt Ő, a tiszta, a végtelen, a teljes Szeretet —
egész élete.

És a Szeretet volt Jézus halála is. Keresztje és szenvedése — a Sze-
retet maga. Nem válaszolt átokkal az átokra, és szidalommal a szi-
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dalomra, hanem áldást mondott, és könyörgött azokért, akik Őt ha-
lálra adták. Amikor megkötötték, akkor Ő szabad volt, mert a Szere-
tet viselte a kötelékeket. Amikor arcul ütötték, Ő érintetlen maradt,
teljes, ép, Szent Szeretet. Valóban a Szeretet tündökölt az Ő megütött
arcán, mert nem ütött vissza. A Szeretet fénye sugárzott vérrel és fáj-
dalommal borított arcán, és széppé tette, mint világnak világát. Jézus
a Szeretet maradt a bírái előtt, amikor vádolták Őt. A Szeretet volt a
szenvedés útján, és a Szeretet volt a kereszten. Jézus a Szeretet volt
a halálában. S mert Ő a halálában a Szeretet volt, azért már ott, és
épp ott élő, és életet ad. Szent, Erős, Halhatatlan Szeretet. Igen, a ke-
reszten a Szeretet halt meg. S mert a Szeretet halt meg a kereszten,
azért ez a halál élet, ez a halál az örök élet. A kereszt fája a meg-
számlálhatatlan sokaság számára az élet reménye, és gyógyulást ad
a nemzeteknek. A Szeretet áldozatának szüntelen lobogó lángja ked-
ves az Isten szemében, és Isten kedvessége, a kegyelem fogyhatatlan
bősége kiáradt a világra.

Fel kellett tehát támadnia. A Szeretet volt Ő, az érintetlen, a meg-
törhetetlen Szeretet. Nem töretett meg. Nem törte meg a Szeretetet
a kereszt. És a halál sem temethette el. Mert Jézus a Szeretet volt
tegnap és ma, és a Szeretet maradt mindenkorra. A Szeretet nem
változik meg, az mindig önmaga. A Szeretet mindig Szeretet marad.
A Szeretet mindig megmarad. Ezért fel kellett támadnia a halálból,
mert a Szeretet nem maradhat a sírba zárva. Kövek és pecsétek,
őrök és fenyegetések, ígéretek és hazug beszédek…? A Szeretet erő-
sebb! „Tengernyi víz sem olthatja el, folyamok sem tudják elso-
dorni” (Énekek Éneke 8,7).

Ezt értették meg a tanítványok, és hittek benne. A Szeretetet hit-
ték — hitték az Életet, az Örök Életet. S amikor ezt megértették,
akkor értették meg Jézust. Jézus a Szeretet hervadhatatlan szépsé-
gét és legyőzhetetlen hatalmát mutatta meg Mária Magdolnának,
az asszonyoknak és a tanítványoknak, megmutatta Kéfásnak, majd
a Tizenkettőnek, több mint ötszáz testvérnek egyszerre, azután
Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. És végül az utolsónak, a
legkisebbnek is (vö. 1Kor 15,5–9). Egyszerre ott állt övéi között, és
azt mondta nekik: Nézzétek a sebeket, és tegyétek oldalamba ke-
zeteket! Érintsétek meg a Szeretetet, értsétek meg a Keresztet! Én
adtam életemet — erre van hatalmam. Én áldozat lettem — ennek
a parancsnak engedelmeskedtem. Én vagyok az Igaz, a Bárány, a
Kedves. Az igaz, a tiszta Szeretet vagyok én. Íme ezért jöttem vissza
hozzátok. És mert a Szeretet vagyok, azért veletek maradok minden
nap. Mert a Szeretet állandó, a Szeretet állhatatos és hűséges, nem
múlik el sohasem. Mindig ugyanaz, mindig megmarad — mind-
végig, a halálig, a kereszthalálig, és a feltámadásig, az égig ér fel. Az
egek egéig szeret bennünket az Isten — ez Jézus. Ez történt meg
Jézus életében, és a kereszt története ez — ez a Szeretet.

Megértették a tanítványok. Megértjük mi is. Húsvét hajnala ne-
künk is megtanítja a Szeretet titkát. Azt tanítja meg, hogy Jézust hit-
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tel értsük meg, hogy tudván tudjuk, Ő a Szeretet, az élő, Ő az Élet.
Ezt ünnepeljük mi is húsvétkor: a Szeretet feltámadását. Ezt ünne-
peljük húsvétkor: a Szeretet Élet — élet és halhatatlan, azt, hogy a
Szeretet örökkévalóság — mindvégig megmarad, nem múlhat el so-
hasem, nem veszik el belőle egyetlen morzsa, változás nincsen ben -
ne, és romlásnak nincs hatalma felette, nem uralkodik felette a halál,
az elmúlás. A Szeretet feltámadás — húsvét hajnala ezt tanítja.

S ha ezt megértettük, akkor örüljünk is, de ne csak örvendezzünk.
Ha így ünnepeljük a húsvétot, akkor lépjünk is be ebbe az ünnepbe.
Amikor megértjük Jézust, amikor a feltámadott Szeretet, az Úr előtt
ámulva állunk, akkor még egy apró lépést kell tennünk. Ne torpan-
junk meg az ünnep ajtajában, mint ahogy az a tanítvány tette, aki elő-
ször ért a sírhoz. Tegyük meg azt a lépést, amit, aki először ért a sír-
hoz, előbb nem tett meg. Majd aki utána futott, az belépett a sírba,
belépett a Titokba. És nyomában az előbb érkező is. Hova léptek be
ők? Beléptek a Szeretet Húsvétjába, beléptek a feltámadás Titkába.
Nem volt a szívükben félelem. Hiszen hittek. Hiszen látták a Szerete-
tet. És az Élet jelent meg nekik. Nem féltek többet a sír üregétől. Kí-
sértetek árnyai nem kísértették őket. Nem halál ez — tudták. A halá-
lon átragyogott a Szeretet fénye, és távol űzte minden homályát. Az
Élet háza volt Jézus sírja, a jó Haza, az atyai Otthon. Telve volt fénnyel.

Mi is lépjünk be ebbe a Húsvétba. Lépjünk be Krisztus feltáma-
dásának tündöklő Fényébe. És hogy belépjünk, ezt az egyet kell
megtennünk: be kell mennünk a Szeretetbe — mert a Szeretet az
Élet, mert a Szeretet a Feltámadás. Menjünk be mi is Krisztus hús-
véti sírjába, menjünk be Krisztus feltámadásába. Nem elég tudnunk
róla, ott kell lennünk jelen a Szeretet hajnalában. És a Szeretet reánk
is kiárad. Kiárasztja szelíd fényét ránk Krisztus. Krisztus arcának
ragyogása betölti szívünket, és életet találunk benne.

Higgyünk a Szeretetben! Higgyünk abban a Szeretetben, aki ben-
nünk van! Higgyünk a szívünkben! Önmagunk feltámadásában is
higgyünk — abban, aki velünk van minden nap, aki itt van ma és
holnap, itt van minden tettben, minden szeretetben, amit megtehet
az ember. Higgyünk abban, hogy feltámadunk minden pillanatban.
Higgyünk abban, hogy élünk, hogy életünk halhatatlan, mert hal-
hatatlan a szeretet. Életünk odafönt van, ahol Krisztus ül, a Szere-
tet trónján. Ebben az életben hiszünk. Hiszünk abban, hogy van
szeretetünk, hogy képesek vagyunk megbocsátani. Hiszünk abban,
hogy minden megbocsátás feltámadás. Képesek vagyunk szelíd
szavakat mondani. És minden békességes beszéd örökkévalóság.
Mindig megmarad. Egy simogató mozdulat, egy mosoly, egy vi-
gasztalás. A mindennapok egyszerű, észrevétlen, kicsinyke mor-
zsái — ha szeretetek ezek, az mind húsvét, az mind ünnep, az mind
örök élet. Mert a szeretet mindig megmarad, minden szeretet, és
nem múlik el sohasem — mind feltámadnak, és bemennek az Örök
Életbe. Ott ülnek az Isten jobbján, az Ő trónján kapnak helyet, ami-
ként a Bárány. Bennünket is odaültet maga mellé a Szeretet — a sze-
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reteteinket ülteti oda. Bennünket is odagyűjt maga köré — szerete-
teink morzsáit szedi össze. Azt fogja parancsolni angyalainak: Men-
jetek el az egész világra, és gyűjtsetek össze minden jó tettet, gyűjt-
setek össze minden szelíd beszédet, gyűjtsetek össze minden békét
és minden irgalmat. Gyűjtsetek össze minden önfeláldozást, min-
den önzetlenséget, minden jóságot, mert az én emlékezetem nem
felejtette el egyiket sem. Megőriztem őket, és bennem, az Örök Sze-
retetben élnek ők mindörökre. Hozzátok elém. Az én örökkévaló-
ságom ékei ezek. Helyezzétek őket az én trónomra. És akkor ők, a
mi szereteteink, a mi életünk, a mindennapjaink mindörökké ott
állnak a Szeretet végtelensége, az Isten színe előtt, és mindörökké
éneklik a Szeretet dicsőítő himnuszát.

Ünnepeljük így a húsvétot. Ünnepeljük a szeretet kovásztalan,
romolhatatlan kenyerével. Ünnepeljük úgy Krisztus feltámadását,
hogy támadjunk fel mi is nap mint nap. Életünk mindennapjaiban
támadjon fel bennünk a szeretet, a jóság, a szelídség, a türelem. Hi-
szen a húsvét a Szeretet feltámadása. Úgy ünnepeljük tehát Krisz-
tus feltámadását, hogy befogadjuk a Szeretet ragyogását életünkbe,
és hordozzuk a töretlen Fényt, a Szeretet nappali világosságában
járunk, a feltámadás alkonyt nem ismerő Hajnalában élünk. Keres-
sük a Szeretetet! Keressük Krisztust, aki a végtelen, az Örök Szere-
tet, és ünnepeljük az Ő feltámadását. De keressük életünk meg-
számlálhatatlan apró szereteteit is. Keressük meg őket, és tegyük
meg. És ünnepeljük meg a mi életünk sok-sok húsvétját, annyi-
annyi feltámadását. Ó mennyi az ünnep, ó mennyi a szeretet. Töltse
be a világot — a mi világunkat, ahol épp élünk — a húsvét öröme,
töltse be a Szeretet hite, a Szeretet élete.
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A VIGILIA KIADÓ HÚSVÉTI AJÁNLATA

A húsvéti szertartások egyik leglátványosabb esemé-
nye a keresztút. A római hívek és a városba érkezett
zarándokok minden nagypénteken összegyűlnek a Co -
 los se umban, hogy a pápával együtt végigjárják a ke-
 reszt utat, megemlékezve Jézus szenvedéséről és
kereszthaláláról. Az utóbbi években hagyománnyá
lett, hogy évente más írja az elmélkedést a stációkhoz.
A Vi gilia Kiadó 1999-ben egy kötetbe összegyűjtve
megje lentette magyarul a tizenegy legutóbbi kereszt út
elmél kedéseit. A most megjelent kötet az azóta eltelt
időben elhangzott elmélkedéseket gyűjti össze. Íróik
között II. János Pál és XVI. Benedek pápa mellett ta-
lálunk európai és ázsiai püspököket, de szerzetese-
ket, költőket és újságírókat is. 
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