
Szólít a Feltámadott
„Nem vagyok pápa többé; csak egy zarándok, aki most kezdi meg
földi zarándoklatának utolsó szakaszát.” Sok híres ember utolsó
szavait följegyezték, amelyeket a halála előtt mondott. XVI. Be ne -
dek pápa nem az életét fejezte így be, hanem pápai szolgálatát. S ev -
vel a mondattal talán fontosabb igazságot mondott ki, mint több
ezer oldalt kitevő teológiai életművével. Hiszen szavai nemcsak a
halálba torkolló öregedésről szólnak, hanem még inkább arról a ti-
tokzatos végső valóságról, amelybe földi zarándokutunk vezet.
Joseph Ratzinger egész életét az igazság szolgálatára szentelte az
egyetemi katedrán éppen úgy, mint az egyház élén. A Krisztusban
testet öltött Igazság fényében értelmezte az egyház hithagyomá-
nyát és egyre gyorsabban változó világunkat, de itt talált magyará-
zatot az élet legsúlyosabb kérdésére: a halálra és mindarra, ami az
után következik. Jézusról szólt írásaiban, aki „halálát a szeretet ak-
tusává változtatta”. Jézusról, aki feltámadásával áttörte véges éle-
tünk korlátait, s fölemelte azt az örök és teljes, isteni létbe.

A feltámadás módjáról és a feltámadottak életéről alig szólnak
az evangéliumok. A feltámadt Krisztust ábrázoló festmények sem
tudják megmutatni az Öröklét csodálatos, az emberi képzeletet fe-
lülmúló világát. Az ortodox ikonok más utat választanak: a holtak
országába alászálló Krisztust állítják elénk. Krisztus, halálos szere-
tetének ragyogásában ott áll a holtak megnyílt börtönkapujában.
Ahogy egy ókori szentbeszéd mondja: „Azokat keresi fel, akik a
halál teljes sötétjében és árnyékában vannak fogva tartva. Elmegy
hozzájuk az Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi jelvényét.
Ádámot kézen fogva életre kelti: »Támadj fel a halálból, Krisztus
rád ragyog! Én a te Istened vagyok, én miattam lettem Fiaddá. Kelj
fel az életre, hiszen nem azért alkottalak meg, hogy a halál bilincsei
között légy mindörökre. Kelj fel, menjünk ki innen, hiszen te én-
bennem és én tebenned egy és osztatlan személy vagyunk.«”

Elég tágas ez a földi világ, jó esetben elég hosszú az emberélet —
megrakva feladatokkal és élményekkel, sikerekkel és örömökkel, bár
kudarcokkal és fájdalmakkal is — ahhoz, hogy ne vegyük észre a ha-
tárait, vagy legalábbis ne törődjünk velük. Még betegen vagy öregen
is csak keveseknek jut eszébe, hogy végső soron mindnyájan rabok
vagyunk: bezárva a végesség, a halál börtönébe. Karácsonykor azt
ünnepeljük, hogy az Istenfia emberré lett, osztozik történelmünkben,
földi sorsunkban. A Húsvét örömhíre pedig az, hogy az ember-Jézus
feltámadt, és véges világunkat fölemeli magához: helyet ad az örök-
létben mindnyájunknak. Krisztus, az „örökkön élő” nemcsak a ha-
lottakhoz szól, hanem az élőkhöz is: „Nem azért alkottalak, hogy a
fogságban maradj! Kelj fel, menjünk ki innen, hiszen te énbennem és
én tebenned egy és osztatlan személy vagyunk.”
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