
KARLRAHNER

Húsvéti hitünk

Miért vagyunkgyakran oly gyávák és rezignáltak? Miért hadakozunk gyakorta azért, hogy a
titkon már bevallott vereséget legalább még külsöleg késleltessOk? Miért csak oly
nyomorúságosan kevés pár fillért áldozunk Krisztus szolgálatában, mintha túlságosan is
bizonytalanul meménk csak föltenni rá az egész életet, minden erőnket és a szIv utolsó
vércsöppjét? Föltámadott Krisztus a halálból, vagytalán mégsem?!

Mi hiszünk föltámadásában! Csakugyan? Valóban hisszük, amit e hit magába foglal? 
Hogy:

Krisztus az Élő. Ó az, ki győzelmet aratott bűn és halál fölött. Fölment a mennybe, de
nem azért, hogy eltűnjön a világtörténelemból úgy, mintha soha meg sem jelent volna
benne. Fölment a mennybe, miután alászállt a bűn, a halál s az elveszett világ legmélyére,
és e telhetetlen sötét torokból, mely mindent elnyel, élőn jött elő. Mi több, éppen ott, a
végső elveszettségben, amelybőlminden bűnösségfakad, amely minden könny ősforrása,

amibe minden gyúlölet és önös vágy gyökere kapaszkodik - ott győzedelmeskedett.

Győzött,de nem oly mödon, hogy e világot eltaszította magától és kiszabadult fogságából,
hanem úgy, hogy önmagát e világnak átadva, beléje hatolt, egészen a szívéig, sorsa
fundamentumáig, és ezt a lüktető középpentot vonta magához s fogadta magába
míndörökre, Ezzel pedig már át is alakította. Győzött a világon: változtatott rajta, a világ
szíve lett, kibontakozásának belülről rnozgatö végső célja, legrejtettebb, legbensőbb

erőforrása.Föltámadásában tehát nem távozott el tőlünk, hanem valójában épp Föltáma
dottként jött el hozzánk a legszorosabb közelségbe, hogy velünk maradjon és velünk
legyen mindennap. Földi alakját nem látjuk többé. Az mintha csak egyetlen pillanatra
villant volna föl, hogy megmutassa nekünk: immár mindörökre velünk marad. Nem itt és
most, nem "testben", hanem lélekben, mindenütt, a napok végezetéig. Velünk van szent
Lelkével, aki a világ titokzatos lelke lett, Krisztus halála és föltámadása óta elszakíthatatla
nul egyesült vele, immár soha többé nem hagyván el, mert Ó egyesült elszakíthatatlanul a
világ ama részével, amit Krisztus megdicsőültemberi valóságának nevezünk, melya haIál
és a föltámadás révén maga is "nyitottá" vált a világ egészére.

Lelkében Krisztus már elfoglalta minden dolog legbensejét, Ó azok tulajdonképpeni,
igazi lényege és szíve: Ó honol minden teremtményama várakozásában, hogy részt kapjon
Krisztus testének megdicsőüléséból;titkos ujjongásként ott rejtőzik a könnyek mélyén;
örök gazdagságként az adományainkból tengődőkoldusban; a tehetetlenségben úgy, mint
Isten ereje; a "kereszt ostobaságában" mint bölcsesség, a halálban mint élet, melyet már
semmiféle haIál nem fenyeget; szolgái nyomorúságos kudarcaiban pedig mint győzelem,
melynek szerzőjeegyedül Isten; s ott találjuk Ót magában a bűnben is, egy rejtett zugában,
mint az örök szeretet végsőkigkészséges megbocsájtásának irgalmát. Még azok magatar
tásamögött is ott érezhetjük, akik - bizony, sokan vannak - közönyösek és érzéketlenek
örömhírünkkel szemben, ott rejtőzködike közönyösségben és érzéketlenségben is, hogy
ezáltal önmagunk renyhe kényelmességére figyelmeztessen minket, haszontalan szolgáit,
vagyhogy saját sikertelenségének keserúségét ízleltesse megvelünk, azt, melynek árán
megváltotta a világot. Velünk van a nappal világosságaként; mint a levegő, melyre ügyet
sem vetünk; mint valami mozgás rejtett törvénye, melyet nem ragadhatunk meg igazán,
mert - magunk is benne sodr6dván - csak arasznyi moccaMsát éljök át. Itt van a világ
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legbens&b struktúrfjaként, mely·sziImI és (vt6s marad akkor ís, míkor a·vilag egész
rendje látszik megsemmisülni. Velünk van, mivelünk, akik a vilag tudtára adjuk föltá
madásat: benne van szavainkbaA, akkor is, ha azok még nekünk maguriknak·is üresen és
tompm konganak; jelenvan áldasunkban, akkor is, ha az csakUradtail és fakQfip*lődik
ki ajkunkon; s jelen a szentségekben, akkor is, mikor látszólag semmllyen.hat&Qny erőt

nem rejtenek magukban. Ha előttünk, kik az Ö követei vagyunk, zárva maradhatnak is az
ajtók, őelőle senki el nem zárkózhat. Behatol minden szívhe, hogy újra és újra fölrázza az
igazságosság ésa szeretet utáni éhséggel, az élet és az igazság csillapíthatatlan vágyával,
azzal az éhséggel és azzal a Wgyakozassat, amelyet Ö fakaszt, mert 6 maga a szeretet, az
igazságosság, az élet és az igazság. A vílág örök nyugtalansága lettŐ. ott pedig, hol úgy
látszik, hogy e világ szörnyű káoszba zuhan és megroppan míndengát, ott. e látszat
valójában csak annak jele, hogy Ö jelen van e kitörő vulkán szivében· és hogy napja
elközelgett. Az idő öceánján hajóZik és ugyanakkor szilardan megvetette ,lábát az
örökkévalóság partján. A vihar, mely a hajó elnyelésével fenyeget, csak annak jele, hogy
fölemelkedni akar - "s lőn nagy csöndesség" -, vagyannak, hogy a hajót az idő vihara
óvatos mozdulattal az örökkévalóságpartjáraveti. Avilágminden évszázadbantlnnepélye
~kinyilvánítja,hogy Krisztus királysága, ime, végelgyengölésbenvégérvá,ly~senelpusz
tult, s így immár az ember nyugodtan intézheti mindennapos ügyeít e- ám mégis újra és
újra kitör ugyanevilágőrjöngődühe ugyane Krisztus ellen, annak jeleként (kiknek,persze,
nincs szemük a látásra, nem látják), hogy Ö még mindig élőn jelen van' a világban.

Krisztus f6ltámadoU. S Vele a világ. Már átváltozott Vele és hamarosan .....; gyorsan s
egyre gyorsabban - a balga test isé~zre fogja venni azt, ami már megtörtént.vá világ
átalakulása s e váltom nyiMnvalövá· válása közöttí egyetlen kurta pillanat csaka mi
számunkra tart olyan keservesen sokáig. Ezt a pillanatot a Krisztus óta zajló világtöri:éne
lemnek nevezzük, vagyazt mondjuk: ime, az életünk, Úgy viselkedünk, mint a tanítványok
Nagypéntek és Húsvét vasámapja között: " ... mi azt reméltükpedig ... " Óh igen, mi még
mindig csak reménykedünk, holott már megtörtént az, amit reméltOnk. Mi még mindig
remegvevárakozunk, hogymi lesz a harc kimenetele, mikorpedigvalöjában - haképesek
lennénk a hit szemével nézni - már látva láthatnánk a győzelmi vonulást, a természetben
és történelemben, Krisztus győzelmes bevonulását az Atya örök országába. Jajgatunk,
mikor keményen megragad s bennünket is magával ránt - szenvedésének sötétlőés sztik
kapuján keresztül - a fény és Atyjavégtelenségének országába. Jajgatunk, s sztikölésünk
annak meggyőző jele, hogy jobban bizunk földi létünk alkonyi homályában, mint a
Föltámadott ragyogásában. Ö azonban nem csitítja el nyöszörgésünket. VISZ magával: ha
beteljesedik, ami már megtörtént, fölfogjátok majd ti is!

Vajon a Föltámadott az én szivem epekedő poklára is alászállott, hogy ott is kihirdesse a
megváltást, ott is mindent átformáljon? Ha a teljes, mindent, de mindent magához vonzó
húsvéti hitet bírnám! Akkor úgy érezném, hogy egyáltalán nem bukom el, ha a görcsösen
erőszakosbelsőszorongast önmagammalés küldetésem sikerfvel kapcsolatban megszün
tetném; CSÖPPet sem esem kétségbe, ha végtére is kétségbeejtónek találrWnönmagamat
és gyöngeségemet. Akkor - mint valamicsoda révén, melynek I1apOOta újra és újra meg
kell történnie - hirtelen észrevamém, hogy Ő velem van. Ö, a Föltámadott. Akkor
~ ébrednék, hagy öt éppen nem az égben kell keresnem, mert bennem él; és
bennem éli az AtyMlozvaló visszat&ését. Akkor megtaPaSZtaInl1hogy~·nem
hagyatkozom rá teljesen szivem nW' áthangolödott lüktet&ének lendítő erejére, s hogy
nem Ö van távol tőlem, hanem en - önmagamtól. Ha eImondbatnám: bltem a teljes
búsvétt. bit!

Miért ne lehetne ez a hit az enytm?! Enyém is! - hiszen az Ö kegyelme velemvan, mert
megkereszteltek és fölszenteltek.· A keresztségben meghaltam és föltámadtam Vele. A
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szentelésben megkaptam Le1két, hogy Húsvft diada1jjtsz6ban és tettben SUgárOZZam szét
abban a vil4gban, me1y inunáron az ÖVf. Ideje hat hozztlftnom, hogy e hit szerint éljek.
Naponta meghallgatom, mit is mond Pál: "Ne feledkezz meg arról, hogyJéZus Krisztus,
Dávid sarja, föltamadt a halálból, ahogy evangéliumom hirdeti, amelyért meghurcoltak,
sót, mint valami gonosztevőt, még bilincsbe is vertek; de az Isten szava nincs
megbilincselve. A Wlasztottakért tehar mindenteltfirök, hogy az örök dicsőségbenők is
elnyerjék az üdvösséget JéZus Krisztusban. Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, majd
élünk is vele." (2 Tim 2, 8-11).

Gáspár csaba László forditása

KALÁSz MÁRTON

Bárány

gyerekkoromban a bárány
húsvét ellJtt a kerten túl a

rétet lege/te;
ölelbettük a nyakát - nem hasonlított
arra, akit fölfüggesztenek

a keresztre

szemünk kvarcfény, szeme sugár
a bárány szemében

zöld, zsenge levél volt -
s önJendtünk; ní eszméltünk, amikorpéntek délután
önmagát siratta énekünkön át

fönt a hegyen a félbolt

aki napkeltére aztán fÖltámadott
e bárány testébe vissza

vértelen sebbel tért;
szökdelt a pást(Jn - senki se gondolt vele,

.hogy 6 lesz,
akit meg6lbetnek majd vétkeinkért
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