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Monstrancia
verbalis
Várakoznak és ma is a láthatatlan csillagra függesztik tekintetüket
a mindenkori pásztorok, akiknek már rég nem a foglalkozásuk ha
tározza meg karakterüket, hanem az, hogy irgalmasok, békesség
szerzők és tisztaszívűek. A hit elcsöndesítő mélységére várakozik
a megvallás, arra, hogy ellenálljon minden külső, hatalmi kísértés
nek, mely győzelmesnek akarja, nem bensőségesnek.Kitartóan vá
rakoznak a barlangok, a fából készült tetőzetek, a szalmakötegek,
a csillagos esték, a külvárosok, és az angyalok.

***
A rágalom mindig talál magának sóvár füleket, alkalomra váró
emberi ragadozókat, kirakatper-rendezőket, s hírlapíróknak álcá
zott lélek-rongálókat. Jézus minden időn átsugárzó szentsége sem
állíthatta meg őket. Ebből a fényből, mely életet, szót, tekintetet,
mozdulatokat és szellemet teremt és áraszt szét, semmit sem lát
nak. Szegény vaksi sündörgők. Ök csak magukat, a magukéit, a
megszerezhetőt tartják szem előtt, vagyis azt, ami a hatalom esz
közeként elkülönít az örök "többiektől". A többiek ezért a látó, bár
szomorú, olykor nekikeseredett kisemmizettek, de századonként
egyszer a fölriasztott s győzelmes többség is. Jézuson meg kellett
esnie a gyalázatnak, kellett, hogy pallérozott gonosztevők mond
ják rá, ez közönséges gonosztevő. El kellett buknia - neki, az Illés
szekerére isteni jogon méltó, legforróbb szívűnek-, hogy elérhe
tetlen magasban és mélyben egyszerre nyilvánuljon ki istensége.

Követőit előre figyelmeztette: ha engem üldöztek, titeket is ül
dözni fognak. Ez tágabb értelemben azt is jelenti, hogy sorsunk
beteljesedésében van , s örökre lesz valami hasonlóság. Ami nem
marad előttünk titokban. A krisztusi misztériumban részesedők

észreveszik egymáson, egymás sorsában a jézusi vonásokat, S
ez, a legmélyebb értelemben csak ez hitelesíti őket egymás sze
mében. Nem a rang. Nem a hírnév. Nem a tudás.

***
Az ítélet nem kiszámíthatatlan, de befolyásolhatatlan. Még a leg
jobbakat is érheti meglepetés, mert nem a külső látszatok, hanem a

150



föltáruló szív titkai nyilvánulnak meg az Atya előtt. Ez mentheti
meg az elsőket a halálos önhittségtől, s ez biztatja az utolsókat a
nem remélt elfogadásra. A bukottnak pedig mintegy előnyt ad,
mint a Magdalainak, "mert nagyon szeretett". Ez a nem földi mér
legelés mutatja, hogy Isten valóban a szívek és vesék tudója. A té
kozló fiú körülsugárzott megtérése, térdeplő alakja igazolja, hogy
Isten előtt az igazi szeretetnek az igazi szenvedés az ikercsillaga.

***
Megszületett. Ez azt jelenti, meg fog halni. De minthogy ő szüle
tett meg, van Paradicsom. Eljött Isten Országa. Ha van Paradi
csom, akkor bár meg fog halni, föl kell támadnia. Ebben áll a szű

letés szépsége.

***
A Föltámadott - mint egy szépen faragott faszerkezetet - ölébe
vette a történelmet, és azt onnan többé senki nem képes kivenni.

***
A bölcsek eléggé értelmiségiek voltak ahhoz, hogy kételkedés nél
kül adják át magukat annak, ami tudomásukra jutott. Hitük jutal
ma az, hogy megtaláltak a világ kinyilvánult lényegét (mivel zör
gettek...), a megtaláltban fölismerték, akit kerestek, és leborulhattak
az előtt, akit fölismertek.

Vajon akkor tettek volna helyesen, ha belső nyugtalanságuk
nak teret engednek, és meggondolják, félúton visszafordulnak?
Hátha nem az, kérdezvén egymástól? Ha külső erőszaktól meg
rettenve, a heródesi fegyverek árnyékában letagadják jövetelük
célját? Vajon reszketniük kellett volna a testi épségükért? Félniük
attól, hogya szellemileg-lelkileg mindig hervadt fejedelmi udva
rok egyikében az előkelők a hasukat fogják nevettükben: ezek
tudósok? Akik egy porontytól térdre esnek?

Ez nem tegnapi történet, nem valahai; mai. Csak jól oda kell
figyelnünk a földi receptre: megérkezik az igazság, a maga ártat
lanságának fényében, és az éppen fönnálló világ azonnal el
akarja pusztítani. Mert idegesíti a némasága. Mit fog mondani,
ha majd beszél az, aki most néma? A tisztasága zavarja a hatal
mat épp ügyeletes gyalázataiban. Mert van valami végítéleti a
csöndes megérkezésében. Mert többé senki nem áltathatja ma
gát. Vele érkezett el a szembesülés ideje. Ez a mindenkori idő az
ő mindenkori csillaga.

***
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Jézus nem a százezres nagyközönséget óhajtja meghódítani, ha
nem azokat, akik senkiéi. Akiknek a kitartó rajongáshoz nincs ere
jük, az üdvrivalgáshoz pedig nincs kedvük; "az elfáradtakat és a
megterhelteket hívja". Nem azért, hogy hódoljanak neki. Ellenke
zőleg, ő "üdíti fel" őket. Ez alighanem egyedülálló a nagy embe
rek történetében... S van csapata neki is. De ezt a csapatot még a
halála után is biztatnia, helyesbítenie, bátorítania kell.

Ha nem szeretné ezt a csapatot annyira, amennyire szereti,
vagyis az élete árán, még azt is lehetne mondani, a nyűgére

vannak. De Jézus, úgy látszik, ha el is szenvedi, igazán nem is
meri a nyűgöt. Nem igaz, hogy betemeti, fölszívja, megemészti
őt a mérhetetlen emberi szenvedés, ahogy a ], K. Szupersztár su
gallja, nem igaz. Épp az ellenkezője igaz: ő szívja föl, ő emészti
meg, ő temeti be, ő "veszi el" a mérhetetlen emberi nyomorúsá
got, mert Isten Fia. A szó szoros értelmében leigázza a szenve
dést, amikor ilyen szavakkal fejezi be hálaadását: "Vegyétek ma
gatokra igámat", mert az "édes".

***
"Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Új parancsot adok nek
tek, hogy szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek ti is egymást" (Jn 13,34).

Valóban új ez a parancs? Hisz azelőtt is szerettek az emberek,
és azután se szerettek jobban. De nem is arról van szó ebben a
parancsban, hogy az emberszeretet forróbb legyen, kitartóbb, ne
tán elragadóbb. Arról van szó, hogy örök legyen, azaz megszakít
hatatlan, és azért legyen örök, mert nem emberi, hanem isteni
példa szerint él a szeretet az emberek között. Úgy kell - hiszen
parancs -, úgy kell szeretnünk egymást Krisztus után, ahogy
Krisztus szeretett minket. Tehát az élete, az érdekei, az előnyei, a
biztonsága árán, vagyis nem-evilági módon. Ezért ebben a szere
tetünkben az örökéletünk dől el, nem pedig földi életünknek
egy-egy szakasza. Úgy néz ki a dolog, mintha az ember szerete
tében maga az Isten lenne érdekelt. Mintha a mi szeretetünkön
múlna az Ö léte. S nem is állunk messze a valóságtól, hiszen
olyan Istent imádunk, aki tiszta szeretet.

Ez a szeretet bontotta föl az Úr sírját. Ez emelte Öt ki halotti
lepleiből. Ez világította át föltámadt testét. Ez őrizte meg ezen a
testen a sebhelyeket. Ez a szeretet vitte az apostolokat a Föltá
madott útjába. Ez bizonyította magát Tamásnak, és ez a szeretet
sóhajtotta Tamás ajkán a kételkedő ember imádságát, amelynél
szebbet ember soha nem fog mondani: "Én Uram, én Istenem!"
Ez a szeretet szólalt meg Jézusban, mint az Ö szent Lelke, ami
kor fölbukkant a zárt ajtó mögött tanácskozó apostolok közt:
"Békesség nektek!" Ez küldte el a Szentlelket, aki a mai napig
megtanít minket mindenre, átjárja a lelkeket és szellemeket, és
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aki az emberi élet hosszán annyiszor támaszt föl, míg el nem ér
kezünk az egyetemes föltámadásig. És ez a szeretet osztatja pap
jaival a Testet és a Vért, hogy életünk legyen, és minél bősége

sebb életünk, mint a forrásnak, az őskútnak, az ősfuvallatnak, Is
tennek.

***
Krisztus azért nem a világ Megigazítója, hanem a Megváltója,
mert a világot nem lehet megigazítani, csak megváltani. A világ
nemcsak olyan enyhén elviselhetetlen, hanem radikálisan romlott.
Mégsem ezért, hanem Isten akaratából fog elégni mindenestül,
bármennyire is sikerül a megigazítása. Most a tevékeny, rafinált,
szorgalmas, fölényes, ötletdús hazugság ül benne tort, s a jónak
minden rezzenésére fölüti a fejét; éber s azonnal intézkedik. Milli
ók szövik szünet nélkül a hazugság mintás leplét, s ha nem vigyá
zol, betakarják vele a szemedet, a szádat, a füledet, a tekintetedet,
a világot. Jézussal azért nem bír, mert ő az ember érzékszerveit fi
gyelmen kívül hagyva, a világtörténet archimedesi pontjában, az
emberi szívben húzza meg magát. Onnan kiverhetetlen. Ezért ott
zajlik az igazi, a szeretet története.

***
Nem igaz, hogya tiltott határátlépő, a nagy Persona Non Grata ki
húzza alólunk a talajt. Alánk teremtette, miért húzná ki? Nem
igaz, hogya rabszolgájává tesz. 6 a Rabszolga. Nem igaz, hogy el
bambult hódolókká alacsonyít le minket. Fölemel. Hogy kiveszi
vagy belegyömöszöli szánkba a szavakat, a szavait. Nem igaz,
hogy öröme telnék abban: lenyesegesse a szárnyakat, amelyeket 6
növesztett mindkét lapockánk árkából. Nem igaz, hogy elítél és
bebörtönöz minket, mert ha csakugyan 6 a bizonyosság, akkor 6
a szabadság is. Mi ítéljük el és börtönözzük be magunkat. Mi nem
vagyunk szabadok. Van-e ártatlanabb mondat annál, amelyet az
Isten-Fia elsóhajtott?: "Ok nélkül gyűlölnek engem." Végül ke
resztre került. "A semmi ágán ült szíve", majd szétáradt a
Mindenüttbe, az Igékbe, a Kenyérbe.

Nincs számunkra több s másféle bizonyosság.
Minden egyéb, mi annak mondja magát, szellemi huncutság s

mitikus öklendezés. 6 átjár, birtokba vesz. Biztat minket zendü
lésre. Nincs igazi akarat nélküle. Nincs igazi arc, veséből áradó
emberi világosság, észfény, szó, szemhunyás. A hit Isten bent
közelítő ujjahegye.

***
Aki hűséges, okos.
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