
KERESZT es FELTÁMADÁS

Jézus K r isztu s, akit Poncius Pilátus alatt keresztrefeszítettek és aki
harmadnapra föl támadt, most ott ül az Atya jobb ján: állandóan közben
jár értünk és majd eljön dicsőségben, hogy megftéljen él ék e t és holta
kat. Ez a leereszt ény hitvallás ma gja . Még az evagéliumok megírása
el6tt ezt hirdet te Szent Pál a korintusiaknak: "Elsősorban azt hagytam
rátok, amit magam is kaptam : Krisztus meghalt bűneinkért, az Irás
szerini; eltemették és hannaclnap föltámadt, ismé t az Irás szerint . . . "
( 1 Kor 15, 3-4).

Kereszt énu létünk közporlt j a tellát ez a nagy tény, Krisztus tette:
a megváltó kereszthalál és a f eltámadás. Istentiszteletünk - főleg az
Eucharisztia ünneplése - sem más, m int a húsvéti titok megjelenítése.
I gaz, a kétezer évvel ezel6tt megtö r tén t esemény meg nem ismételhet6
a maga fizikai m ivoltában; hiszen az idő vtsszcfordithatatum és a meg
testesült Ige is alávetette magát a történetiség tö rvényeinek. De m ivel
Jézus él, mivel a hivőknek i tt és most közvetfte ni akarja megváltása
erejét (kegyelmét ) , az Egyházban ma is m üköd6 Lelke által, a szent
ségi j eleken keresztül: H úsvét i tt és most is megtörténik, amikor hittel
befogadjuk a megváltás gyümöl csei t . .

Mindez f eltételezi azt , hogy r észesedünk Krisztus halálában és feltá
madásában. Krisztus nem azér t halt meg ér tünk, hogy minket felment
sen a halál alól, hanem hogy képessé tegy en bennünket a " ker esztény"
halálra. "M ori morti, vítae v ive re" - meghaln i a halálnak (a bűnnek)

és élni az életnek ( Is tennek) . ahogy Agoston mondotta. Vagy Szeni Pál
kif ej ezése szerint: a r égi emberne k meg kell halnia, hogy az új ember
- a Krisztus képér e teremtett ember - megszülethessék. Másszóval a
"ker esztény" halál részesedés K r isztus megváltó halálában és kommúnió
I stennel. Ez Húsvét ér telme: meghalni Krisztussal , hogy vele együtt
feltámad junk. A kereszt ség és az Euchariszt ia er re segit bennünket.

" Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sar j a feltámadt a halálból,
ahogy evangéliumom hirdeti . . . I gaz kij elen tés ez: ha megha lunk vele ,
ma jd élünk is vele; ha t űriink: vel e, majd uralkodni is fogunk vele"
(J Tim 2,8; 11-12).
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Mostani húsvéti számunk tanulmányainak k(jzéppon tjában a kereszt
és a feltámadás titka áll. Most , hogy lapunk második évf olyamába lép,
kissé jobban megvilágítjuk azt az eszményt, amelyet szolgálni akarunk.
Egzisztenciánkat meghatározza az, hogy a Szenved6 Szolga nyomába
szeg6dtilnk és sorsk(jz(jsséget vállaltunk vele: " Szolgálat - a keresz
tény lét mibenléte" (Dr Mihályi Gilbert ). Hogy ennek az "új" ( = újra
k(jzpontba állított) lelkiségnek teológiai alapjaira rávilágltsunk, k(jvet
kező tanulmányunkban arra a kérdésre adunk vá laszt, hogy miért is
a kereszthalál által váltott meg bennünket Krisztus (Weissmahr Béla).
A húsvét i titok má sik mozzanatát tárgyal ja - Bultmann és Marxsen
ellenvetéseire válaszolva - Franz Zeilinger alapos tanulmánya. Dr Zei 
línger CSsR (1968 óta Prof. Schedl asszisztense a gráci egyetemen,
biblikus teológia) f6leg a Korintusi lev él 15. f ejezetét elemezve cáfolja
meg azoknak az ér telmezését, ak ik K r isztus f eltámadását a mítosz
klirébe utalják, de ugy anakkor a vulgárteológia helytelen feltámadás
hitét is helyreigazítja. Krisztus feltámadása ugyanis Wrténelmt tén y és
ugyanakkor misztérium is. A bűnnek való halál és az új élet f eltételei
ről elmélkedik P. Béky "Me tanoeite" c. írása, amely eredetileg papI
lelkigyakorlaton hangzot t el . Végül Krisztus igazI tanú ját , Alfred Delpet
mutatja be Sántlw Mát é, a vértanú j ezsuita kivégzésének 25. évforduló
jár a emlékezve. P. Delp példá ja f igyelmeztet bennünket, hogy az Isten
országa mindennél el6 bbre való és hogy Krisztus k(jvetése bizonyos
helyzetekben nem csak h6siességet k ív án tőlün k, hanem eset leg életUnk
feláldozását is meg kliveteli.

R.

Az európai magyar papság

augusztus 17-21 között tartja zsin ati teológia i kurzus át

AZ ISTEN MEGISM ERl:SI:ROL

Innsbruckban a Haus der Begegnun g-ban.
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