
A keresz tény létn ek SZOLGALAT·ban való összcgezése term észetes en
nem jelent i azt. hogyegyoldalúan beleszeretün k a világba avagy az emberb e.
Amint az egyoldalú természetfeletti ség e lker ü lendő, ugyanúgy elkerül end ő

az egyoldalú evilágis ág is. Az evangéli umi humanizmus kiegyensúlyo zott .
mert szerinte a természete s és termé szetf eletti egybetartozik . Isten országa
és az ember városa egymást kiegészító valóság.

M indaz, amit fenntebb elmon dottunk. csak vázlatos ecsetelése nundannak.
amit a SZOLGALAT·ról mondanunk kell ene. De mégis elég arra. hogy rneqér
tes se, hogy aSZOLGALAT mennyire foglalata a keresztény létnek és mennyire
központ i valósága a papi egységnek és a papi lelkiségnek. Ezért nagy az
örömünk. hogya nagyv il ágban a magyar hívek és papok egyará nt il yen id ő 

szerű és hathatós segédtársa t kapnak a SZOLGALAT·ban.

Joseph Ratzinger

NAGYHETI ElMnKED~S

. Felteklntenek arra , akit keresz tü l sz úrtak" - ezekkel a szavakkal zárja
János evangélis ta Jézus szenve désének elbeszé lését és ezekkel a szavakkal
kezdi a Krisztus-l átom ást az Újszöve tségi Szentírás utolsó könyvében . melyet
.Tltkos Jelen ések " -nek szoktunk nevezni. Ezen ószövetség i prófétai szavak
kétszeri idézése között ott feszül az egész történe lem a keresztre-fesztt é st ől

az Úr új ra lő vete l él q: ezekben a szavakban egyará nt benne van annak megalá
zotts áqa, aki mlnt qonosztev ő a bit ófá n halt meg és annak hatalma . aki jön .
hogy megít élj e a világot - aki a mi bírá nk is . . Föltekintenek arra , akit keresz
tü l szúrtak" - az egész J ános-evanq éllurn nem más. mínt ezeknek a szavak
nak a beteljesü lése. töre kvés arra. hogy szemünket és szívünket hozzá emel 
jük. Az egyház egész li turgiája sem más. mint feltekintés arra . akit keresztül
sz úrtak . akinek eltakart arcát a pap az egyházi év csúcspon tj án, a nagypénteki
inte nti sztelete n az egyház és az egész világ elé tárja : . Nézzétek. a kereszt
fája. amelyen a vil ág üdvössége függött!" "Föltekintenek arra. akit keresztül
szúrta k" . - Urunk. add, hogy föl tek intsünk rád ebben az órában . elrejtett
ségednek ebben az órájában. amelyben a világ megalázott, a világ . mel y ki
akarja kerülni a kereszt bosszantó szerencsétlenségét. mely bújlk pillantásod
el öl, és nem tud ja, hogy éppen ez által siet a te órád felé , mikor majd senki
sem fog tu dni elbújn i tekinteted el öl .

A Megfeszített oldalának átszúrásáról János különös ünnepélyességgel
tudósít. mely elárulja. mekkora jelentóséget tulajdonít ennek az eseménynek.
Tudós tt ás ába. amelyet majdn em eskü szerü tanuságtétell el zár, két ószövetségi
idézetet dolgoz bele. melyek egyben fényt derí tenek ennek az esemé nynek
értelmére. . Csontot ne törj enek benne' - mond ja János és ezzel a zsidók
Passah-rttus ának szavait idézi . a húsvé ti bárányra vonatk ozó el őir á sok egyi két.
Igy adja tudtunkra . hogy Jézus az igazi. hibátlan húsvéti bárány, akinek olda
lát ugyanabban az órában döfték át. amikor a templomban a rítus szerint le-
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vágták a húsvéti bárányokat . Benne teljesedett be minden kultusznak és rítus
nak az értelme. sőt benne lett Igazán látható, mit ls jelent valójában a kultusz.
Minden kereszténységelőtti kultusz végeredményben a helyettesítés gondo
latán alapszik. Az ember tudja. hogy valójában oda kellene magát adnia, ha
Istent hozzá méltó módon akarja tisztelni , de rögtön megéli . hogy képtelen
err e az önátadás ra és így létrehozza a pótlást : égő áldozatok hekatombája
lobog az ant ik népek olt árain. hatalmas kultusz fejlődik ki - de ezek fölött
a nyomasztó hiábavalóság árnya uralkodik. mert nincs semmi. amivel az em
ber helyettes ít eni tudná önmagát : akármit ajánl is fel , kevés . A próféták kul
tusz-bírálata mindig újra szemére vetette ezt a magabiztos ritualistáknak :
Istenn ek, az egész világ Urának nincs szükség e a ti bakjaitokra és bikáitokra ;
a rí tus pompázatos külsőségei csak takarják a menekülést a valóság : az lsten
hívása el ől. aki bennünket magunkat akar és akit egyed ül a semmit vissz a
nem tart ó szeretetben tudunk valóban imádni. Mialatt a templomban a hús
véti bárányok elv éreznek. kinn , a város előtt meghal egy ember. meghal lsten
Fia, akit ugyanazok ölnek meg, akik a templomban azt hiszik, hogy megdicsőí

tik . Isten meghal mint ember, odaadja magát egészen az embereknek, akik
nem akarják magukat neki adni és így a hiábavaló kultikus pótlás helyébe
mindent k ielég itő szeretetét teszi. A zsidókhoz írt levél a János-evangélium
kis utalását tov ábbépitette és kifejti a kibékülés napjának zsidó liturgiáját.
mint Jézus Kri sztus valódi élet- és halálliturgiáj ának el ők ép ét . Ami a világ
előtt mint telj esen profán esemény játszódott le: egy ember kivégzé se. akit
eli téltek mint politikai bünöst - az valój ában a vil ágtörténelem egyetlen .
valódi liturgiája volt - kozmlkus liturgia , amely nem a liturgikus játék körül
határolt területén - a templomban - játszódott le, hanem a vil ág nyilvános
sága előtt . mikor Jézus a halál függönyén kere sztül az igazi templomba. az
Aty a elé lépett és nem a pótl ásnak szánt állatvé rt. hanem magát adta - az
igazi szerete t köve telményeként, mely magánál kevesebbet nem tud adni. A
magát adó szeretet való sága a pótlással való játék helyébbe lépett, melyet
már soha többé nem lehet játszani. A templom függönye kettészakadt: ezu
tán nincs más kultusz, mint a Jézus Kri sztus szeretetében való részvétel.
mely örökkétartó kozmiku s napja a kiengesztelődésnek . És valóban , a pótlás
gondolata. a helyettesítés Jézus Krisztusban új , hallatlan értelmet kapott.
lste n maga lépett Krisztusban a helyünkbe és csak ennek a helyettesítésnek
titkából tudun k élni valamenny ien.

Az Ószövet ség második szövege. mely beleépült a lándzsa-jelenetb e. az
eddig elmondottakat még érthetőbbé teszi. bármily nehéz is az egyes célzáso
kat megérteni. J ános azt rnond]a, hogy Jézus oldal át egy katona lándzsával
megnyitotta. Ugyanazt a szót használja it t, melyet az Ószövetség Évának Adám
oldalából tör tént te remtésénél használ. Bármire is akart ezzel köze lebbrő l
utalni. világos. azt akarja kifejezni . hogya férf inek és a nőnek egymásból és
egymásra terem tettségének titka megismétlődik Kri sztus és az emberiség
.eqyrnáshoz-tartozás" -ában . Az Egyház a haldokló Krisztus megnyitott oldal á
ból származik. vagy kevésbé képszerűen kifejezve: éppen halála által. szere
tetének radikális mivo ltában. mellyel önmaga átadásáig jut el - lett terrné-
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kennyé. Mi vel nem zárta be önmagát önzésébe. nem akart csak magának éln i
és önmaga megtartását nem helyezte mindenek fölé. hanem engedte. hogy
megnyi ssák, hogy eltávolodjon magátó l és másokért éljen - azért ér önmagán
túl a végtelenbe - mindörök re. Igya megnyitott oldal új emberség , új Adám
szimboluma lesz, Krisztusé, aki ember lett a többi emberért. Talán ebból ki
indulva megértjük a hit legmélyebb mondanivalóját Kris ztusról. olyképpen ,
hogy ebbő l egyúttal é rthe t ő lesz számunkra a Megfeszített közvetlen meg
bízása is. A hit azt mondja Krisztusról, hogy két természetben egy személy .
A dogma görög szövege helyesebben és jobban mondja, hogy csak egy . Hy
postasls" , csak egy személyi egység . Ezt a történelem folyamán sokszor
félreértették , azt .híve. Jézus emberségéből hiányzik valami ; hogy egészen
lst en lehessen, csak kevésbé lehet ember. Pedig az ellenkezője az igaz:
Jézus az igazi. a mértékadó ember. aki felé egész emberségünknek törekednie
kell, hogy teljességét elérje . Krisztus éppen abban igazi ember. hogy ember 
sége nem . Hypostasts" . nem önmagában-álló . Mert az . önmaq ában-állnl-tudés"
kisebb mint az . önrnaqában-éllnl-nern-tud ás" és . nem-akaras" . az önmagától
való távolodás a többiek felé. az Atyától elindul va. Jézus maga az .önmagától
val ó-t ávolod ás" az Atya és az emberek felé . t s éppen , mivel az önmaga köré
vont gyürü nála radikálisan sz éttö rt, ezért lsten Fia és Emberfia egyben. t ppen
miv el egészen másokért van, egészen önmaga - az igazi emberség eszménye.
Kereszténnyé lenni azt je lenti : emberré lenn i, egészen az igazi emberséglg.
ami a másokért és az Istentói való létet jelenti, A Megfeszitett megnyitott
oldala, az új Adám halálos sebe az emberek igaz emberségének kiin dulópont
ja: felt ekint enek arra, akit keresztül azúrtak.

Wei ssmahr Béla

KERESZT I!S MEGVÁLTÁS

Hitünk központi tétele, hogy a bűnből való megigazulást Krisztus
kereszthalála szerezte meg nekünk. Ha ezt a szót halljuk .,megváltás",
önkéntelenül is elsősorban a mi Urunkra Jézus Krisztusra gondolunk.

Ha azonban szent Pál leveleiben utánanézünk, mit is jelent a meg
váltás, akkor talán meglepődve vesszük ész re, hogy az apostol szerint
megváltásunk Is tennek , po ntosabban az Atyának m üve, cl az, aki "örök
szándéka sze rint" (Ef 3, 14), "a világ teremtése előtt kiválasztott mín
ket, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte" (Ef 1,4). - És amint
az Atyától származik a megvál tás terve, úgy tőle indul ki a megváltás
végrehajtása is . "Amire ugyanis a törvény ké ptelen volt, azt Isten haj
totta végre. Tu lajdon Fiát küldte el a bűn miatt a bűnös testhez hason
ló alakban, hogy elítélje a testben lévő bűnt" (Róm 8,3>' A második
korintusi levél 5. fejezetében pedig ez áll: "Mindaz aki Krisztusban van,
új teremtmény. A régi tovatűnt, lám va lami új valósult meg. Mindez
Istentől ered, akit Krisztus kiengesztel t irántunk . . . Isten ugyanis
Krisztusban kiengesztelődött a világgal s nem számítja be bűneinket .. .
cl a bűn hordozójává tette ér tünk azt , aki bűnt nem ismert, hogy általa
Isten igazságának részesei legyünk" (2 Kor 5, 17·21).

A megvál tás inditóoka az Atya isten irgalmas szeretete irántunk:
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