
"SZENTEKNEK EGYESSÉGÉT
November: a másvilág felé

fordulás hava. Aki teheti, virá
got visz a temetőben nyugvó
kedves hamvaknak, és mé
cset gyujt a kedves lelkeknek,
alcilenincsenek ott aJ hant alatt,
hanem a m o t t vannak, ahová
ilyenkor jól esik fölfelé nézni.

De hát hova is n~zünk? lflit
látunk, mit képzelünk el? Talán
valamelyik klasszikus kép,
Dűrer 'lXIOJ/ Fra AH{;elico re
meke elevenedik meg képzele
tünkben, vagy Dante plasetilcu»
aiak.iaira gondolunk: minden
képpen emberi, a földihöz ha
sonló jelenségekre. Aztán haza
megyünk a temetőből, és - a vi·
rág még el sem hervadt, a üuer
tya még le sem égett - ben
nünk már kialudt a másvilág
gondolata. Vajjon gondolunk-e
rá a következő novemberig? To
lán, ha közben meghal valaki
szeretteink közül, - ha nagyon
közel állt hozzánk, - akkor ta
lán. napokio, talán hetekig visz
sza-visszatérünk (egyre hose:
szebb feledési időközökután) ar
ra, ami odaát van. "Ő már as
Uristennél van, onnan vigyá~

ránk!" virJasztalja magát - é.1
még inkább másokat - az e_Qy
re könnyebben vigasztalódó bá·
nat. És ha nincs az Úristen
nél? ha még tisztulnia,
szenvednie kell? Hol lehet, mi·
lyen körülmények közt él? 
iááil} már nem világít el képze
leiűnk; Milyen halvánuak, mi
luen. bizonutalanok ezek a gon
dolatok! Azokhoz az árnyakho~
hasonlítanak, amillJeneknek fi
görö_Qök képzelték el az alvilági
lelkeket, vaglJ az ószövetségi
zsidók a Sheol lakóit: emberi
alakok valami csökkent élettel,
kiidszerű, örömtelen, bizonyta
lan elmosódottságban.

A legtöbb embernek, sajnos
igen sok kereszténynek is, uala
mi ilyenféle elmosódott, félig
irreális, erőtlen és erőt adni
képtelen gondolat él a lelkében
a halál utáni életről és a halál
után élőkről. Hisszük az örök
életet, valljuk is szóval, gondo
lattal, de vajjon átéljük-e ed a
fJondolatot? Ugy élünk-e, min'
aki csakugyan hisz abban II

másvilági életben? Pedig az
emberi szivet nem lehet elhall
gattatni, az örök élet vágyát
nem lehet elfojtani: az érint
kezni akar avval a világgal,
amelu odaát van, azokkal a
testvérekkel, akik odaát van
nak. Csoda-e, ha annyian, akik
az odaiúliakrol való keresz
tény gondolatokat nem, vagJj
csak sekélyesen élték ál, kapnak
a kínzó kérdésekre innen is, on
nan ,is feléjük han.gzó olcsó 'vá
laszokon, a "szellemekkel való
érintkezés" divatos formáin?

Pedig milJjen szánalmas dol
gok ezek a kereszténység más
világ-fo.Qalmai mellett, a: s z e n
t e k k ö z ö s s é g é nek felsége.~,

me.qnyugta:fó és felemelő élmé
nye mellett!

A mi számunkra az egész em
beriség - hát még a Krisziu»
nyomán járó emberiség - seer
vesen felépülő, a. szellem, és élet
természetfeletti kötelékeivel ösz
szekapcsolt eleven közösség.

MilJjen nagyszerű tudat, ha
csak a földön tárom is ki lelke
met. N em vagyok egyedül! Ak
kor scm, ha magam maradiam
csnládomból, ha idegenek közt
élek, távol szülőföldemtől. Ele
ven tagja vagyok eglJ eleven
családnak, polgára egy élő Or
szágnak, testrésze egy lüktető,
mozgó, életet alkotó és alakító
Organizmusnnk, a Kriszius ti-
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tokzatos Testének. "Sokan va
gyunk egy test Krisztusban,
egyenkint azonban egymásnak
tagjai" (Róm. 12, 4). Ta.qja va
gyok az óriási Világegyháznak,
és tagja egyházközségem kis
testvéri közösségének. Seioem.
[eldoboa, ha arra gondolok.
hány százmillió hasonló szívve
résű testvér él a nagy világon
ugyanabból a' Kriseiuebol,
ugyanolyan lelkiéletet, mint én,
- és feldobog a szivem, mikor
az őszi reggel ködében a csen
getyű halk seooár« az áldozta
tó rács elé térdelek testvéreim
mel, akiket talán nem is isme
rek, de akikből ugyanannak az
érzésnek melege árad felém,
amely énbennem lobog.

Ez azonban keresztény tuda
tomnak csak egyik di.menzi.ója.
Hitem. fölfelé nézni késztet: a
keresztény közösségbe nem ha
sít szakadást a halál. Akiket
szerettem, akik engem szerel
tek, remélem ott vannak, ahol
ezeretnek most i.s, érzik sze
reletemet most is, akár eljutot
tak már Oda, ahová minden te
remtmény repes, akár a tisztu
lás titokzatos életét, boldog
szenvedését élik még. Hiszen -
az egyiknek így, a másiknak
amúgy, - de értelmük, érzelmi
világuk lsten felé lobog és l s
tenben látnak, ölelnek mindent, ,
engem is: közösségben va,qyunk.
Hogy milyenek, és m-ilyen az
életük, - elképzelni n,em tu
dom, de annyit tudok. hogy nem
éleitelenebb a földi,nél. hanem
üd1Jösség is, szenvedés is, ~

élőbb. reálisabb, tiieesebb, boldo
gítóbb a legnagyobb művészek
elképeeiéseiné! is.

És ez a közösség nemcsak ér
telmemnek, hiibel; tudásomnak
élménye, - sokkal elemibb ere
jű élmény: a s z e r e t e t
s z e n t k ö z ö s s é g e ez. A
Túlvilág orszáaait Istennek sze
retete alkotta meg, a Benne élő
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és Feléje tartó lelkeket a szere
tet vonja lsten felé és egymás
felé. "Az Egyház a legszentebb
ezeretetszövetség, és akiket a
ezeretet kötelélee eoueed, azok a
javak közösségét is 'iparkodnak
megteremteni, amennyiben kül
ső akadály annak -nem állja út
ját. Am lsten országának csak
lsten maga szab törvényt, és Ö,
a szeni, örök szeretet, nem kor
látozza, hanem szit ja azt a tisz
ta szerctetet, mely a lelkek tö
kéletesedését és végelemZésben
az Ö teljes dicsőítését célozza.
Ez a szeretet, tnikép ősforrása a
Szentlélek, nem ismer akadályt,
kiterjed a Kriszius testének be
ten és elhalt tagjaira is és tö
rekszik azokba. is új életet és
etiészséoet lehetni: nuutáhoe
öleli az elhunytakat is: aki
gyermekét szerette. gondját sír
el nem temette". (Schütz: Dog
matika l I. 235.)

Mert ez a ezeretet élő szere
tet, azaz cselekvő, munkálkodó,
tettekben - a test-nérekért fel
ajánlott imában, seentmisében,
jócselekedetekben, enaeeeteli)
szenvedésben - megnyilvánuló,
m e II v á l t ó s z e r e t e t, a
Kriszius me{/1Jáltó ezereteiéi
folytató természetfeletti szere
tet. Mi egymásért és a szenvedő

elhunytakért, a. meadicsőillt lel
kek miériiink: mindmlá.1an egy
másért, Istenben. .Félelmetesen
nagy misztérium, és soha eleget
nem elmélkedhetünk róla - ír
ja XII. Pius pápa a Krisztus
miszHkus testéről szóló körle
vélben - hogy sok-sok ember
üdvözülése a titokzatos Krisz
tus tagjainak imáitól és e cél
ból önkéntesen vállalt vezeklé
seitől fii,fJfJ, és attól a. közremű
ködéstől, mellue! a. lelkipászto
rok. oalamini a h.iuek, főleg a
családapák és családanyák, is
teni (Jdvözífőnknek tartoznak".

"A ezeretei soha meg nem
szűnik." (1 J(01'. 13.) S.


