
A HALOTTAIB6L FELTÁMA5ZTOTTÉI
LEGYETEK (R 7J 4.)

Embernek lenni nem annyira
megadmt tény, mint inkább
megvalósítandó feladat. Az idő
be küldött embernek örök hiva
tása van az embersétrre, Ez a
nagykötelezé8Ű hivatás pihenés
telen vándorrá teszi őt a suta
nyugalmú dolgok világában:
folytonosan keresnie kell önma:
gát, hogy az lehessen, alcivé len
nie öröktől fogva rendeltetett.

Az ember nem úgy találja
meg és éli életté igazi lényét,
hogy önmagát tűzi maga elé cé
lul, hogy önmagáért él, hanem
úgy, hogy átadja magát valami
másnak. Az ö1/-ZŐ önkeresésben
elvész az ember: "aki meg akar
ja menteni életét, elveszti azt."
(Me 8, 35,)

Másért kell élnie az embernek,
hogy önmagáé lehessen: vala
miért, ami több nála és am/iben
ldl tud nőni önmagán. Elmúl
hatatlan gondolatnak, örök esz
mének való elkötelezés nőtteti

túl az embert az idő temetési
meneién, Az igazság, a becsület,
a szabad.ság, a hősiesség, az ál
dozatosság szolgálatában maga
sodik az ember eszmei örök ön
magához.

De oly messze van az ember
től az eszmék világa és oly el
érhetetlen! Az eszmében nincs
élő meleaséa és nem tud .qyön
uéden lehajolni a küzködő em
berhez. Elvont, személytelen és
megfoghatatlan. Változatlan ér
1Jénye van, de nem dobban egy
be az emberi szívvel. (Jrökkéva
ló, de élettelen. Mélyértelmű, de
néma. Fönséges, de közönyös.
Kötelez, de nem emel. Itél, de
nem gyógyít.

Az eszme akkor tudja önáta
dásra lelkesíteni az embert, ami
kor lénles elvontságából mea
fogható valósággá éled: amikor
élő eszménnyé testesűl. Egy sze-

tetett lényben felfedezett, em
berré személyesült értékaondo
tat tud bennünket igazi, önfe
ledt jóságra ihletni. Élni vala
kiért: élni egy eszményi ember
ért, elni egy örök emberségű
életért!

De a legeszményibb ember is
halandó és kiszámíthatatlan 
mindaddig. amíg él. Az élő em
ber mulandó, változékony és
esendő. Éppen az, ami köze
lünkbe hozza az eszmét, az teszi
számunkra kétségessé: vagyis
maga az élet. Az élő ember nem
tud megingathatatlan eszmény
nyé magasztosulni. Az időnek
kiszolgáltatott életben. minden
bizonytalanná és kérdésessé la
zul.

Az idő forgandósá.Q'ából a ha
lál emeli ki az embert. A ha
lálban nyeri végső, e.qyértelmű

jelentését az emberi élet. A ha
lál tesz kétségbe nem vcmható
tanúbizonyságot az életről. Ami
kor már nincs az ember, akkor
tűnik ki, hogy valóban mi volt.
A halál mondja meg, hogy miért
élt az ember. A holtak már
nem ámítanak, nem alakosked
nak. Ezért van az, ho.qy a nagy
halottakban gyulnak ki és ég
nek az emberi történelem időt
len tüzei. Valóban, nagy tettek
re moeditá elhatározás fakad a
aondolatbot: egy felejthetetlen
halottnak élni! Élni valakiért,
akivel szemben fogatlan kutyá
vá vénült az idő és soha sem
tudja megszag.qatni eszménnyé
nuurasetosuit alakját.

De mégsem lehet, hogYa haJál
gyujtsa meg az élet értelmének
örök iénueit, A halál nem lehet
halheteilan. ihletője a haland6
életnek. Nem a. halálétb van az
élet. A holt élet változhatatlan,
de hideg és érzéketlen. A sirkö-
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vek iszonyú közönnyel néZik az
életben v,ergődő embert.

Kinek éljünk tehát, hogy el ne
kaUódjunk az időben, hanem
megtatáljuk örök önmagunkat'
Annak, aki Eszme is, aki Em
ber is, annak, aki me.qhalt 
mégis él. .Annak, akiről ezt ol
vassuk: "valamennyiért meghalt
Krisztus, hogy azok is, akik él
nek, már ne önmaguknak élje
nek. hanem annak, ki értük
meghalt és feltámadt." (2 e 5,
15,). Létünk végső értelme:
Krisztusnak élni.

Krisztus az örök Eszme, a dol
gok és történések végső jelenté
sét rejtő isteni Ige. (j az Értel
me a teremtett mindenségnek:
"minden ő általa és ő érette te
remtetett. (j előbb van minden
nél, és minden őbenne áll fenn."
(e 1, 15-17.).

Krisztus nem elvont fogalom,
hanem testté lett I ge, aki meg
tapintható közelségbe ereszke
dett hozzánk. (J 1, 14; 1 J t-e.)
Krisztus az emberré lett terem
tő Gondolat, a meooaláeult Em
bereseménu, a teljes Ember, a
tiszta Humánum. Krisztus lénye
kifejez minden eszményi emberi
lehetőséget. (j az emberi lét és
érték teljes skálája. Krisztus
emberségében találja meg min
denki önmaga egyetlen örök
emberséaét,

Krisztus úgy élte az eszményi
emberséget, hogy meghalt azért,
amiért élt. Halála elnémithaiat
lan" örök bizonyságtétel megélt
életéről. "Nagyobb seeretete sen
kinek sincs annál, mint ha uala
ki életét adja barátaiért." (J 15,
13.) Krisztus életét adta övéiért,
- "me.ahalt érettünk". (R 5, 9.).

S mégsem a Halottait gyászol
juk Krisztusban, hanem az Élőt
ünnepeljük. Mert halálba om
lott ez a feláldoztatott élet, de
feltámadt halottaiból, s mi "tud
juk, hoWJ Krisztus, miután fel
támadt halottaiból. már nem hal
meg, s a halál többé nem ural-
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kodik rajta." (R 6, 9.) Amikor a
kereszthalálban felmagasztalta
tott ez az élet, nem veszett el,
hanem. diadalt aratott a halál
felett. (1 e 15, 54.) Erieetu» ha
lálontúli élettel éli a rornthatat
lan eszményiség éltető hatalmát.
Életünk és halálunk végso cél
Ja, hogy az övéi legyünk. Mert
"aRl Úrnak élünk, amíg élünk, és
az Úrnak halunk meg, mikor
meghalunk. Azért akár élünk,
akár halunk, az Úréi vagyunk."
(R 14, 8-9,) Krisztusért kell
eloesznie az embernek, hogy
el ne veszítse önmagát: "aki el
veszti életét énérettem, megta
lálja azt." (Mt 10, 39.) .Az ő ha
láláldozatával való azonosulás
emel át bennünket igazi önma
gunk haláltalan létébe. "Ha te
hát meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy Krisztussal együtt
élni is fogunk." (R 1, 8.) Most
csak halandó léte nyilvánul ki
rajtunk, de már magunkban
őrizzük az ő dicsőségének zálo
gát. "Mind'ig hordozzuk testün
kön Jézus halálát, hogy Jézus
élete is nyilvánvaló legyen a
mi halandó testünkön." (2 C 4,
10,).

Mindazok, akik a feltámadt
Krisztushoz szegődnek, már ele
ve átmentik magukat a mulan
dóságból'az öröklétre, mert éle
tük "el van rejtve Krisztussal
az Istenben". (C 3, 3.) .Akik ön
feledten eltemetkeznek Krise
tusban. akik valóban élik az ő
halálába való meakeresetelke
dést (R 6. 3.), már nem azok,
aminek látszanak. Bennük már
egy titokzatos, láthatatlan élet
lappang, mely átnJfÚlik a rom
lwndó idő korlátain. Bennük
már ott szendereg megtalált
igazi lényük és várja a nagy
kinyilvánuMst. Nekik szól a
nagy iaéret: ".Amikor Krisetu»,
a ti életetek, megjelenik, majd
ti is meaielentek: vele együtt a
dicsőségben." (C 3, 4,)
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