
Gál Ferenc

DÖNTÉS A HALÁL PILLANATÁBAN

A személy alapvető sajátsága az autonómia, a tudatos döntés lehető

sége. Az ember követhet célokat, választhat az erkölcsi jó és rossz között
s felelős a tetteiért. Ezért mondjuk, hogy a biológiai kereteken túl részese
a jogrendnek és az erkölcsi rendnek. A személynek a magával való ren
delkezés mellett éppen olyan alapvető sajátsága az is. hogy más szemé
lyekre irányul. Szellemi kibontakozása csak közösségben valósulhat meg,
a jogrend és az erkölcsi rend éppen a közösségben kötelezi arra, hogy
"valamivé legyen", hogy valósítsa meg a benne levő képességeket, ame
lyek segítségével beleilleszkedhet atársadalomba. A lélek halhatatlansá
gának teteleből további feladatok következnek. Az ember a Teremtő előtt

is köteles valamivé válni, hiszen ő az örök életet tűzte célul az ember elé
s az ítéletben dönt az üdvösségről vagy kárhozatról. A földi élet tehát az
az időszak, amikor az ember erkölcsi magatartásával véglegesen dönt az
Isten mellett vagy ellene. A végső cél szempontjából senki sem marad
hat közömbös, ezt a Teremtő és a teremtmény viszonyának komolysága
követeli.

Azonban nem nehéz megállapítani, hogy a legtöbb ember élete ebből

a szempontból félhomályban játszódik le. Megelégszik sejtelmekkel. aka
rásokkal, félmegcldásokkal, nagyjából kialakult magatartással. Altalában
nem szokott véglegesen nyilátkozni az elvekről és eszményekről s még
ritkábban jut eszébe, hogy végérvényesen lekősse magát az üdvösség vagy
kárhozat mellett. Azonban meg kell jegyeznünk. hogy az Isten melletti
döntés egybeesik az abszolút értékek melletti döntéssel, illetőleg Isten
szolgálata bele van foglalva ezekbe. Elhatározásainkban és tetteinkben
mindig konkrét célok vezetnek s amikor igazi értékeket keresünk, Isten
akaratát követjük. Viszont az igazi értékek szolgálatában sem vagyunk
míndíg következetesek. Az ember inkább bukdácsoló lénynek érzi magát,
nem egyre tökéletesedő személynek. Hogyan és mikor alakul ki mégis
bennünk az a teljes emberi állásfoglalás, amelynek alapján Isten mind
örökre jutalmaz vagy büntet?

A népies vallási felfogás úgy gondolja el az ítéletet, hogy Isten mér
legre teszi életünk minden erényét és bűnét, s amerre dől a mérleg, azt
az ítéletet kapjuk. Csakhogy az egyszer őszintén megbánt bűnöket Isten
véglegesen megbocsátja, a bűn állapotában pedig a régi érdemek is elvesz
nek. Tehát igazában a jelen lelki állapotunk számít be örök sorsunkba, ille
tőlegaz, amelyben a halál utolér. De a nehézség éppen az, hogya vég -leg
alább is külső látszat szerint- a legtöbb embert félig kész állapotban
találja, s nehéz volna megállapítani róla, hogy egész személyiségével a
jót választotta-e, vagy végleg megátalkodott a rosszban. Ezért kérdezik
meg újabban a keresztény filozófusok és teológusok, hogy nincs-e a ha
lálban olyan mozzanat, amely lehetövé teszi a teljes és végleges állásfog
lalást? Olyan meglátásról és élményről van szó, amelyben az ember össze
foglalja életét és személyes döntéssel elkötelezi magát a jó vagy a rossz
mellett. Ha van ilyen pillanat, az csak a halál pillanata lehet, az élet végső

aktusa, ahonnét már nincs visszaút. Tapasztalati bizonyítékunk nincs
róla, hiszen a halállefolyásának csak testi jelenségeit látjuk. Eleve azon
ban nem vonhatjuk kétségbe, hogy maga a halál, több, mint a vég el
szenvedése.



Test és lélek szétválásá

Az életösztön annyira erős bennünk, hogy igazában sohasem gondol
juk végig az elmúlást, az élet megszűnését. Vagy ha rágondolunk, akkor
is megállunk egy bizonytalan határnál, egy homályos zsákutcánál, s igyek-

.ezünk belenyugodni az általános emberi sorsba. A haláltól való borzadás
nem egyszeruen valamilyen fájdalmas esemény fenyegetéséből fakad,
amivel majd az élet végén találkozunk, hanem abból, hogy megszűnik

nunden kapcsolatunk azzal, ami kitöltötte életünket. Az élet véglegesen
lezárul, többé nem lehet rajta [avítani, pótolni, helyrehozni. Ez pedig már
az erkölcsi felelősség sejtelme. A halálfélelem igazában túlmutat a halá
lon és az embernek az egész léttel való kapcsolatát érinti.

A halál biológiailag jelenti az egyedi organikus élet végleges meg
szűnését, A biológia azonban valójában nem tudja megmagyarázni, miért
halnak meg a többsejtű élőlények és főleg az ember, hiszen a sejtek az
élet tartama alatt is állandóan pusztulnak és megújulnak. Miért követ
kezik be mégis a funkciós egyensúly felborulása és a végleges elhaszná
lódás? Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a természettudomány sem tart
hatja tisztán légbőlkapott dolognak a kinyilatkoztatás állítását, hogy a
halál minden természetes vonatkozása mellett is a bűn büntetése (Róm 5).
Viszont azt sem akarjuk mondani, hogy mínden a bűn következménye,
ami összefügg a halállal.

Filozófiai és teológiai szempontból nem nehéz megállapítani, hogy a
halál az egész embert érinti. Az ember egyrészt a test és a lélek egysége,
magában hordozza mindkettőnek törvényeit és fejlődési lehetőségeit. Más
részt viszont szabadakaratú lény, rendelkezik magával és dönthet arról,
mivé akarja tenni magát. Ennek megfelelően a halál érinti az emberi
természetet, ilyen értelemben beszélünk a test és lélek szétválasztásáról.
De érinti az embert mint személyt is, amennyiben a személy a halálban
éri el azt a végleges és visszavonhatatlan állásfoglalást, amely örök sorsát
meghatározza. A test és a lélek szétválása úgy fogható fel, mint emberi
"végzet", amit egyszerűen el kell fogadnunk. A tudatos és célratörő sze
méllyel kapcsolatban azonban joggal tesszük fel a kérdést, hogy földi lé
tének utolsó pillanata nem éppen a teljesség és a végérvényesség kiala
kítása-e? Nem lehetetlen, hogy az ember ott veszi birtokba magát egészen,
s ott alakul ki, amire készült. Külsőleg a halál lehet szétszóródás, felbom
lás, belsőleg azonban lehet teljes összeszedettség és döntés a lét értel
méről.

A szenvedésben, halálban, elmúlásban több fáj, mínt a fizikai okok
együtthatása. A halál a legkiáltöbb jele az ember végességének. az élet
komolyságának és vissza nem térő fontosságának. A keresztény hit világá
ban létünk nem csak halálra szánt lét. Eletünket nem csupán a halál jel
lemzi, mint ahogy az egzisztencialisták szeretik megjegyezni. A végben
megmutatkozó üresség, homály felfogható úgy, mint a büntetés érzékel
hető jele, de ugyanakkor éppen a külső erőtlenség és szétesés adhat al
kalmat a szellemnek a végleges összeszedettségre és teljes szabadakaratú
döntésre. A kinyilatkoztatás már az örök élet fényében beszél a halálról.
Nem a lét és nemlét kategóriáihoz kapcsolja, hanem az üdvösség és kár
hozat gondolatához. Ezért a teológiában a halál nem egyszerűen "termé
szetes" jelenség, nemcsak a földi élet vége, hanem egyben az örökkéva
lóság kapuja. A hitbeli bizonyítéket Krisztus feltámadása szolgáltatja.

- A test és a lélek azétválásával kapcsolatban újabb probléma vár meg
oldásra: milyen lesz a különvált lélek állapota? A halálban kétségtelenül



megváltozik a léleknek a testhez való viszonya, nem tartja többé Össze an....
nak anyagát és nem határolja el a többi anyagtól. A kérdés azért érdekes,
mert a lélek nem mondhatóaz anyagtól mindenképpen független létező

nek. Isten beleteremti a testbe s a kettő együtt alkotja az embert. A lélek
egész lényegével a testre irányul, s ez a ráirányulás egész létét meghatá
rozza, tehát annak meg kell lenni a különvált lélekben is. Biztos, hogy
a szellemi lélek más, mint az anyag, önálló léte is van, de ez a lét nem
olyan, hogy fölöslegessé tenné az anyagi támaszt. Nem tudunk más meg
oldást elgondolni, mint azt, hogya test hiányában a lélek az egész anyag
világra támaszkodik. Hiszen földi élete idején is nyitva van az egész Kez
mosz felé: ismeretébe befogadja a tárgyakat és testébe a legkülönfélébb
molekulák épülnek bele, a tápláléktól a kozmikus sugarakig. így ha azt
mondjuk, hogy a lélek a halálban az egész anyagvilágra támaszkodik, az
a test feltámadásáig "természetesebb" létmód, mintha Isten csodaszerűen

pótolná a test hiányát. Itt már a lélek szellemisége rniatt átfogja az egész
Kozmoszt s ez tükrözi számára a teremtő Isten létteljességét, tehát elmé
letileg megvan a lehetősége, hogy véglegesen döntsön Isten mellett vagy
ellene.

A vérsó döntés lehetősége

A teológiában a halál egyetemességének- hangoztatásánál is a kínyí
latkoztatásra támaszkodunk, nem a tapasztalati meglátásokra. A földi
életben szabadon választhatunk és úton vagyunk a végső cél felé, de az
érdemszerzés lehetőségénekegyszer véglegesen le kell zárulnia, a személy
nek el kell nyernie végleges állapotát. Ezért mondja Karl Rahner: "A ha
lál végső oka a szellemi világban keresendő, jóllehet a végrehajtást termé
szetes okok végzik." Tehát az embernek az Istenhez való viszonya köve
teli, hogy ez a függés az ember szabadságának megfelelően pozitív vagy
negatív irányban egyszer a lét komolysága szerint kifejezésre jusson. Van
nak-e jelek az életben arra vonatkozóan, hogy az ilyen végleges döntés

-lehetséges és helyénvaló?
Az egzisztencialista Heidegger és Jaspers írásai kétségkívül alkaimul

szolgáltak ahhoz, hogy a teológusok is mélyebben tárgyalják a halál misz
tériumát, mint ahogy eddig tették. Volk, Demske, Liipple, Rahner munkái
mellett főleg Ladislaus Boros könyvére akarok hivatkozni (Mysterium
mortis, 1963), mint ami jelen kérdésünket legszélesebb alapon tárgyalja.

Emberi természetünk sajátságai és megnyilatkozásai alapján meg
állapíthatjuk, hogy szellemileg nem férünk bele magunkba. Vágyaink,
törekvéseink előbbre nyúlnak, mint elért eredményeink. Sőt a múltunk
kal sem vagyunk megelégedve: vagy nem értük el, amit akartunk vagy
nem tettük meg, amit megtehettünk volna. Létünk állandó menetelés az
ismeretlenbe. Szabadakaratú elhatározásainkkal tulajdonképpen ezt az
ismeretet akarjuk lépésről-lépésremeghódítani. Mivel körülvesz a bizony
talanság, feltárul előttünk a tapasztalati lét esékenysége és keresünk va
lami többet, valami maradandót. Sőt vágyaink felülmúlnak minden hatá
rozott mértéket, a végtelenbe törnek. Ugyanakkor átéljük erőtlenségünket

és végességünket. Nem tudunk azzá lenni, ami szeretnénk, és azzal sem
vagyunk megelégedve, ami eddig megvalósult. Allandóan szomjazunk és
kísér a tudat, hogy valamilyen forrás felé tartunk.· Akarva-nemakarva
túlnézünk az ideigvalóság korlátain. Nem illenék-e bele emberi kibonta
kezásunkba, hogy legalább az élet utolsó aktusában következzék egy tel-



jes magáraeszmélés, amelyben az élet értékeit nagy összefüggéseiben meg
ismerjük és amely elénk vetíti a személyíségünkhöz méltó célt?

Blotuiei az akarat elemzésénél arra a megállapításra jutott, hogy
mínden akarásban burkoltan benne van az egész lét, illetőleg a végtelen
boldogság keresése. Azonban míndig csak egy töredék valósul meg, a tel
jesség kicsúszik kezünk közül. Minél többet tudunk és birtoklunk, annál
jobban ráébredünk, hogy még míndíg nem a mienk, amit lelkünk mélyén
szerétnénk. A szakadék annál nagyobb lesz, minél több vágyunkat kielé
gítettük. Az élet folyamán minden jó ebben vagy abban a konkrét do
logban jelentkezik, ami önmagában nem azonos az élet céljával. Ezért
úgy érezzük, egyszer el kell jönnie a nagy találkozásnak. ahol egész em
berként állunk a végső összefüggések előtt. Ha ez a pillanat a halálban
jelentkezik, akkor oda kell helyeznünk az akarat végső nagy tettét is.

Marechal az értelem tevékenységében, az ismerésben fedezi fel a vé
ges és végtelen feszültségét, s ez nem oldódik fel, amíg élünk. Ismeretünk
a világ keretén belül mozog, de bennünk él a vágy a "lét" megismerésére.
Tulajdonképpen minden kutatásnak a forrása ez a kielégítetlenség. Az
értelemnek a tapasztalati világba való befurakodása úgy értelmezhető,

mint az abszolút lét után vágyódó szellem tökéletesülése. Mindig maga
fölé akar nyúlni. Amikor kimondom az, ilyen ítéleteket: ez létezik, ez jó
vagy szép, míndent az abszolút léttel, széppel vagy jóval hasonlítok össze.
így a megismerés állandó kitárulás az abszolút lét, az istenség felé, aki
ben a lét egyben az élet dinamizmusa is. Miközben értelmünk vágyódik
a teljes tudatra, a teljes magába-térésre, belátja, hogy kénytelen a meg
ismert tárgyaknál időzni. A szellem teljes magára-eszmélését akadályozza
az anyagvilág megismerése, a másnálidőzés. Ezért nem tartjuk lehetet-·
lennek, hogy a halál pillanatában, amikor az egyes anyagi létezők elvesz
tik jelentőségüket, bekövetkezik a teljes reflexió, a. lét értelmének teljes
felfogása. Ez a pillanat még a földi élet tartozéka és összefoglalása, de már
a szellem korlátlan távlataiban.

Hasonló értelemben alkalmazhatjuk Bergson meglátásait. Megvan
bennünk a határtalan felfogóképesség, de működését az élet mindig le
szűkíti. Figyelmünk csak arra terjed ki, ami vitális érdekünk körébe esik.
Másképpen nem is élhetnénk gyakorlati életet. Ez a szűkre szabott ér
deklődés azonban nem felel meg szellemi természetünknek. A teljes is
merethez az szükséges, hogy az ember abbahagyja az egyes célok követé
sét és megszűnjön saját érdekében cselekedni, vagyis "az életre irányuló
figyelmet" felváltsa a puszta szembenállás a világgal. Ez pedig csak a
halál pillanatában valósulhat meg.

Az emlékezet működésében ugyanaz a helyzet. Személyes létünk foly
tonos, tehát tudatunkban át kellene fognunk egész múltunkat. A valóság
azonban az, hogy állandóan védekezünk a múlttal szemben. Tetteink a
jövő felé irányulnak, a múltból csak azt ragadjuk ki, amire szükségünk
van a cselekvéshez. A többit visszaszorítjuk. Az emlékezet szerepe tehát
a kizárás, illetőleg a létfontosságú emlékek megőrzése. Állandóan várunk
valamit a jövőtől, s az emlékezet a múlt és jövő feszültséget biztosítja.
Ezért egész emberi jelenünket csak majd ott tudjuk felmérni, ahol már
nem kutatjuk a jövőt és nem idegenkedünk a múlt egyes eseményeitől.

mert az élet egymásutáni folyamata lezárul. Tehát csak a halál pillanata
adhatja meg a lehetőséget arra, hogy egész múltunkra reflektálva felmér
jük személyes magatartásunkat az örök értékekkel szemben.

Gabriel Marcel a szeretet elemzésében megtalálja az ember tragikus
kettősségét, ami szintén csak a halálban oldódhat fel. A szeretetben az
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ember ajándékul adja magát és mintegy saját énje helyére lépteti a má
sik személyt. Önmagát ígyekszdk kiüresíteni, hogy a másiknak szabadságot
adjon. A teljes önátadást azonban akadályozza az önzés. Ezért a szeretet
mindig feladat marad, nem beteljesült valóság. Nem a jót önmagában
szeretjük, hanem azt, ami nekünk jó, s ez vezet a szeretet zsákutcájához.
Amennyire ajándékul adjuk magunkat, annyira mindig vissza is kérjük,
mert félünk a kiszolgáltatottságtól. A léleknek ez a gyengesége a testből

ered, mert a testiség a birtoklás szférájába tartozik. Tökéletes önátadás
csak ott lehet, ahol a birtoklást felváltja a leplezetlen lét állapota, vagyis
a halálban. Az ember csak ott mondhat le teljesen magáról, ott adhatja
át magát fenntartás nélkül. Ebben az értelemben a halál a legnagyobb
aktivitás pillanata. A teológia rámutat Krisztus halálára, ami valóban tö
kéletes áldozat volt, hiszen fenntartás nélkül kiszolgáltatta magát az Atya
akaratának. Ezért, mint érdemszerző tett, az üdvtörténet minden esemé
nyét felülmúlja.

A szellemi élet jelenségein kívül hivatkozhatunk arra, hogy az élet
külső és belső dinamizmusának viszonya szintén javallja egy végleges
döntés lehetőségét. Lélektanilag is észrevehető az a kettősség, amit a
Szentírása természet és a kegyelem síkján "külső és belső embernek"
nevez. Az élet első felében egyre gyarapodnak az erőtartalékok. Nagy az
alkalmazkodási képesség, a rugalmasság, tanulékonyság, életkedv. Ennek
megfelelően az élet tere egyre szélesedik, a bölcsőtől a családon és iskolán
keresztül a munkahelyig és a közéleti szereplésig. Az ember a világból
mindig többet akar bevonni saját életébe. A végén azonban jön a meg
torpanás, a nehézség, a merevség s az ember visszatér a lakáshoz, az jgy
hoz. Úgy tűnik, a külső ember fokozatosan meghal, de a visszavonulás
helyt ad a belső ember kibontakozásának. A belső reflexióban magunkra
találhatunk, átélhetjük a felelősséget, az értékek valóságát és a külsősé

gek mulandóságát. Negatív irányban viszont az önmagával és az igazi
értékekkel való meghasonlás is ilyenkor következhet be. Ezért kínálkozik
a gondolat, hogy nem a külső ember teljes meghalásában tételezhetjük-e'
fel a belső ember végleges kibontakozását, illetőleg a végérvényes döntést
az üdvösség és kárhozat rendjében?

A szellemi szabadság görbéje ugyanazt a tendenciát mutatja, mint a
külső és belső jelenségek. A gyermek még a vitális reflexek uralma alatt
áll, túlteng benne az ösztön, a fantázia s csak Lassan hódít teret a tudatos
alkotás és önmaga ellenőrzése. Később egyre szabadabb lesz környezetével
szemben, sőt kezdi átalakítani azt saját elgondolása szerint. A munka,
a kötelesség, a lelkiismeret azt mutatja, hogy az ember szeretne benső

adottságaiból alkotni, egészen egyéni, egészen személyes lenni. Termé...
szetesen bizonyos kötöttség mindig marad. Tevékenységünkben soha nem
lehetünk teljesen függetlenek a megszokástól, a környezettől, elhatáro
zásaink is nagyrészt ezek hatása alatt állnak. Ezért mered elénk a kérdés,
nem adódik-e legalább a halálban alkalom arra, hogy az ösztönöktől füg
getlenül egészen kimondjuk míndazt, ami kialakult bennünk?

Felmerülő eUenvetések

Amint láttuk, a kérdésre nem adhatunk egyenes feleletet. De a fel
hozott érvek mind az élet értelmének és célirányosságának vonalába es
nek, tehát nem elhanyagolható csekélyeégek és nem is erőltetett állítások.
Az üdvösség és kárhozat túl komoly dolog ahhoz, hogy az ember ne egész
emberségével forduljon feléje.



Ha az élet a test homályában kezdődik és a szellemi tudat csak las;'
san bontakozik ki, nem tarthatjuk lehetetlennek, hogy az élet végén túl
súlyba jut a szellem világossága és határozott befejezést ad földi pályánk
nak. Ellenvetésül felhozható ugyan. hozy minden szellemi tevékenvség a
testben folyik le. sőt a testi szervek közvetítésével. tehát lehet-e ott J11Pg
szó il!azí emberi döntésről. ahol az érzékek és az idezrendszer vitális
funkciói a mezszűník ? A feleJet az, hogy mi itt részben metafizikai, rész
ben teológiai kővetelménvrehivatkozunk, nem biolóciaí lf'hetŐséP"1<re.Biz
tos, hozv a testtől elvált léleknek is meavan a turlatos élpt". t"Tán énnpn
úgy, hogy az egész anvazí Kozmoszra támaszkodik. A halál nillanatának
azt r evezzük. amikor hpkövptkezi1< az átmenet a sa iát tp'c;téh,,?: való I<"ö
töttsép és a Kozmosz előtti feltárulás között.i Ez Iphet rövid pillanat. J'Y'él;!'

ic; gazdag szellemi tartalmat foglalhat mazába. Hiszen itt már a szellemi
l{>l"k egyetem ps érdeklődéséről és reflexióiáról van szó. A mondottak
alaptán nem látunk nehézséget azok esetében sem. akik életükben nem
jutottak el értelmük használatáiz. Ba feltárul előttük a Kozmosz nazv
sága, annak tükrében megismerhetik a Teremtőt és az pmher füzrrését
szabályozó erkölcsi rendet. Ha pedig hozzávesszük a kinvllatkoztatott té
telt. hogy Istenakarj.a minden ember üdvét (1 Tim. 2. 5). akkor beszél
hetünk kegyelmi megvilágosításról is. A kegyelem pedig lehetővé teheti,
hozv a lélek a hit vílázánál hozza mez végső döntését. Ebben az irányban
kell keresnünk a megoldást a keresztség nélkül meahalt gyermekek üd
vösségének kérdésében. Ha a Szeritírás szerint az öntudatlan anyagi ter
mészet is a természetfölötti rendben éri el végső állapotát (Róm 8, 20;
2 Pét 3. 13), akkor nehéz elgondolni, hozv éppen a korán elhalt gyermekek
milliói legyenek kizárva a természetfölötti világból.

A keqyelmi megvilágosítás már magában is tudatosíthatta az ember
kapcsolatát Krísztussal, az egyetemes közvetítővel. aki nélkül senki sem
juthat az Atyához (Jn 14, 6), s így a Krísztusba vetett hit is megvalósulhat.
A kezvelem azonban a természetre épít. Ha a lélek átfogja a Kozmoszt,
megláthatja, hogy az ember természete, illetőleg személyísége folytán az
Isten képe, átéli azt is, hogy embertársaira irányuló jó vagy rossz tettei
miért irányultak egyúttal Istenre is. A kegyelem fénye könnyen segítheti
a lelket, hogy keresse azt, aki elsőszülött az összes teremtmények között
(Kol 1, 15) és aki a láthatatlan Isten tökéletes képmása (Zsid 1, 3). Ha
egyszer Isten elhatározta a megtestesülés titkát Krisztusban, neki megvan
a lehetősége arra, hogy minden ember figyeimét feléje fordítsa. Annál
inkább, mível minden kegyelem Krisztus érdemeiből fakad, a kegyelem
pedig Krisztus életének folytatása bennünk.

A hagyományos keresztény tanítás szerint a halállal lezárul az érdem
szerzés ideje. Pontosabban azt kell mondanunk, hogy magában a halálban
zárul le. Hiszen ha a halál tudatos lett, akkor ez az érdemszerzésnek vagy
a megátalkodásnak utolsó alkalma. Feltételezhetjük, hogy az ember a ha
lálban eléri azt a végső szellemi kitárulást, ami testi, lelki és kegyelmi
adottságai mellett lehetséges számára. Itt már az egész egyéniséget bele
mondja az Isten előtti.hódolatba vagy a tőle való elfordulásba. Fejlődése,

történelme célhoz ért. Úgy is mondhatjuk, hogy a teremtés rendjéből át
ment a lét értelmének állapotába. A keresztény filozófia és teológia ezért
is tartja lehetetlennek a lélekvándorlás tanát.

Mivel tetteink egyéniségünkbőlfolynak és azt tovább alakitják, ezért
magatartásunkban. szokásainkban, tudatalatti hajlamainkban és tudatos
ítéleteinkben míndíg magunkkal hordozzuk egész múltunkat. Biztos, hogy



külső hatásokra és belső kegyelmi indíttatásokra jelentkezhetnek fel
tűnő változások, de általában mindig az eddig kialakított egyéniségünk
kel állunk a fordulatok előtt. Egészen valószínűnek kell ezt tartanunk a
halállal kapcsolatban. Mindenki a maga egyéni halálával hal meg. A vég
leges döntés olyan lesz, amilyennek lerakta az alapját. Annál inkább,
mivel Isten atyai gondviselése éppen a legfontosabb percekben nem hagy
ja magára. Isten nem rideg egykedvűséggel várja állásfoglalásunkat,
maga közeledik hivó szavával és segítő kegyelmével. A megrokkant nádat
nem töri le, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki. Az igazság keresőinek

megígérte a megtalálást, sőt az elveszett bárányt is felkutat ja. Véglege
sen csak az fordulhat el tőle, akiben a dac és engedetlenség mindezeken
túltesz.

Amint említettük, a halál pillanatában feltételezett döntés annyira
végső, annyira a jelen és másvilág határmesgyéjére esik, hogy tapaszta
latilag nem igazolhatjuk. Az elmondott következtetéseken kívül Krisztus
misztériuma alapján utalhatunk rá. Nála a halál a tökéletes önátadás, en
gedelmesség, hódolat alkalma és kifejezője volt az Atya 'előtt. Ha Krisztus
ban lehetett az élet összefoglalása, akkor bennünk is lehet az. A meg
váltottság állapota éppen azt jelenti, hogy a bűn rombolásával szemben
túlteng a kegyelem (Róm 5, 20). Isten irgalmának nagysága abban mu
tatkozik meg, hogy az is az emberi naggyálevés eszköze lehet, ami a bűn

büntetése volt.
A kinyilatkoztatás alapján nem idegenkedhetünk attól a gondolat

tól, hogy az embert a végső cél vagyis az üdvösség, illetőleg az Istenem
ber oldaláról kell megítélni. A temészetfölötti üdvösség nem olyan álla
pot, amit saját erőnkből kell elérnünk. hanem olyan, aminek erői már
bennünk működnek. Az ember a kegyelem révén Krisztushoz kapcsoló
dik, s így Isten az emberiséget nemcsak a teremtés alapján mondja a sa
játjának, hanem a megváltás alapján is. A megváltott emberiség alkotja
Krisztus "teljességét". Az üdvtörténet folyamán ez a teljesség kialakuló
ban van, de semmi fel nem tartóztathatja, hiszen az Atya "mindent ál
tala és érte teremtett és minden őbenne áll fenn" (Kol 1, 16). Biztos te
hát, hogy Krisztus kegyelme valahol döntő módon eléri az embert.

Az élet folyamán laz ember szétszórt marad: mindig a világé is, nem
csak önmagáé. Ezért nem képes teljesen a belsejéből cselekedni, nem ké
pes egész egyéniségét érvényesíteni. :Érzékeit és ösztöneit lefoglalják a
külső hatások. A személy teljes érvényesülése csak tiszta én-te közös
ségben mehet végbe, vagyis ott, ahol a részlet-érdekek feloldódnak a lét
értelmének tisztázásában. A lét értelmét viszont teljes komolysággal csak
a Teremtőtől való függés átélésében . lehet felmérni. Mindez oda vezet,
hogy a halálban sokkal többet kell látnunk, mint egyszerű véget. Ami
külső megítélés szerint vég, bensőleg éppen az adhatja meg a tudatnak
az utolsó földi fellobbanást igazi emberi mivoltának kifejezésére.

A halálnak ez a - mondhatnám - egzisztenciális szemlélete belefér
a hagyományos keresztény tanítás keretébe. Nem új tételeket hangoztat,
hanem a meglévőt kifejti és elmélyíti. Jobban megértjük, miért kell a
halálra "készülni", és míért kell kegyelmet kérni halálunk órájára, főleg

pedig arra ad feleletet, hogy - ha egyszer la másvilág a célhozjutás álla
pota - akkor az ember személyes kibontakozásának pozitív vagy negatív
irányban, emberhez méltó módon be kell fejeződnie és le kell zárulnia.

Amit a szó meg nem tehet, ne érjed el karddal!
Paracel8U'
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