
szík: "A győzőt oszloppá emelem az Istenem templomában és többé nem
kerül ki onnan." Az "oszlop" az Isten templomában azt jelenti: örökre te...,
vékenykedni, a világot hordozni, biztosan, nyugodtan, örök elevenségben.
örOk létben.

Jézus az örökéletet újra meg. újra mint Istennel yaló egyesülést jellem
zi. "Aki szerét engem, megtartja szavaimat, Atyám szeretní fogja őt és
eljövünk hozzá és nála fogunk lakni"; "országomban az asztalomnál fogtok
enni és inni"; "nézd az ajtóban állok és kopogok Aki meghallja szavam és
ajtót nyit, bemegyek hozzá és vele eszem, ő meg velem. A győztest magam
mellé ültem a trónra, ahogy én is győztem és együtt ülök Atyámmal
a trónon". Isten lesz az örökös Te számomra.

Próbáljuk most a szavakat elfelejteni és beleérezni abba a titokzatos
dologba, amit Krisztusnak az utolsó vacsora alkalmából elmondott imád
sága tartalmaz: "Atyám! a világ nem ismert meg téged, én azonban ismer
lek téged, ők pedig megismerték, hogy te küldöttél engem. Én megismertet
tem velük a te nevedet és ezután is megismertetem, hogy a szeretet,
amellyel engem szerettél, bennük legyen és én őbennük." Istennek ez a
bennünk levő szeretete bontakozik majd ki a mennyországban az örök lét
re. Az ember szinte ki sem meri mondani, mit jelent ez a növekvő létin
tenzitás a világító létezés tekintetében. Hogy természetünknél fogva halhatat
lanok vagyunk, hogy milyen alakban ébred a világ új létre a feltámadás so
rán: mindez végül is nem olyan fontos. Szeretjük Istent; Isten szerét ·ben
nünkct; az ö szcreteto végtelen és az egész mindenséget átfogja; ez a szere
tet saját létünke' lesz, amelyet örökkön át érzünk és beteljesítünk.

Az öröm tanúságtétele

Krisztus föltámadása bevezette a "végső időket". Hivatásunkban, Isten
szeretetóbcn ós ill. hűségben már most úgy kell élni, mintha máris a menny
országhan lennénk. Ez a sorsunk és ez a küldetésünk. A megtestesült Ige
különböző nevek alatt ígérte meg nekünk az életet: mennyek országa, az
élők orszáaa, tökéletes vigasztalás, vágyaink beteljesedése, végtelen irga
lom, együttlét Istennel. Felvázolta odavezető utunkat is: elszakadás őnma

gunktól, szelídség, békeszerzés, éhség és szomtúsáz; "igazságosság". Mind
ezek lényeges tulajdonságai a szeretetnek, amely által az ember önmagára
talál, mikőzbon elajándékozza önmagát.

S ezzel el is jutottunk a földi létünk jövőjét taglaló elmélkedések vé
gére. Minden megfontolásunk Isten örömébe torkollott. Ezt a csöndes, nem
tolakodó örömet kellene a kereszténynek kivirinie egy olyan világba, amely
oly kevés örömet és oly sok szenvedést ismer.

GOLGOTA

Előbb a fény aqotuara.
Ichthys lepergő koponyákon.
Szemedből kövezem golgotámat.
Kereszt szögén foszló remény.
Szeretet égi bordarácsa.
Asszonyok: sírás jégfűhegyén.
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