
A KIS út
Az egyházi évben kétszer emlékezünk

a halálról. Novemberben minkenki ha
láláról és Nagypénteken Jézus halálá
ról. Mindkettő gyászos és nyomasztó.
Egymástól azonban eltérnek Az előb

biben erősebb hangsúlyt kap az elmú
lás és az emberi tetietetlenséq. A nagy
péntekiben a megalázottság mellett is
jénség van, az elhagyatottságban is erő.
Ez a tuilát nem megsemmisülés, hanem
új élet csírája.

"Ha a búzas,zem nem esik a földbe és
el nem hal, egyedül marad, de ha el
hal, sok termést hoz" (Jn 12, 24). Jé
zus halála nem mauános, valamiért, va
lakikért megy végbe., "Ő mindenkiért
halt meg ..." (II. Kor 5, 14). "Meghalt
értünk. .. a mi bííneinkért... ez az én
testem, amely értetek adatik; ez az én
vérem, amlYíyet értélek ontok; ... a ke
nyér, meluet adni fogok, az én testem
a világ életéért:" Jézus halála gyümöl
csöző, mert "sok termést hoz."

Az elhalást a teremtett világban is
új élet követi. A természetben az érté
kes ásványi kincs egy előző létezési for
ma megsemmisüléséből ered. A növé
nyek elhalnak, hogy új termést hozza
nak Az emberek között sem csupán
testi halál megy »éabe, hanem szelle
mi, le,lki és erkölcsi. Akkor gazdagodik
az emberiség anyagiakban, lelkiekben és
szellemiekben, ha elhal az elavult. si
lány és korszerűtlen, hogy helyet adjon
az igazabb, szebb, jobb és tökélet€sebb
emberi életformának. Ezért lép önként
háttérbe a szülő a keserííség él'zete nél
kül, amikor felnőtt gyermeke csauuiot
alapít és saját jól megfontolt elgondo
lásai alapján építi fel életét.
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HALALBOL ÉLET

Jézus azonban nem csupán másokért
halt meg, hanem mindenkiért támadt
fel (vö. II. Kor 5, 15). Jézus új életet
hozott az egyháznak, az emberiségnek
és magának az egész teremtett világnak.
Jézus feJtámadása ugyanis k o z m i k u s
jellegíí. Jézus az egész teTemtést
magával ragadta feltámadásába. Az
apostol szerint Isten "Benne teremtett
mindent, a földön mindent általa és
érte teremtett. Ő előbp Dan mindennél
és minden benne áH fenn" (Kol 1, 15).

Jézus feltámadása jövőt terettit az
egész teremtett világnak. Krisztus ke
reszthalálával helyreállította a megsér
tett rendet. Az jóvátétel értünk és he
lyettünk. Így a kereszthalál a múltba
tekint, Jézus feltámadása azonban nem
egyszerííen az ősi állapot helyreállítása,
hanem egy ígéret; nem emlékezés, ha
nem a jövő előrevételezése. Jézus fel
támadása a még el nem ért, meg nem
valósult jövőt igéri. A teremtésnek az
óta van feltámadás-várása, igazí jövő

:ie, amióta Jézus halottaiból feltámadt.
A teremteti világ halad az "új ég és
új főld" ict« (Jel 21, 1). Jézus feltáma
dása hozza az embernek is az igazi (,',:
tet, oéoteien távlatot nyit. Isten meg
szabadítja az embert a folytonos Disz
szatekintéstől, amely' a búnei miatt két
ségbeesésbe taszítaná. És megnyitja őt

a mindjobban közeledő jövő felé.
Ndn csupán a ·lumen gloriae, túlvilági
dicsőség felé, hanem már e .földi élei
jövője felé is, ahol az emberi.ség a fel
táuuuit Krisztus igazságát egYTe telje
sebben ismeTi fel és életét mind tö
7c2letesebben ölti magára,

MIKLÓS DEZSŐ

Azt hiszem, pontosan emlékszem reá: 1945. március 17-én visszatelepítő vo
nat indult el Budapestről Erdélybe. A vonathoz néhány kocsit csatoltak Debre
cen felé, ahol a magyar demokratikus kormány és az ideiglenes nemzetgyűlés

működött. Még télies idő volt Budapesten. az utcákori hótorlaszok, az ostrom nyo
mán felszakadt villamos vágányok, földre hullott felső vezetékek, nehezen éb
redező élet, fárasztó gyalogközlekedés, de a sivár körűlmények között is meg
könnyebbült, bizakodásra kész, új egzisztenciára gyürkőző lakosság.' A kit.elepítő

* A nemrég elhunyt Ady-knrtató hagyatéseából.
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