
A második sza kasz: tud omásul veszi , hr.gy meg kell halnia . Bá tran rneav a
k ivégzés helyére, csak a kereszt hordozásakor szorul Cir enei Simon segítséaére.
A halál súlyát rtzonban egye dül hordozza.

Hogyan lehet tehát szépen meghalni? .

'Hogya n lehet szépen meghalni , fél e lern né lkül, legyűrt vagy kompenzált félelem
mel? Erre az egy en es kérdésre ugyancsak egyenes felelet já r. Készülni kell a
halálra, mert u tá na sorsunk átfordul a z időből a z örökkéval óságba.

A készülés alapvető feltételei: igyekezzün k elm élyedni abba a gondo la tba
hogya halál Isten másik na gy tartományába vis z át bennün ke t. s ott az Örök
Szeretet vár ránk. Ezt magától J ézus t ól tudjuk . Az lsten te há t az éle te t Mm
egyszerúen elve,"lZi tőlünk , hane m áta lak ítja. Hogyan? Erről ni ncsenek. s nem
is lehetnek elképzeléseink. Tal án elég, ha elfogadju k ezt a kifejezést : a halál
után l sten m egosztja velünk órőkké1.'alóságát. Ez a hit keresztény éle tünk be n 
sőségét gazdagíthatja.

A h al á lra való készülésnek szinte le nem m érhetően értékes eszköze a betegek
szentsége, mert a halá lfél elem ös ztönös mechanizmusával szem ben kiépíti ben
nünk a segítő kegyelem mechanizmusát. Nem hangula tról va n szó, hanem való
ságos természetfeletti képességről. A ha lállal ker eszt ény rnél tóságga l tudunk szem 
benézni. Oregedők, öregek és be tegek ma már akár be se várják a halálos ór át .
A betegek szentség éhez könnyű hozzáj utni, és ismételhetj ük is.

Ide kívánkozik még a következő gondolat : hogyan nézzük. láSS1LI.: mások ké
szü let len halálát? Szent J ános így vigasztal: "Isten szíve nagyobb a bűneinknél",

A hozzá vezető utakat, módokat az Isten végtelen irgalmával "törvényesíti" ma
gának. Talán. Mi azonban legyünk míndig k észen,
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