
LUKÁCS LÁSZLÓ Holtak és élóK:
Novemberben, a halottak hónapjában különös élességgel áll elénk
az elmúlás és a halál ténye.

A halál körülöttünk is ott leselkedik születésünktől fogva. Egy
egy balesettel, betegséggel hirtelen tud reánk törni, az öregség kö
zeledtével azonban mindenkit bekerít, hogy lassan, részenként
megfossza egészségétől, beszűkítse életlehetőségeit. Tovább él-e
belőlünk valami itt a földön?

A történelem hatalmas folyamatában élünk benne mindnyájan.
Mai tündöklésünket és vergődésünket, örömeinket és haragos-fáj
dalmas indulatainkat beárnyékolja, olykor a reális mércéhez és mé
retekhez visszaigazítja az a tudat, hogy tegnap még senkik se vol
tunk, holnapra pedig már nem leszünk tagjai földi világunknak.

Ezt a horizontális szemléletet keresztezik a hit vertikális távla
tai. Nemcsak a földi történelem folyamatában élünk benne, ha
nem az örökké élő Isten gondviselésében is, aki a semmiből az
örök életre, örök szeretetre és örök boldogságra teremtett bennün
ket. Múló életünk önmagában is érték: ajándékként fogadjuk, és
mindent megteszünk oltalmazásáért és kiteljesedéséért. De tud
juk, hogy mindez csupán kezdet, az igazi életnek csupán csírája,
ígérete, előíze. Az édesanyja méhében növekvő magzat már igazi
ember, de még születésre vár. Embrionális létünk majd az eszka
tologikus beteljesedésben. odaát születik meg az örök szeretet tö
kéletes és maradéktalanul boldog kommúniójára. Tegnapi senkik
ből mára a földön élő emberekké lettünk, Istennek az örök életre
meghívott választottai, akik holnapra - halálunk után - válunk
egészen újjászületett, krisztusi emberré, a Lélek által az Atyában.

A keresztény ember erre a misztériumra, rejtett s mégis létező,

sőt jelenlévő valóságra építi rá az életét: hisz abban, hogy az a Jé
zus támadt fel, aki meghalt; hogy a Feltámadott jelen van köz
tünk Szentlelke által; hogy vele mi is eltemetkezhetünk a halálba,
s vele együtt mi is feltámadunk. Az "egydimenziós" ember csak
a történelem horizontális folyamatát látja, s annak színpadán
játssza el a neki kijelölt szerepet, hogy hosszabb-rövidebb tün
döklés után eltűnjék a süllyesztőben. A hívő ember világa a
Krisztus keresztjével megnyitott második dimenzióval válik tel
jessé. Ezek a távlatok adják napi tetteinek rendező elvét, növelik
meg örömeit a reményben, teszik elviselhetővé a fájdalmat.

Földi életünk ráépül az előző korok életére,s azokhoz hasonlóan süly
lyed el. Mennyi létünk viszont belenyílik az öröklétbe. Ez az öröklét
van jelen köztünk és bennünk, már mostani életünkben, a Feltámadt
Krisztus Lelke által: Ö hívogat, vigasztal, irányít bennünket a földi élet
útjain, A halál árnyékában élünk, de az örök élet ragyogása áttündök
lik minden sötétségen és homályon, még a bűnön és a halálon is.
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