
LUKÁCS LÁSZLÓ Innen odatúlra
November, a télbe dermedő ősz összekapcsol bennünket az elmú
lás és a halál döbbenetével. Az emberéletnek - s a keresztény hit
nek - három leghatalmasabb kérdésével kerülünk szembe. Először
is: ki szabja meg életünk idejét? A virágzó tavaszra gyümölcsöt
érlelő nyár következik, s a termés betakarítása után vezet át az ősz

a tél dermedtségébe. De miért hal meg az egyik ember fiatalon, sőt

gyermekként, marad viszont életben a másik, akkor is, amikor már
legszívesebben odaát lenne, együtt rég meghalt övéivel? Miért nem
tudhaljuk előre életünk hosszát, hogy gondosabban, pontosabban
beoszthatnánk az időnket, megtervezhetnénk okos felhasználását?

Aztán: hogyan történik meghalásunk? Hogyan hatalmasodik el
rajtunk egyre gyöngülő szervezetünk, amelyet szétrág lassan a
betegség és az öregség? Miért kell a meghalást megelőznie

hosszabb-rövidebb fájdalmas agóniának, amely oly gyötrelmessé
fokozódhat, hogy a halál már irgalmas szabadítóként érkezik? A
szellemére, alkotásaira. gyakran a testére, fizikai teljesítményeire
is oly büszke embemek miért kell porig alázódnia a betegségben
és a halálban?

Végül: hogyan történik az átmenet a halálból az életbe? S mit
tudhatunk biztosan a túlvilágról. a testnek feltámadásáról? Mi
vár reánk odaát? Mit válaszolhatunk Feuerbachnak és Nietzsché
nek, akik a földi élet elárulásával vádolják azokat, akik hisznek a
feltámadásban, az élet túlvilági beteljesülésében?

Természetesnek mondhatjuk az ember védekezését. Igyekszik
tudomást nem venni a betegségről és a halálról. Mintha nem is
létezne mindez. S ha van is, csak a többieket éri el, minket nem,
mi kényelmes biztonságban nézheljük tovább esténként a tévében
mások halálát... Amíg egyszercsak ránk nem kerül a sor: kedvese
ink betegségévet halálávat majd saját öregedésünkkel. Szerveze
tünk hol itt, holott mondja fel a szolgálatot, foszt meg az életnek
egyre több örömétől, sőt teszi egyre keservesebbé mindennapjain
kat.

Életünkkel kell válaszolnunk a fönti kérdésekre. Nem az évek
száma dönti el az élet minőségét, hanem az, hogy hogyan hasz
náltuk fel. Az élethez a fájdalom éppen úgy hozzátartozik, mint
az öröm. S ez az élet csak kezdete, előjátéka az odaátinak.

A Názáretinek élete, halála és feltámadása tanít meg minderre.
Az ő élete szenvedésében és halálában teljesedett ki, de harmad
napon feltámadt, s újjáalkotott mindent. Ahogy bealkonyul az
életünkben, úgy válhat egyre fényesebbé benne a Bárány világos
sága.
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