
LUKÁCS LÁSZLÓ Az élők napja
November elején nem csak halottainkra gondolunk - szembe kell
néznünk a halállal, a halálunkkal is. Nem csak az ő életük idéződik

föl bennünk - emlékezetünk, lelkiismeretünk elé vetül a saját éle
tünk is.

Az élet kétféle koordináta-rendszerben szemlelhető. Más képet
alkotunk róla, ha lezárt, mindentől független világnak tekintjük
ezt a bölcsőtől a koporsóig tartó időszakot, és mást, ha a hit sze
mével, a túlvilág távlataiban szemléljük. A kétféle látásmód, hit és
nemhit között persze számtalan átmenet van, hiszen a hit teljessé
gét itt a földön aligha érhetjük el, és viszont: alig képzelhető el olyan
ember, akiben sohasem merült fel a sejtés: hátha tágasabb, tel
jesebb az élet, mint amennyit földi tekintetünk átfoghat.

Aki a világot lezárt egésznek tartja, az főleg a földi boldogság,
az elért sikerek szempontjából osztályozza az emberéleteket.

A fiatalokat útra bocsátó pedagógusnak plasztikus képet rajzol
nak erről az érettségi találkozók beszámolói, s folytonos önvizs
gálatra késztetik. Ki mit ért el, ki mire vitte tíz-húsz-negyven év
alatt? Milyen karriert futott be? Milyen anyagi jólétre jutott? Mi
lyen emberi kapcsolatok szövődtek körülötte? Van, aki minden
téren eredményekről számolhat be, boldog az élete. Van, aki sike
res karriert mondhat a magáénak, de kudarcok érték a magán
életében. Van, akinek harmonikus a családi élete, de nem dús
kál anyagiakban, vagy éppen megélhetési gondokkal küzd. Egy
kikerülhetetlen tény azonban összeköti mindnyájukat: előbb

utóbb véget ér az életük. A halál pontot tesz különbségtétel
nélkül mindegyik életre.

A hívő ember más perspektívában látja az életet, s alapvető

kérdése is másként fogalmazódik meg. Minden egyes ember Isten
személyes gondolatából, csak őreá irányuló szeretetéből születik.
Nem az tehát az elsődleges kérdése, hogy milyen hatékony és si
keres az élete, hanem hogy rátalált-e arra a hivatásra, amelyet Is
ten neki szánt. Fölfedezte-e azt a nevet, amelyen Isten szólította,
azzá lett-e, aminek-akinek Ö elgondolta?

Ezek a kérdések sokkal súlyosabb felelősségetrónak ránk: itt
nemcsak egy hosszabb-rövidebb időszakasz boldogsága forog
kockán, hanem az öröklété: nemcsak véges sikerekről vagy ku
dareokról döntünk, hanem életünk végső beteljesüléséről.

Aki e kérdésekkel szembesül, az könnyen megrémül vagy két
ségbeesik. A hit azonban nem riadalmat kelt, hanem bizalmat éb
reszt. Őbenne, aki feltétel nélkül szeret bennünket, és minden té
velygésünk, kudarcunk, botlásunk ellenére is magához vonz és
vár - "most és halálunk óráján".
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