
LUKÁCS LÁSZLÓ Idő és öröklét
Édesapám újévkor nem dobta el zsebnaptárait, hanem gondosan
eltette mindegyiket. Kisgyerekként néha elnézegettem őket. Nem
az érdekelt, milyen bejegyzések vannak benne, hanem maguk az
egymásra sorakozó évszámok: olyan időkről tanúskodtak, amikor
én még nem is éltem. Eltűnődtem, mi minden történhetett tudto
mon-Iétemen kívül, kik éltek és hogyan akkortájt. Az Újév aztán új
zsebnaptárral indult, én pedig kíváncsi-büszkén pillantottam az új
évszámra: ez már az én időm is. Felnőtté válásom egyik jele volt,
hogy nekem is lett naptáram. Később - és ahogy az életem vége
felé közeledem, egyre inkább - arra gondoltam: vajon hány új
naptárra lesz még szükségem.

Az egyház a földre született Istenfia fölött álmélkodik és imád
kozik január elején, a világ (legalábbis az európai időszámításban

élő fele) pedig az év fordulóját ünnepli. Új zsebnaptárunk elgon
dolkoztathat: hányat Írtunk tele eddig, s vajon hányra lesz még le
hetőségünk hátralévő életünkben? Mi volt előtte, és mi lesz utána?

A Názáretiről azt vallja az egyház, hogy élt már földi születé
se előtt is, a Szentháromság öröklétében. Isten egyszülött Fia
ként, és hogy él földi halála után is. Az Atya feltámasztotta őt a
halálból, és visszaemelte őt a Szentháromság szeretetközösségé
be, mégpedig testestül-lelkestül, azaz földi életútjával együtt,
életének idejét belenyitva-transzformálva az örökkévalóságba.

Jézus Krisztusnak születése előtti eredete és halála utáni be
teljesülése adja meg a történelem és minden egyes emberi élet ke
reteit - pontosabban a végtelenből induló és a tökéletes betélje
sülésbe tartó távlatait. Megszabja a határtalan és csodálatos világ
egyetem, a történelem és benne minden egyes emberélet koordi
nátarendszerét, Nem akkora az idő- és térbeli széle-hossza a vi
lágnak, amekkorát a felületes szemlélő (s ide tartozik minden
"tudós tudásunk" is) beláthat - végtelenül tágasabb annál. S ez
nem pusztán mennyiségi, hanem minőségi többlet: a szeretet1étű

Szentháromság alkotta a mindenséget és benne az embert, avval
a céllal, hogy végül (mikor is? halálunkban? a történelem vé
gén?) fölemelje saját szeretetközösségébe, és így tökéletessé és
boldoggá tegye. A történelem hömpölygő folyama a végtelen
óceánja felé tart, földi életünk: mennyei hazatérésünk kezdete.

Ahogyan a halászok hatalmas kerítőhálójukatbehúzzák, hogy
a halakat összeszedjék, időben mérhető történelmünket úgy
gyűjti össze és emeli föl az öröklétbe Krisztus, hogy végbevigye
a teremtő Isten örök tervét: üdvösségünket. Ekkor "következik a
vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának. C..) Akkor
Isten lesz minden mindenben" (l Kor 15,26-28).
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