
LUKÁCS LÁSZLÓ Húsvéti ember
A keresztények heteken át ünneplik a húsvétot. Annyi ideig, amed
dig az evangéliumok tanúsága szerint a feltámadt Jézus újra meg
újra megjelent övéinek, hogy bizonyítsa: él; s hogy megsejtesse ve
lük ennek az új, Istenben feltámadott létnek addig ismeretlen vilá
gát. Nem elég azonban, hogy tanítványai megbizonyosodnak feltá
madásáról, és szemük rányílik az öröklét távlataira. Fel kell fogniuk
azt is, hogy a Feltámadott továbbra is velük van, itt, e földi létben,
csak éppen más alakban, mint eddig. Az első keresztény közössé
gek erről a mindig új meglepetéseket tartalmazó tapasztalatról szá
molnak be: találkoznak vele a Lélekben, az Eucharisztiában, a rá
szoruló szegényben, a testvérközösség hitében és szeretetében.

A tanítványoknak nem elég elhinniük azt, hogy Jézus él. Meg
kell ismerkedniük avval az új élettel, amely Jézus feltámadásával
kezdődött el, s meg kell tanulniuk azt, hogy ez az életforma ho
gyan valósítható meg már most, itt a földön. Erről írja Szent Pál:
"Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami
odafönt van. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre."

Sajátos új világ tárul fel a feltámadásban hívő ember előtt. En
nek láttán átértékeli addigi életét, annak tartamát, de tartaimát
is. Új értelmet nyer az idő. Az idősödő felnőtt egyre riadtab
ban-fájdalmasabban tapasztalja, hogy életének ideje visszafordít
hatatlanul fogyatkozóban, a teljes meghalásig. - A húsvéti em
ber is halálra szántan él, de megnyílik előtte a halál utáni élet
távlata - nem csupán az idő meghosszabbításaként, hanem a
beteljesült, boldog élet ígéretével.

Új értelmet kapnak azonban az életünket kísérő örömök és fáj
dalmak is. Az ember természetes életösztönével keresi az örömö
ket, és próbál elmenekülni a fájdalmak elól. Többé vagy kevésbé,
elóbb vagy utóbb, de mindenki kudarcot vall mindkét törekvésé
ben. - A húsvéti ember tudomásul veszi a világ törékenységét és
töredékességét, de ezt nem sztoikus rezignációval könyveli el, ha
nem az elkövetkező beteljesedés reményével: örömei a boldogság
előízét hozzák, a szenvedést pedig - ahogya halált is - elfo
gadhatóvá teszi a tudat: mindez örömre fordul a feltámadásban.

A keresztény ember két világban él. Ez teszi fájdalmassá és
~römtelivé az életét, ez feszíti ki a földi és az é6i valóság közé.
Aldott feszültség ez, óriási feladat és ajándék. Elni ebben a vi
lágban, vállalni annak minden gyöngeségét. S ugyanakkor élni
a másik, a feltámadott valóság reményében, törekedni arra, hogy
annak törvényei szerint cselekedjék. Az apostolok a feltámadás
tanúiként jelentek meg az emberek között. Ez a keresztények fel
adata, ez minden ember esélye a boldogabb életre.
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