
LUKÁcsLAszLÓ A Teljesség fényében
Mi lesz holnap? Egy év, tíz év múlva? Háromezerben? Ki-ki élet
kora, alkata, szakmája szerint tesz fel ilyesféle - végül is teljesen
haszontalan - kérdéseket. Hiszen egyetlen igazán fontos kérdésünk
lehet: mi történik a halálban? s ebből mi következik az életünkre?

Miután a Názáreti kivégzése véget ért, holttestét szabályosan el
temették, és a sírjához őrséget állítottak, nehogy még holtában is
felfordulást okozzon - egyszerre, mindenki számára teljesen vá
ratlanul, kiálltak tanítványai az emberek elé a hírrel: "Jézus él, a
Mindenható feltámasztotta a halálból." A kijelentés őket magukat is
sokkolta, ők is csak lassan fogták fel, hogy valami egészen új, nem
evilági valóság sejlik föl előttük.

Hogyan élhet az, aki meghalt - igazán és teljesen; tehát nem
csupán kómából, tetszhalálból került vissza az életbe? Élet és halál
- ha mindkét valóságot földi értelemben vesszük - valóban egy
mást kizáró fogalmak. Minden földi életet lezár a halál, ahonnan
nincs többé visszatérés ebbe a világba.

Jézus feltámadásának hite mégis makacsul tartja magát immár
kétezer éve. Olyan erővel, hogy kinőtt belőle a kereszténység,
amely úgy tesz tanúságot erró1 a tényről, hogy próbálja vállalni an
nak minden következményét. Vallja, hogy Jézus él- immár nem a
földi halandók életével, hanem az Isteni Öröklétben. Vallja, hogy
ez a másik "létforma", másik"világ" nem pusztán mennyiségi mu
tatóiban különbözik az ideátitól, hanem tartalmában, lényegében
is. Amit földi életünkben csak kóstolgatunk, az odaát teljesség: a
szeretetben-lét tökéletessége.

"Feltámadunk", hirdeti sok temető kapubejáratának felirata. Va
lójában nem a halottak kertjei fölé kívánkozik ez az állítás, hanem
az élőknek üzen. Nemcsak a halálról szól, hanem az életről: a mi
halálunkról és a mi életünkről. A halálunkról: hiszen Jézus feltá
madásával a senkit sem kímélőhalál fenyegetőrémbőlreménykeltő
valósággá válik: végből kezdetté, elmúlásból hazatéréssé. És az éle
tünkről: bizonyságot ad arról, hogy életünk egyedül a szeretetben,
Isten szeretetében válhat teljessé s így egészen boldoggá. Kezdetle
gesen már itt a földön, tökéletesen viszont csak odaát.

"Azóta is egyedül itt, a szeretet csendjében, »sőtétjében« tapasz
talhatja meg ki-ki közülünk a feltámadás fokozhatatlan intimitását,
mivel ez a feltámadás véghetetlenül csendes, s akár a tanítványokra
az első húsvét hajnalán, azóta is szinte észrevétlenül köszönt ránk.
Csendesen, mivel isteni, és észrevétlenül, mivel mindennél hatal
masabb" (Pilinszky János).
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