
Öröklétre szüle�ünk
Szórakozóhelyek és wellness központok, de kórházak és temetők
mellett is vezetnek életünk útjai. A piac és a politika szlogenjei foly-
ton növekvő kényelmet és jólétet ígérnek, határtalan lehetőségek-
kel. Feledtetni próbálják, hogy a földi élet — bármennyi örömmel
kecsegtet is — beleütközik végességünk kínzóan szűkös korlátaiba.
Pilinszky János Simone Weilt idézi: „Tér és idő keresztjére vagyunk
mi verve emberek.” Az ember kutató szellemével és fizikai erejével
folytonosan tágítgatja-feszegeti határait — a tér és az idő korlátait
azonban képtelen áttörni. Hiába merül bele mindennapjaiba — azok
örömeibe vagy éppen küzdelmeibe, netán gondjaiba —, előbb-utóbb
szembetalálja magát a megsemmisüléssel a halálban. Erre figyel-
meztetik veszteségei, kudarcai, netán övéinek halála vagy éppen a
saját testi egészségét kikezdő betegség.

Nem hunyhatjuk be szemünket az előtt a riasztó tény előtt sem,
hogy az emberiségnek csupán töredéke él az általunk megszokott
jólétben. A nélkülözők és a szenvedők milliárdjai, de az élettől me-
nekülő öngyilkosok tömegei is mutatják, hogy a pusztulás nemcsak
az élet peremén, annak végpontjaként jelentkezik, hanem sokak —
és ez az emberiség többsége! — egész földi életét is megnyomorítja.

Pilinszky János még radikálisabban fogalmaz: „Ha öröklétre szü-
letünk, / mért halunk meg hiába?” A kérdés előbb-utóbb mindenkit
fojtogat: miért ennyire törékeny és töredékes, ennyire „ügyes-bajos”
a földi élet? Miért nem lehet ezt kikerülve rögtön az öröklétbe bele-
születni? Lehet-e maradéktalanul és őszintén örülni az élet örö-
meinek, ha előbb-utóbb mindennek vége szakad?

Az emberiség sokféleképpen próbálta feloldani az életnek e kép-
telen paradoxonát, hiteles választ azonban csak az a Názáreti adott
rá, aki maga is meghalt, de feltámadt a halálból. A keresztények kez-
dettől a legnagyobb tiszteletben tartották a vértanúkat, akik Jézus
példáját követve merték elfogadni a halált. Bíztak abban, hogy aki a
Fiát feltámasztotta, őket sem hagyja cserben. Bár életük megsemmi-
sül, Krisztus Atyja őket is magához emeli az örök szeretet boldogsá-
gába. Jézus a „hű és igaz tanú” (Jel 3,14), ígéretét feltámadása hitele-
síti: „Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz
benne, örökké éljen, s föltámasszam az utolsó napon” (Jn 6,40).

A földi életre — és vele a halálra — így már nem a pusztulás ár-
nyéka borul rá, hanem a feltámadott öröklétből sugárzó remény.
A vértanúk hitével vallhatja minden haldokló: „Ahogy a földi em -
ber alakját magunkon hordozzuk, a mennyeinek az alakját is ma-
gunkon fogjuk hordozni” (1Kor 15,49). Ezért mondhatta Pál olyan
magabiztosan: „A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győ-
zelmed? Halál, hol a te fullánkod?” (1Kor 15,55).
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