
A feltámadás reménye
Száz évvel az első, hetven évvel a második nagy világégés után még
mindig egymást érik az emlékezések, a tényfeltáró kutatások, hogy
számba vegyék azt a felmérhetetlen pusztulást, amelyet a század
folyamán a világ, elsősorban Európa elszenvedett emberéletekben
és kulturális értékekben. A tanulságot akkor le is vonták a harcoló
felek: „soha többé háborút!”

Napjainkban mégis újra fellángolt és egyre aggasztóbb méreteket
ölt az öldöklés és a rombolás, legföljebb a helyszínek, a módszerek,
a harcban résztvevő felek változtak. A nyers számadatokat, a har-
cok térbeli kiterjedését tekintve a jelenlegi pusztítás talán még nem
éri el a két nagy háború méreteit, de mintha most a történelem ösz-
szes kegyetlenkedése sűrítve jelenne meg. Amikor évekkel ezelőtt
Mel Gibson Passió című filmje naturalisztikus eszközökkel, a vég-
letekig elborzasztó képsorokkal jelenítette meg Jézus szenvedését és
kereszthalálát, sok néző megrendült: ennyire iszonyatos lehetett
mindez? A náci és a szovjet koncentrációs táborok pokláról jórészt
csak később lehetett tudomást szerezni, most viszont mintha egye-
nesen kérkednének vele a gyilkosok: szinte „élő adásban” láthat-
juk, ahogy egyre rafináltabb módszerekkel kínoznak és ölnek meg
ártatlan embereket, pusztítják el a legősibb kultúrák emlékeit.

Ami Jézussal a Golgota hegyén történt, az megsokszorozódva
folytatódik Afrikában és a Közel-Keleten. A második világháború
után hosszas teológiai vita folyt arról, hogy „lehet-e még Istenről
beszélni Auschwitz után”? Más szavakkal: hol volt a mindenható és
irgalmas Isten, amikor ilyen szörnyűségek megtörténhettek? Végül
egyetlen hiteles válasz született: az Istenfia ott volt a szenvedőkben,
a halálra kínzottakban. Agóniája — ahogy Pascal mondta — tart a
történelem végéig. Jézus emberségében maga Isten akar velünk és
értünk szenvedni. XVI. Benedek szerint „Isten emberré lett, hogy
együtt szenvedhessen az emberrel”.

Mindez látszólag nem ad választ az ártatlanok szenvedésének
tragikus tapasztalatára, az emberiség szenvedéstörténetére. Jézus
— és vele az emberiség — története azonban nem ér véget a halál-
lal. Az első keresztények próbálták szavakba önteni azt a történe-
lemben egyedülálló eseményt, amelynek tanúi lettek: Jézus feltá-
madt a halál ból. Ennek a ténynek bizonyossága alapozza meg azt
a reményt, amely túlmutat ezen a világon, a holtak feltámadásának
és az örök életnek távlatába. Akkor eljön a végső igazságosság órája:
a meggyilkoltak új életre támadnak fel az örök boldogságban, „ahol
nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás…” Akkor a világ min-
den iszonyatán felülemelkedik az emberrel együtt szenvedő, de a
halálból feltámadt Krisztus. És most? És addig? Mi még itt élünk,
halálra szántan, de jövendő feltámadásunk reményében, vigasztaló
bizonyosságában.
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