
A nagy találkozás
Életünk: találkozások sorozata. Több szempontból osztályozhatjuk őket.
Jelentéktelen „összefutások” vagy éppen sorsfordító alkalmak. Öröm-
teli és gazdagító események vagy éppen olyanok, amelyek kínos em-
léket hagynak hátra. Néhány percig, óráig, napig tartó együttlétek vagy
tartós, sőt életre szóló összetartozás. A múltba vesző régi alkalmak
vagy jövőbeliek, amelyekre reménykedve, netán szorongva készülünk.
Ahogy a könyvespolcon a könyveket, úgy rendezgethetjük a talál-
kozásainkat is, beillesztve, helyükre rakva őket életünk polcán.

Van azonban egy, egyetlen egy olyan találkozás, amelynek mind-
nyájan elébe nézünk — tudva vagy tudatlanul. Van, aki mindaddig nem
gondol rá, amíg személyes tapasztalatot nem szerez róla — akár egy
számára közelálló személy elvesztésén, akár saját testének kopásán-
pusztulásán keresztül. Hiába sóhajt fel Madách Ádámjával: „Csak az
a vég, csak azt tudnám feledni”. Ahogy Camus írja: „Az ember az egyet-
len élőlény, aki tudja, hogy meg fog halni: szembe megy a saját halá-
lával, kénytelen úgy élni, hogy szembenéz vele”.

Mi a halál? Vég vagy átmenet? Megsemmisülés vagy egy új élet
kezdete? Áthághatatlan falba ütközünk vagy szélesre tárt kapu vár?
S ha van lehetőség az átlépésre, mi következik azután? Ítélet, el-
számoltatás eddigi életünkről, ahol mérlegre kerül minden, ami az
életünkben rossz volt, de az is, ami jó? Eltölt a halotti szekvencia ret-
tenete: „Én szegény ott mit beszéljek, / Pártfogómul kit reméljek,
/ Hol a szent is alig él meg?”

A Názáreti feltámadása világít bele a halálban megnyíló világba. Va-
lami szinte felfoghatatlanul más történik majd. Találkozni fogunk, szem-
től szemben, a világ Teremtőjével, aki nemcsak véges földi életet adott,
hanem mindenkit arra hív, hogy a halálban végleg és egészen magá-
hoz fogadhassa. Töredékes, időbeli világunk csodálatos lehetősége, hogy
megszülethet és felnövekedhet benne a lét teljessége, az isteni szere-
tet befogadásának és ajándékozásának végtelen körforgása.

Milyen lesz ez a találkozás? A földi fogalmak itt elégtelenek. Aki
„színről színre szembekerül” a Szeretet-Istennel, azt kínzó fájdalom
járja át: vele szembesülve látja meg, hány sebet ejtett másokon és ön-
magán a szeretet elutasításával. Ez a fájdalom azonban égő vágyakozás,
amely kiéget minden önzést, elzárkózást, rosszat, de felszínre hozza
mindazt a jót is, amit csináltunk.

Ezen a ponton fénylik fel a feltámadt Krisztus mindent betöltő vi-
lágossága, az Atyának igazságos ítéletét is átölelő irgalmassága. „Ha
majd feltámadok, mindeneket magamhoz vonzok” (Jn 12,32). Itt már
lehull minden, ami földi. Aki nem zárkózott be véglegesen önzésének
magánzárkájába, remélheti, hogy rajta is beteljesül a Keresztre Feszí-
tettnek szava: „Még ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43).
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