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Második gyermekkorunk
Az ember véges élete villanásnyira rövid a Föld, meg a csillagok, az elmúló

világ létrendjében is - hát még a felfoghatatlan, teljes és végtelen lét hitében!
Mint a jéghegyek csúcsai: felbukkanunk a mélyből, ideig-óráig valami látható

vá lesz belőlünk. De tudjuk:· igazi lényünk nagyobbik fele a mélyben átláthatat
lan marad. Létünk rnélyeiben rejtőzik egymáshoz és Istenhez tartozásunk titka
is: bár önálló személyíségünkkel egyesével emelkedünk ki a Lét óceánjából : a fel
szín alatt, valahol a mélységekben egybetartozunk mindnyájan, A magányosság
fájdalmaiban és a szeretet egységre vágyakozásában éljük meg leginkább, hogy
Iétünk nem a felbukkanó, magányos jéghegy-csúcsok elkülönülésében teljesedik
be, hanem a mélyben rejlő egymásra utaltságban, az egység boldog békéjében.

Mégis, végtelen életünk szempontjából is a legizgalmasabb, sorsdöntő idő

szak létünknek ez a felbukkanó, megtapasztalható szakasza, amit emberéletnek
nevezünk. "

Hol voltam, mielőtt parányi sejtként létezővé lettem? "Nem voltam" előtte

egyáltalán, s egy puszta biológiai véletlen lökött bele a semmiből a létbe, hogy
aztán buborékként megsemmtsítsen a halálban? Emberségünk is tiltakozik e le
hetőség ellen. Vagy léteztünk már valamiképpen, Annak gondolatában és aka
ratában, aki a számunkra 'eltervelt időben elindított az emberré levés útján?

Fogantatásunk pillanatában még nyilvánvalóan alkalmatlanok vagyunk az el
különülésre - látható létünk első, öntudatlan kora, még csak a teljes ráhagyat
kozást, az egységet, az éltető szeretetben elrejtettséget ismeri. Az egység harmó
niáját megtöri ugyan a születés, de az első hónapokban csupán hajszálnyi még
a repedés az életegységen: a frissen született élet elpusztul az őt oltalmazó és
tápláló gondoskodás nélkül. A rés azonban folytonosan tágul: a gyermek gyorsan
és erőteljesen fejlődik. Kibontakozik öntudata és önérzete, saját ereje és életcélja.
Kifejlődik ő saját maga, s néhány év múlva önállósíthatja magát. Onfenntartóvá
lesz, sőt képessé válik arra is, hogy másokról gondoskodjék. Több életre való
energia tud felhalmozódni és felszabadulni egy-egy életerős emberélet folyamán.

Az életet, ezt a rnindenünket megelőző, összes lehetőségeink csíráit magában
hordozó, legelsőajándékot ellenérték és ellenszolgáltatás nélkül, ingyen kaptuk. Nem
tettünk érte semmit, még csak arról sem dönthettünk. hogy elfogadjuk-e vagy sem.
Öntudatra ébredt létünk birtokában azonban már döntenünk kell arról, hogy mít
teszünk létünk ajándékával. El nem utasíthatjuk többé, hisz végérvényesen birto
kában vagyunk. Mostani életünk halandó: akár el is pusztíthatjuk. Nemlétezővé

azonban nem tehetjük többé magunkat, legföljebb átváltozásunk idejét (és irá
nyát!) módosíthatjuk. A Végtelen Lét mégis szabad partnerként jelentkezik, s
választásra kényszerít két lehetőség között: maga akar-e lenni az ernber vagy
együttlétben a többivel? Választhatja a magányt, s próbálhatja erős, biztonságos,
s örömökkel bőven ellátott várrá kiépíteni otthonát. De ráeszmélhet arra a sors
és szeretetközösségre, amely összeköti letének forrásával és a létben részesülő

többi emberrel: fölfedezheti és elfogadhatja ezt a közösséget. amely - hatalmasabb
tűnékeny földi életénél, s amelyben túlélheti földi halálát.

Erről az egységről tapasztálatokat gyűjthetünk és belé is gyakorlódhatunk a
fiatalság és a felnőttkor éveiben. Az emberi együttlét természetes örömei, a szülők

gondoskodása gyermekeikről, az egymásért való felelősség és szolídaritás vállalása
a családok mikrokIímájában és a nemzet meg az emberiség nagy közösségében:
mindez egybetartozásunk .tudatát és tényét erősíti. Egymásra vagyunk utalva földi
létünk fenntartásában és kiteljesítésében, sőt azon túl még inkább: mostaní
egymásrautaltságunkcsak előiskolája annak az egységnek, amely az "öröklét.

Ehhez az egységhez azonban talán még közelebb juthatunk életünk második,
hanyatló felében. Önállóságunk ideje véges - néhány évtized alatt feléljük
mindazt az energiát, képességet, lehetőséget, amit születésünkkor kaptunk. EI
használódásunk legvégén ahalálunkkal : [övőnk legbiztosabb ténye - mégis késő

öregségünkig. akár a halálos ágyíg igyekszünk elhesegetní magunktól és szeret
teinktől a gondolatát. Legtöbbünket fejvesztett menekülés közben, utolsó pilla
natig az életünk meghosszabbodásában bizakodva ér utol a halál..
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Pedig az ember az egyetlen élőlény, aki tudja, hogy meg fog halni: képes
szembenézni öregséggel, betegséggel és halállal, képes a személy szabadságában
végigélni elfogyatkozását, s nem pusztán elszenvedni, mint egy szörnyű ítélet
végrehajtását.

Testi- s vele szellemi erőnk megfogyatkozása az egységnek soha nem ta-
.pasztalt világát tárhatja föl előttünk. Elhaszriálódásának első : jelei megrémisztik
az embert. Azt is, aki magának takarékoskodott, azt is, aki mások szolgálatában
osztogatta az életét. Egyre nehezebben tudja fenntartani összekovácsolt vagyonát.
Először csak azt veszi észre, hogy nem tudja tovább fokozni teljesítményét, nö
velni önállóságát, szaporítani feladatait. Aztán lassan szűkülni kezd hatalmának
és szolgálatának köre, csökken a teljesítménye, végül fogyátkozni kezd önállósága
is. Fájdalmas-riadtan, indulatosan szembeszegülve vagy szomorúan beletörődve él
jük meg lassú eltogyatkozásunkat: erőink lassan elkopnak, az emberek lassan
elszakadnak tőlünk. Pedig nem történt semmi váratlan katasztrófa. Életünk ter
mészetes íve hajlik csupán fokozatosan lefelé, hogy testi életünk elfogyatkozásán
át .elindítson bennünket a mélyben levő, s befogadásunkra készülődő egység felé.

Az együttlétnek új távlatai nyílnak elénk öregségünkben. Új, immár végső

döntést kínál föl ez. a kor: választást a magány és az együttlét, önmagunk és
Isten között: Eddig másoknak volt szüksége ránk, s mí szabadon elvállalhattuk
vagyelutasíthattuk a gondoskodást" róluk. Öregségünkben egyre inkább mí szo
rulunk rá másokra. A körülöttünk élők gondoskopása lassan létföltételünkké vá
lik. Magunkra hagyva ekkor már éppúgyelpusztulunk, mint gyermekkorunkban.
Ha fiatalabb korunkban az erő helyzetéből nem tanultuk meg, mennyire egymásra
utaltak vagyunk mí emberek, hanyatló korunkban új "tanfolyam" kezdődik szá
munkra, amikor másokra szorulunk a teljes kíszolgáltatottságig, Az emberi egymásra
utaltság szeretetközössége mögött pedig egy másik, teljesebb egység körvonalai sej
lenek föl. Eljön az idő, amikor már mínden "rápótlás" elégtelenné válik - puszta éle
tünk sem tud egymagában tovább fennmaradni. Oda kell adnunk a halálban,
hogy végleg Másban, Isten végtelen és' örök egységében éljen tovább, Halálig
fogyó életünk így válhat az Ű feltámasztó szerétetéből a végtelenig kitárulkozó
beteljesüléssé.

Bármekkora legyen is az elhanyatlás fájdalma, mégis, ennél is nagyobb át
élni annak Iszonyatát. hogy egyenként halunk meg mí emberek, akik pedig már
földi életünkben elkezdhettük szeretni egymást. Nemcsak magunk feladására,
hanem egymás elvesztésére is rákényszerít a halál. Mennyi élményt kell össze
gyűjtenünk a szeretet hatalmáról, mekkora hitünknek kell lenni ahhoz, hogy a
halálban ne megsemmisülést és elkülönülést, hanem az Istenben örökké élő egy
ségünk kezdetét lássuk?

Önfegyelemmel és hittel elnémítható-e ez a félelem és fájdalom, amellyel
végigjárjuk életünknek lefelé ívelő szakaszát? Aligha. A magatehetetlenné válás
és a megsemmisülés félelme, szeretteink elvesztésének fájdalma az érző ember
szívnek mindíg félelem és fájdalom marad. Ennek feldolgozása lesz talán éle
tünk egyik legutolsó és legfontosabb feladata, hogy életünket tönkresilányító
zsarnokból énünk egyik utolsó építőelemévé szelídítsük.

A megtestesült Istenfia átélte az ember egész sorsát, minden félelmével és fájdal
mával együtt - ezt az utolsó életszakaszt is, egészen a haláláig. Megtanított arra, hogy
a szeretet a közös titka és egyben megoldása az ember életének és halálának. Aki
életének önálló szakaszában megtanulta azt, hogy mennyire egymásra vagyunk
utalva s mekkora a szerétet hatalma, az halálában beleszületik az Istent szere
tők egységébe.

A SZERKESZTŰSÉG .KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margőval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
órzünk meg és nem küldünk vissza.
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