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A Másokért Elo
A halálra kínzásnak sokféle iszonyatos módját eszelte ki az emberi
gonoszság. A gyötréshez gyakran másik eszköz is társult: nyilváno
san hajtani végre a kivégzést, s közszemlére kitenni a holttestet.

A keresztrefeszítés minden idők egyik leglátványosabb és
leggyötrelmesebb kivégzési módja. Jézusnak ezt kellett elszenved
nie, halála így is az egész emberi történelem nyilvánossága elé
került. Keresztje folytatja nyilvános működését. Addig hirdette és
jótetteivel illusztrálta, hogy benne közénk jött Isten szeretetének
uralma. Most mindhalálig-hűségével bizonyítja, hogy szeretetét
meg nem törheti a leggonoszabb emberi visszautasítás sem.

Az ember kétarcú. Képes a szeretetre, de a gyűlöletre is. Tud
szolgálatkészen mások segítségére lenni, vagy önzően, másokat
letiporva törtetni előre. Mosolyával megnyílhat a másik befogadá
sára, haragjával, megvetésével eltaszíthatja őt magától.

Szabadok vagyunk: választhatunk a két lehetőség között. Az
emberi kiteljesedéshez, a boldogsághoz azonban csak egyetlen út
vezet: a szereteté. A másik lehetőség: halálos zsákutca.

Jézus keresztjében metszi egymást a szeretet és a gonoszság út
ja. Élete a mások folytonos szolgálatában telt: a másokért élő, ide
jét, figyeimét másoknak szolgáló emberként. Léte: proegziszten
eia, másokért-lét. Halála is azzá lesz. Aki másokért élt, az kész ér
tük meghalni is. S szeretetéből nem zár ki senkit, még azokat
sem, akik elutasítják, s az életére törnek.

Jézusban Isten végérvényesen odaadta szeretett Fiát, tehát sze
retetét a világnak. Fiának halála ezt az odaadást pecsételi meg
mindörökre. Az utolsó szó azonban mégsem a halálé, a hősies ál
dozaté - hanem a halálon is diadalmas, éltető szereteté. Az Atya
feltámasztja fiát a halálból. Aki elvállalta a halálos odaadottságot,
az immár örökké él a halálon túlnövő szeretetében.

Az ember csak a szeretetben válhat emberré. A gonoszság útja
nem vezet sehová; pontosabban: csak a semmibe. De van-e remé
nye annak, aki a szeretet útjára lép? Odaadásával nem veszíti-e
el önmagát? Nem öngyilkosság-e a totális, a halálos szeretetre
vállalkozni? Választ csak a Megfeszített feltámadása ad. Aki a tel
jes odaadás életét élte, s értünk adta oda magát a halálban is, an
nak élete belenyílik a halálon túli öröklétbe, és beteljesül a szere
tetben.

A világon tovább folyik a jó és a rossz, a szeretet és az önzés
küzdelme. A harc azonban Krisztusban, a Feltámadott Megfeszí
tettben végérvényesen eldőlt. Csak a szeretetnek van végleges
biztosítéka az életre - itt és odaát.

161


