
verseinek fordításait. Egy éjszaka nem tudtam elaludni, idegen helyen voltam,
nem messze Fátimától, mikor éteri énekszó riasztott fel és andalított el. Egy kes
keny padkán próbáltam aludni, széket kellett magam mellé állítsak, hogya karo
mat legyen hová tenni. Aztán szekér gördült alám angyali kocsisokkal és elindul
tunk. Az iram egyre gyorsult, az irány vízszintesből függőlegessé kezdett válni.
Már nem képek, hanem áramlások vettek körül. A színük barnától az aranysárga
felé tolódott. Úgy emelkedtem, mint Kis Mukk, akit a szökőkút vize maga fölé dob.
De ez nem víz volt, és egyszerre jött szembe is. Zuhantam fölfelé olyan sebességgel,
hogy az lassan mozdulatlanságnak tűnt. Ami aztán történt, arról nem tudom, sza
bad-e beszélnem. Nem sokkal később elaludtam, a kezem, a karom csupa kiütés
lett. Néhány hónappal késóbb betöltöttem 40. életévemet.

XERAVITS GÉZA

A velünk virrasztó Isten

A "virrasztani" ige nem tartozik a Szentírás leggyakrabban használt kifejezései
közé. Az a néhány hely, ahol megtaláljuk, mégis különös jelentőségetkölcsönöz
neki. Jézus az evangéliumban kétszer figyelmeztet a virrasztás fontosságára.
Lukácsnál a hű és gonosz intéző példabeszédében így tanít: Boldogok azoka ezol
gák,akiket, midőn eljön az úr, virrasztva talál (Lk 12,37). E mondat - melyet talán a
közelre várt úrjövet tapasztalatával adott az ősgyülekezet Jézus ajkára - a
parúzia egyre távolabb kerülésével a keresztény eszkatologikus etika egyik
kulcskifejezésévé tette a virrasztást, együtt Pálnak olyan, hasonló megfontolásból
eredeztethetőbuzdításaival, mint amit a korintusiakhoz írt első levél végén talá
lunk: virrasszatok, álljatok meg a hitben (IKor 16,13), vagy a tesszalonikaiakhoz írt
figyelmeztetésben: tehát ne aludjunk, mint a többiek, hanem virrasszunk, és legyünk
józanok (ITessz 5,6). Végső beteljesedésünk, ami egyben a visszafordíthatatlan
megítélés pillanata is, virrasztó figyelmet igényel a keresztényektől. Nem vélet
len, hogy a Jelenések könyve hatodik angyala az eljövendő Ur nevében Lukács
fentebbi részére utal: Íme,eljövök, mint a tolvaj; boldog a virrasztó és ruhájának őrzője,

hogy nem meztelenül járkál, s nem válik nyilvánvalóvá szemérmetlensége (Jel 16,15).
Az Olajfák hegyén gyötrődő Jézus szenvedése kezdetén szinte könyörög vele

levő apostolainak: virrasszatok és imádkozzatok, hogy ne menjetek kísértésre (Mt
26,41par). Ez a már-már elkeseredett kiáltása barátaihoz azonban más irányba mu
tat, mint a fentebbi igehelyek, éppúgy, mint a Pál tekintélyével író szerző intése a
kolosszéi gyülekezetnek: tartsatok kiaz imában, virrasszatok abban hálaadással (Kol4,2).A
virrasztásnak itt nincs eszkatológiai vetülete, sokkal inkább egzisztenciális értelmű. A
virrasztás lehetőségeket hordoz magában: közösséget teremthet, támogathat, meg
tarthat. Ott, ahol a kommunikáció megszokott formái véget érnek, mert véget érnek az
élet megszokott struktúrái, mert a hétköznapok tovább peregnek ugyan, de minden
megszokott fogódzópont ködbe burkolódik, ott nem marad más, mint a virrasztás.
Ahogy Sík Sándor írja: "a virraszt ige többes számú alanyt kíván maga mellé".
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Mi van azonban magányos virrasztásainkka1? Idézett mondatát Sík Sándor így
folytatja: "egyedül csak az virraszt, aki kénytelenségből teszi". Tényleg tudunk
egyedül virrasztani? Máig előttem van két virrasztásom a nem is oly távoli múlt
ból. Két részesedés az Olajfák hegyének sötétjéből, részesedés a kommunikáció
megszokott formái hasznavehetetlenné válásának pillanataiból. Az egyik az akkor
féléves Sára lányom kórházi ágyánál, a másik édesanyám ágyánál, szintén a kór
házban, ahonnan a földi hazába már nem volt visszaútja. Hosszú órák az egyiknél,
és szinte elviselhetetlenül hosszú hetek a másiknál. Mindennapi kommunikációnk
az egyiknél még nem, a másiknál már nem müködött, Csak a teremtésnek a szen
vedésben megmutatkozó kikutathatatlan értelme vett körül bennünket, meg a re
mény/ amely köztudomásúan nem hal megJ vagy ha mégis, csak legutoljára: a ma
radéktalan felépülés reménye itt, a maradéktalan Krisztusba-olvadás reménye ott.
Anyámnál aztán elérkezett az utolsó nap. A halál angyala türelmetlenül téblábolt a
magányos kórteremben, számtalan szemével hol minket nézett, hol idegesen az
órájára pillantgatott, talán zavarban volt a csönd békéjétől. Valóban, a jóbi kérdé
sek ideje nehezedett ránk, én azonban mégsem akartam, tudtam, vagy mertem kér
dezni. S ebben a természetellenes, vagy inkább természetfölötti külső-belső csend
ben, a néma virrasztásban újfajta kommunikáció született; valahonnan mélyről

hallani véltem a halotti zsolozsma egy antifónáját: "Az Úr a te őrződ, jobbodon áll
és véd téged, megóvja minden rossztól a lelked"/ azt az antifónát, amely a 121.zsol
tárt keretezi, s amely átkísérte édesanyámat az örök otthonba.

Azóta, olykor nap mint nap visszagondolva ezekre az átvirrasztott hetekre, iga
zat kell adnom Sík Sándornak: tényleg nincsen magányos virrasztásunk. Éppúgy/
ahogy Jézus gyötrődő virrasztása a Getszemáni kertben nem volt magányos, an
nak ellenére, hogy az apostolok akkor és ott képtelenek voltak részesedni vívódá
sában, elhagyatottság-érzésében, képtelenek voltak kapaszkodót nyújtani neki lát
szólag szétomló világa romjai között. Jézus mégis támogatásra lelt, megtartatott.
Az Atya eltéphetetlen közösséget teremtett fiával, vele való virrasztásán keresztül.
Nemszunnyada teőrződ, íme, nemszunnyad,ésnemalszikIzrael őrzője (Zsolt 121/3b-4).
Ez az ígéret, és Jézusnak ez a tapasztalata válhat a mi mindennapjaink legfóbb vi
gasztalásává is: Jézus Krisztus ... meghalt értünk, hogyakár virrasztunk, akár alszunk,
ugyanúgy ővele éljünk (ITessz 5/10). Isten velünk virrasztva töröl le szemünkró1 min
den könnyet (Jel 21,4).

ZLINSZKY JÁNOS

Vigilantibus scriptum est

Christianus - keresztény: a Krisztussal személyes közösségben élő ember. A törté
nelemben volt Krisztust folytatjuk, valljuk, követjük, a mindig jelen való Krisz
tussal járunk az úton, éljük az életet. Az Eljövendőt várjuk, éberen virrasztva, ne
hogy kellemetlenül lepjen meg bennünket - hisz már közel lehet.
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