
LUKÁCS LÁSZLÓ Várakozva élünk
Újévkor újságírók és közvélemény-kutatók faggatják az embereket:
mit várnak a kezdődő új esztendőtől? Jézus több példabeszédében
szólított fel a várakozásra: uruk hazatértét várják a hűséges szol
gák, a vőlegény megérkezését az okos szüzek. A keresztény ember
alapmagatartása a jövőbe előretekintő várakozás. A liturgia sajátos
dramaturgiája az év három ünnepi előkészületiidejével a valóságot
idézi fel: azt a hatalmas drámát, amely Isten és az ember között lét
rejött a kezdettől a végig, a teremtéstől az idők végezetéig. A pogány
vallások, a mitikus idők körkörösen, ciklikusan önmagukba vissza
térők, akárcsak a napszakok és az évszakok váltakozása. A bibliai
kinyilatkoztatás ideje viszont önmagába vissza nem térő, előre tartó
folyamat: a történelemnek iránya lett.

Az első szakasz az üdvösség történetének horizontján az ószövet
ségi Messiás-várás ideje. (Ezt idézi a liturgia adventben karácsonyra
készülve.) Évszázadok várakozását keltik fel a próféták: majd eljön
az Úr, majd elküldi követét, aki szabadulást és örömet hoz a világra.
A Názáreti evvel a hírrel lép fel a történelem színpadán: benne betelt
az idő, eljött a várva várt Messiás. Mégis újra várakozásra szólít: a
megváltás műve megkezdődött, de folytatódik az időben. A világ
történelem modem felfogása szekularizált formában átvette ezt a bib
likus szemléletet: a történelem előre tart, a fejlődés, a haladás útján.

A második biblikus idő a legdrámaibb helyzetbe vezet be: virrasz
tás a halott Jézus fölött. A reménytelen kétségbeesés vaksötétje ez 
csak utólag, a feltámadás mindent átfordító valóságában válik vára
kozássá, ahogya liturgia a nagypénteki gyásztól eljut a feltámadás
húsvéthajnali öröméig. Akit gonosztevőként halálra ítéltek, az feltá
mad; de nem újraélesztik, hanem átlép egy új, mérhetetlenül maga
sabb minőségű létbe: a tökéletes szeretet isteni boldogságába. A tör
ténelemnek immár nemcsak előre vezetőútja van, hanem áttöri a tér
és az idő korlátait, s átlép az Odatúl világába. A halálra szánt földi élet
kitágul a halálból nyíló öröklét végtelenjébe. A keresztény várakozás
a veszteség gyászát így a beteljesülés reményévé változtatja. "Krisz
tus feltámadt, s vele együtt mi is feltámadunk", ígéri Pál apostol.

A harmadik biblikus várakozás a Lélek eljövetelével teljesedik
be. A feltámadás jelenés-sorozata véget ér, az övéitől búcsúzó Jézus
azonban Lelkét küldi el. A láthatatlan, mégis hatalmas Szentlélek
így válik a történelemnek és az emberéletnek hajtóerejévé. "Isteni
halászként" partra vonja a világtörténelem hatalmas hálóját. Benne
a történelem nemcsak irány, hanem mozgás is, mindig "előre és föl
felé", az Ómega-pont felé, ahogy Teilhard de Chardin kozmikus ví
ziójában látja. Várjuk tehát az "új eget és új földet"; várakozunk az
"Úr napjára", de nem tétlenül, hanem cselekvő bátorsággal, nem
kétségbeesetten, hanem éltető reménnyel.
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