
JöJJ, URAM ~ZUS!

A példabeszédben Jézus öt hajadont tart balgának, öWt okosnak
(Mt 25,1-13). Jóllehet az egésznek allegória-jellege van, mégis meokockaz
tathatjuk a kérdést: milyen arányszámot alkalmazna az Úr, ha hallgatói
a mai keresztények lennének? Mert a példabeszéd els6sorban ránk vo
natkozik. Mi kaptuk kezünkbe a hit lámpását, minket szólít, hogy ké
szüljünk a végs6 tal álkozásra. Mi pedig mintha teljesen meqtelejtkez
nénk, hogy jönni fog. Hogy egyszer már eljött, azt vigan ünnepeljük.
A karácsony mindannyiunk szivét melegséggel tölti el. De hogy ismét
jönni fog, hogy bármelyik pillanatban jöhet, ennek tudata, lükteM ereje
mintha eltűnt volna egyéni és közösségi életünk horizontjáról. Advent
és a liturgikus év utolsó vasárnapjai emlékeztetnek ugyan a vele való
találkozásra, de úgy látszik, hogya legtöbb ember nem visz mécseséhez
elég olajat: éli napjait, perceit, megfelejtkezik arról, hogy várja, mikor
tárul fel végre a menyegz6s ajtó, mikor jelenik meg az Úr.

A hozzá vezet6 út kiiztielem a világ és a bűn ellen, ami választottjai
tól kemény tanúságtételt követelhet. A végs6 találkozás felel6sségteljes
számadást is jelent. De Nemeshegyi Péter örömöt sugárzó cikke megadja
a helyes alaphangot: mindenekfölött reményteljes várakozás tölti el a
hiv6 keresztényt.

A Jézus-várásnak azonban nem szabad pusztán a bels6 szjérára kor
látozódnia, - sürgeti Kereszty Rókus tanulmányában. Nem állhatunk
meg, mintha már célba értünk volna. Számot kell adni talentumainkról,
be kell állni a szetetetet épit6munkájába. Ugyanakkor tudatositani kell,
hogya legkiválóbb emberi teljesitmény is csak evilági lépés. Isten or
szága nem emberi munka gyümölcse, hanem "maga a meqteszitett és
feltámadt Jézus".

A feltámadás, Krisztusban és bennünk, az egész emberi valóságra
vonatkozik: testre és lélekre, egyénre és közösségre. Aki testet mond,
az az anyagot is beleérti. A port, amib6l vétettünk, a természetet, crne
lyik "sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását" (Róm 8,19). Hogy
milyen testben történik meg? Ennek a kérdésnek a feszegetésénél már
Szt. Pál óva int, hogy ne legyünk ostobák (lKor 15,35kk). Ne zárkózzunk
be érzékeink korlátai közé. Jézus, az új Adám, "élteM lélek". Világtávla
tokat nyit meg számunkra. Az üdvtörténet az emberiség vérfoltos és ké
részéletű történelmében isteni dimenziót tár föl. Helyesbiteni kell tehát
individualista élet- és üdvösségszemléletünket. Az igazi remény Istennek
az emberiségre vonatkozó tervét fedezi fel. A szolidáris fele16sség terem
ti meg az i gazi elkötelezettséget, a testvéri örömöt.
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Peter Henrici, a Gergely egyet em tanára , emlékeztet, hogy a végs6
id6k ígérete Isten ajándéka. Ennek hangoztatása azonban, paradox mó
don , nemcsak hogy nem ment föl az önfeláldozó szetetet gyakorlásától ,
hanem m ég sürget6bbé teszi. ,,A végs6 id6k valósága belenyúlik a jelen
be." Gyakorlati útmutatásokat nyújt, hogy milyen módon hathatja át
a leggyümölcsöz6bben a keresztény életet a végs6 id6k szemlelete.

Amikor a végső id6kr e gondolunk, önkéntelenül is a Jelenések kőny

ve, az Apokalipsz is ju t eszünkbe. Sokan nem mernek hozzányúlni, keoe
sen forgat ják, mintha nem is lenne a k inyi latkoztatás része. Kibogoz
hatatlannak látszi k? Tévedés veszélye környékez? Mindez ne tegyen kis
hitüvé. Az Eg yház nem egy j ó magyarázatot ajánlhat kísér6nek. Farkas
falvy Dénes tanul mánya igen ér tékes bevezet6 az induláshoz. Ismerteti
a legjelent6sebb magyarázatok módszereit, a könyv történeti és teológiai
tuitie r ét és bels6 felépít ését.

Hogy mennyi r e fontos a végs6 kérdésekkel való foglalkozás, magának
a Jelenések könyvének elegend6 ismerete is, arra sokszor csak akkor
döbbenünk rá , am ikor szekták hirdet6i kopogtatnak ajtónkon. Benkő
Antal két példán, Jehova tanúin és " I sten gyermekein" mutat rá eljárá
sukra, valláspszichológiai gyökereikre.

Számunkhoz nem igen találhattunk volna jobb, életb6l merítet tebb
tanúságtételt Gilber t Cesbron arcélénél. Vonásait Szabó Ferenc raj zol ja
meg. A népszerü és hiv6 francia író már hosszúra nyúló rákbetegsége
el6tt megdö bbent6 6szinteséggel elmélkedett a végs6 találkozásról, a
hozzá vezet6 ka pur ól, a halálról. Reménye nem tört meg. Ezért m er é·
szen odakiált: " ... Keresztények, gondoltatok arra, hogy akkor majd
szemt6l szemb e ezt mondhatjuk az angyallal Máriának: ,tJdvözlégy, M á·
r ia' ... ? tJdvözölni öt, megismerni, - nem , felismerni! öröm, öröm,
örömkönnyek . . . Él6k, hallgassatok rám: törekedjetek földi életetek ben
arra, hogy barátokat szerezeetek odaátra. "

Jézus tanítása, az egyház hite a végs6 dolgokról, a világ és az egyes
em ber r endeltetésér6l, a Vele való találkozásróL nem természettudo
mányos tétel, nem történelem bölcselet. Sokkal több. Nemcsak azért,
mert ezek változnak az emberi ismeret foka szerint. Hanem azért, mert
a teremt6 és szeret é Isten biztató kinyilatkoztatását állítja szemünk elé.
Nem az a dönt6, hogy végs6 stádiumában földünk és naprendszeTÜnk
kihül-e vagy f elrobban. Az sem, hogy tudományos módszereink mi lyen
id6 távlatába helyezik ezeket a lehet6ségeket. Hanem az, hogy az Or
vár ránk, "új éggel és ú j földdel ", ahová hív bennünket. Azt akarja, hogy
míndennapunkat átjáró híttel és reménnyel kiáltsuk: "Jöjj, Uram Jézus!"
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