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Várni

Várni. Várni valamire. Várni valakir e. Hányszor éltük már át ezt a tapasz
talatot!

Várja munkanapja végeztével a tisztv ise lő a villa most az utcasarki megálló 
nál. Sötét, hideg az este. Fúj a fagyos szél, szemereg a havas eső , csillognak
a nedves sínek. De nem jön , csak nem jön a vill amos. Otthon vár a meleg
szoba. Vár a vacsora. Várnak szeretteink. De múlnak a percek, és nem jön a
villamos. Jaj , ml lenne , ha soha nem jönn e? Ha itt kellen e álld ogálni örökké a
hidegben, a sötétségben ? Ha hiába lenne minden várás? Bárcsak jönne , jönn e
hamar a villamos, hogy mehessünk haza a fénybe , a melegbe, ahol várnak ránk,
szeretnek, átölelneki Az ember szemét kimeresztve les a sötétben. IOs lám, egy
szer csak megzörrennek a sínek , feltűnik messze egy imbolygó fény. Jön a vil
lamos, jön , és mehetünk haza, haza, hazai

Várja az éjjeliőr a hajnalt. Felhők borítják az eget. Csak nagy ritkán bújik
ki egy-egy árva csillag a lassan kúszó fe l hők közül. Furcsa zajok kelnek a közeli
erdőben . IOjjeli madarak röpködnek az ágak között, éjjeli ragadozók járnak-kel
nek a bozótban. Fázik az őr , kezét dörzsöli. Furcsa gondolatai támadnak : "Jaj,
ml lenne , ha mind ig éjszaka maradna? Ha mind ig itt kellene strázsálni hiába
a homályban?" De egyszerre csak történi k valami. Hűvös szellő kél , mint egy
friss , nagy lehelet. IOs a keleti látóhatáron fe ltű ni k , előszö r homályosa n, aztán
mindig határozottabban egy ezüstös csík . Megszólal egy-egy ébredő madár.
IOs egyszer csak , hirtelen, kilövell egy aranyos fénydárda a látóhatár közepéből ,

és lángra gyújtja a halvány égen úszkáló fe l hőket. A madarak hang ja repeső

kórussá boml ik, és lassan, hatalmasan, méltóságosan, feltartóztathatatlanul
felkel a nap. Nem tudja megállftani a világ valamennyi zsarnoka sem. Hiába
akarnák tartóztatni az éjszakát. Felkel a nap, és mindent-mindent eláraszt a
fényl

Várja a diák a tavaszt. Hosszú volt a tél. Még márc iusban is hó borftja a
tájat. De már a diák nem bírja ki a szeb ában. Bakancsot húz, és kiindul a budai
hegyekbe . Holtnak látszón meredeznek a csupasz fák az ég felé. Fehér halotti
lepelként bor ítja a jeges hó a föld színét. Magányosan lépked a diák az erdei
ösvényen. Csikorog a lába alatt a hótakaró. De egyszer csak megtorpan a lépte.
Egy leltőn . ahol vékonyabb a hólepel , lám, kidugta fejét a nagy fagyos fehér-
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ségbOI egy kicsiny, friss hóvirág. Elénkzöld. ragyogó levelei fölfelé meredeznek,
fehér fejecské jét szemérmesen lehajtja. Nincs nála kard, nem védi páncél; véd
telennek , gyöngének látszik, de mégis övé a jövő. cl hirdeti a tavaszt. Eltúnik
nemsokára a vastag hótakaró, nem marad se hire, se hamva. Kihajtanak a fák
levelei, virágpompába öltözik a rét. Jön , egész biztosan jön a tavasz, jön a nyár,
jön a beteljesedés . .

Várja a gyermek szüle i hazatértét. Apa, anya látogatóba ment, és otthon
hagyta a gyereket a nagymamával. Csigalassúsággal múlnak a percek. Hiába
mutogat a nagymam a képeskönyveket, hiába olvas föl a meséskönyvből. A gye
rek szeme csak az ajtóra tapad, füle csak a várva várt lépések zaját lesI. "Már
Itt kellene lenn iök I Csak nem történt valam i bajuk az úton? Valami baleset?"
Százszor ls odaszalad az ajtóho z hallgatózni. Füllé lesz egész teste . Szemébe
könny szökik. "Mikor jönnek már? Mikor, mikor?" J:s mihelyt koppannak a jól
ismert lépések a bejáratnál, megfordul a kulcs a zárban, és ott áll mosolyogva
apa és anya a tágra nyílt ajtóban, hogyan repül feléjük a gyerekl Hogyan öleli
át édesanyját, kapaszkod ik édesapja kezébe, fúr ja fejét anyja , apja kabátjábal
Szemében még könny csillog, de szája mosolyog : "Hazajöttek, itt vannak, végre ,
végrel"

Várja a leány fiú-barátját. Itt adtak találkát az autóbuszmegállónál. Pontosan
öt órára . De már fél hat felé jár, és hire-hamva sincs a fiúnak. Bánat fátyla lepi
el a leány szemét. Újra meg újra az óráját nézegeti. Egymást kergetik a fejében
a gondolatok: "Talán megunt? Talán már nem jön sohasem? Talán másvalakit
választott helyettem?" Már azon van, hogy abbahagyja a várakozást , és búsan,
magányosan hazaballag , amikor feltúnik az utca túloldalán egy nyurga fiata l
ember . Már messzi ről integet ; futva szeli át az úttestet, két kezét a lány vállára
teszi : " Ne haragud j. elkéstem. Nem engedett a főnökl" Mintha egyszerre csak
elfújta volna a tavaszi szél a szürke téli felhőket , úgy derül fel a leány szive,
arca. "Eljött ! Hát eljött I Ahogy megigérte. Szeret engem, szivbői , igazánl" Egy
másba karolnak, és vigan csevegve indulnak el a Városliget felé. E pillanatban
nincs náluk boldogabb ember senk i a föld kerekén .

Jaj annak, akinek nincs mire várnia. Jaj annak , aki hiába vár. Még nagyobb
jaj annak, aki csak valami rosszra vár. De boldog az, aki valami jóra , valaki jóra
vár, és biztos abban, hogy várakozása nem hiábavaló .

Jézust váró keresztények

A keresztény ember: váró ember , Jézust váró ember . Minden misében vall
juk: "Reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Megváltónknak, Jézus Krisz
tusna k dicsőséges eljöttét."

Igy várt ez a kereszténység kezdetétől fogva. Szent Pál levelei tesznek tanú
ságot róla. "Várjátok a mennyből lsten Fiát, Jézust , akit lsten a halálból feltá
masztott , s aki megment bennünket az (Isten) eljövendó harag(já)tól" (t Tesz
1,10). "Várjátok Urunk Jézus Krisztus megjelenését" (1Kor 1,6). "A mi hazánk
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a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust " (Fil
3,20). "Várjuk reményünk bo ldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnk

nek, Jézus Krisztus nak d icsőséges elj övetelé t" (Ti t 2,13).

Maga Jézus biztatott benn ünket erre a várakoz ásra. Hiszen ő taní tott ben
nünket így imádkozni : "Jöjj ön el a Te országod !" Már itt van az lsten országa,
és még sincs itt. De jönni fog, biztosan. Mi pedig kér jük, hogy jöjjön.

Amint közeledett Jézus uto lsó órája, úgy lett egyre világosabb, hogy az "I s
ten országa" valój ában nem más, mint maga Jézus, az " Emmanuel", a "velünk
l evő lst en", aki megment bennünket a bún és halál sötétségébő l , és elvezet
az örök élet felt ámadására (DV 4). Igy az lsten országának várása Jézus halála
és feltámadása után Jézus-várássá alakul. Már föld i életében így bátor ított
bennünket erre Jézus :

.Hasonl ítsatok azokhoz az emberekhez, aki k urukra várnak,
hogy mihelyt megérkezik a menyegző ről és zörget, rögtön ajtót nyissana k neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál.
Igazán mondom nektek, felöv ezi magát , asztalhoz ülteti őket, és megy, hogy

kiszolgálja őket" (Lk 12,36-37).

Az utolsó vacsorán pedig így szól :

"Elmegyek és helyet készítek nektek,
újra eljövök és magammal viszlek benn eteket,
hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok " (Jn 14,3).

Hol "van" Jézus? "Az Atyaist en ölén" (Jn 1,18) ! Eljön tehát. hogy odave
zessen bennünket az Atyaisten ölére.

Ez lesz a nagy átváltozás pillanata. Megva lósul "az lsten fiainak d icsőséges

szabadsága" (Róm 8,20). Remélve várjuk ezt a pillanatot. nemcsak mi , hanem
az egész teremtett világ . Mert "maga a természet sóvárogva vár ja lsten fiai nak
megnyilvánulás át" (Róm 8,19).

Jaj az olyan keresztényekn ek, aki kből kiveszett ez a nagy reménység és
várakoz ás. Jaj az olyan keresztényeknek, akik csak félve és rettegve tud nak
gondolni az uto lsó ítélet eljövendő napjára. Igaz, Jézus tanitása ítéletről is szól.
De ez az ítélet csak azoknak félelmetes. akik nem fogadják be Jézus két vég
telenül fontos szavát: " Boldogok az irgal masok , mert (Istentől) irgalmat nyer
nek" (Mt 5,7). "Legyetek irga lmaso k, amint Atyátok is irg almas" (Lk 6,36). Akik
irgalmas, megbocsátó szeretettel húségesen igyekeznek járni életútjukat, azok
bízva reménykedh etnek az lste n irga lmában. Öket már nem a római Sixt us
kápolna Michelangelo-fal festményének kárhoztató Krisztusa tartja rettegésben,
hanem szívből magukévá teszik Jézus felszólítását : "Amikor (az emberek) meg
látják az (ítéletre közeledő) Emberfiát .. . nézzetek fel, és emel jétek föl fejete
ket , mert elérkezett m e g v á I t á s t o k idej e" (Lk 22,28).

7



Mit várjunk ma?

A mal emberek nagy kérdé se ez: Várhatunk-e valami jóra? A mindennapi
kis életben sokszor várunk jóra is, rosszra ls, és várakozásaink néha betelje
sednek , néha pedig nem. Öröm önti el szívünket, amikor betel jesedik egy-egy
jó várakozásunk . Amikor végre megjön a várva várt villamos; amikor hazaér
keznek a szülők ; amikor megérkez ik az ígért találkára, akit szeretünk. De ami
kor elszáll ezeknek a kis örömöknek az illata, akkor valami nagy nyugtalanság
lopózik a mai ember szívébe . Megüli a félelem , hogy az a valami, amit mind
nyájunk számára hoz a jövő , nem jó lesz, hanem rossz. Jön a halál, és mi sem
mivé leszünk. Jön az atomháború, és elpusztul az emberiség. Jön a nap kihú
lése vagy felrobbanása, és megfagy vagy elég a földteke. Az olyan világnézet,
amelynek alaptétele nem egy nagy, bölcs, szerető , irgalmas, örökké élő Valaki
nek (vagyis az Istennek) a léte, hanem csak valami evilági tényező (például az
anyag, vagy az energia, vagy az ember i erőfeszftés) , nem tud választ adni a
jóra és boldogságra szomjazó emberi szív kiapadhatatlan várakozására. Csekély
vigasz számunkra , ha azt mondják nekünk, hogy a föld elpusztulása után egy
másik naprendszer valamely ik bolygó ján újra elindul majd az élőlények fej lő

dése. Hiszen ez a fejlőd és is pusztul ásra van ftélve , és így minden csak egy
ringl ispil hiábavaló körforg ása lenne . Még az ateista Nietzsche is felismerte,
hogy az Igazi boldogságot megfzlelő emberi szív " mély, mély örökkévalóságot
akar ." Csak akkor tudu nk igazán örülni kis várakozásaink beteljesedésének, ha
tud juk , hogy azok, akik ránk vártak és akikre mi vártunk, az örök élet felé me
netel nek ; ha tud juk , hogy semmi kárba nem vész; ha tudjuk, hogy a szeretet
lángja nem alszik ki sohasem .

Ismerjük az Újszövetségi Szentírásból az őskereszténye k arámi nyelven
mondolI imáját: "Maranatha" (1Kor 16,22). Ezt a szót kétféleképpen lehet ol
vasni : " Maran Atha " = Urunk jön ; " Marana tha" = Urunk, jöjj." Az őskeresz

tények valószínúl eg az utóbbi értelemben mondták (vö. Jel 22,20), de örömteli
reményük alapja éppen az volt , hogy ezek a szavak á l l i tő mondat formájában
is érvényesek . "Jön az Úr", egész biztosan jönl Senki jövetelét meg nem gátol
hatja. Mi pedig várjuk, reménykedve várjuk és imádkozva kérjük ezt a nagy,
biztos eljövetelt, amely megnyit ja számunkra az örök életet.

"Várom a holtak feltámad ását és az eljövendő örök életet. " Igy imádkozunk
a mise Credó jában. Ez az "örök élet " szoros kapcsolatban van Jézus-várásunk
kal. Ugyanis csak olyan "örök életre" érdemes várni , amelyet a szeretet tölt
ki. Ha senkit nem várunk és senki nem vár ránk, ha senkit nem szeretünk és
senk i nem szerét. akkor értelmetlen az élet. Ha egy ilyen élet örökké tar t, az
a pokol. Csak úgy érdem es örökké élni , ha az élet találkozás azzal, akit " re
ménykedve várunk" és aki reményk edve vár bennünket. Mert nemcsak mi vár
juk Jézust, hanem Jézus is vár minket. Nemcsak mi várjuk az Atyaisten orszá
gának eljövetelét, hanem az Atyaisten is vár mireánk, fiaira - bizony sokszor
" tékozló" fiaira - , és ujjongva örül , ha hazatal álunk , és szívére ölelhet ben
nünket.
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Szent Agoston írja az "Isten országá "-n ak végszavában :
.Ott nyugalmat lelünk és látjuk az Istent :
látjuk és szeretjük,
szeretjük és dicsérjük.
Ez lesz a vég, amelynek vége nincs."

Az igazság keresésére , a jóság megízlelésére, a szépség igézetére, a szeretet
mámorára teremtett ember csak a végtelen Igazság, Jóság, Szépség és Szere
tet tengerében éri el teljességét. Ez lesz az a nagy hajnal, amelyet nem követ
este, az a nagy tavasz, amelyet nem követ ősz és tél, az a nagy találkozás,
amelyet nem szakít meg elválás, az a nagy élet , amely túl van már a halálon.
Az Ilyen beteljesedést " reménykedve váró" ember lesz képes magáévá tenni
Szent Pál szavát: " Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát
mindenért, mert lsten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban" (Hesz
6,16-18) .

A Jézus-várásból fakadó élet

Várni , de nem ölbe tett kézzel várni ! Jól mondja a II. Vatikáni Zsinat : " Új
földre való várakozásunknak nem szabad csökkentenie, hanem ellenkezőleg

növelnie kell buzgóságunkat, amellyel e föld kimúvelésére törekszünk. Hiszen
e földön növekszik az emberiség új család ja, amelyben az eljövendó világ vo
násai már némiképpen kirajzolódnak ... Ugyanis miután az Úr (Krisztus) Lelké
nek erejével és az C parancsa szerint a földön gyarapítottuk az emberek méltó
ságát, testvéri közösség ét és szabadságát, újra meg fogjuk leln i természetünk
nek és munkálkodásunknak ezeket a gyümölcseit, minden szennytól megtlsztí
tott, ragyogó és átváltoztatott formában, amikor Kriszt us átadja Atyjának örök
és egyetemes országát , az igazság és élet , a szabadság és kegyelem , az igaz
ságosság, szeretet és béke országát" (GS 39).

A mi utunk Jézus útja. Ezen az úton jön C hozzánk, és megyünk mi őfelé.

Jézus útja a szeretet , megbocsátás, béke és jóság útja. A hozzánk [övö Jézus
tesz képessé arra , hogy ezt az utat járjuk. Jézus ugyanis nemcsak a világ végén
jön el újra, hogy mindent beteljesítsen. Sokféleképpen jön , sokféleképpen
" jelenti magát" nap mint nap föld i életünkben. Jön Jézus az éhező , szomjazó,
ruhátlan , szállástalan, beteg , rabságra vetett " legkisebb testvérünk" személyé
ben. Jön Jézus a szeretetre és megértésre éhező emberek személyében. Jön
a Szentírás örökérvényú krisztusi szavainak formá jában. Jön a mindennapi szen
vedésekben. Jön az Oltáriszentségben. Jönni fog halálunk óráján . Jézusnak
ez a sokféle eljövetele nem oltja ki az egyes események, egyes találkozások
egyedi, megismételhetetlen, helyettesíthetetlen jellegét. Embertársa inkban Jé
zus jön hozzánk, de ez nem jelenti azt, hogyembertársunk alakja eltúník, és
csak Jézus marad meg. Minden ember az lsten megismételhetetlen, örök életre
rendelt teremtménye; minden embert egyedl , megismételhetetlen személyként
szeret Jézus: megtestesülése által minden egyes emberrel egyesült (GS 22);
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minden egyes emberért halt meg a keresztfá n; mint feltámadt Úr mind en egyes
embert a szívébe zár, mindegyiknek keresésére indul, mindegyiket asztalához
várja . Jézusnak ez a viselkedése nem más, mint az Atyaisten végte len szere
tetének megnyilvánulása, azé az Atyáé, "aki nem akarja, hogy csa k egy is el
vesszen a kics ik közül" (Mt 18,14).

A Jézust mind ig váró ember úgy fogad ja életútját keresztező valamennyi
embertársát, mint Jézus szeretteit, akiket O maga bízott gondjaira. Ezért lesz
képes arra , hogy másokért éljen, és föltétlen szeretetre kötelezze el magát
irántuk. Tudja ugyan is, hogy ha az embertárs néha el is hagy, meg is csal, Jé
zus f e I t é t I e n ü I hűséges , és - miután ezer formá ban jött hozzánk, kérve
várva szeretetünket - el jön végül is mint Vőlegény, hogy bevezessen örök me
nyegzőjére (Mt 25,1-10).

Akik igazán "reménykedve várják" Jézusnak ilyen eljövetelét, azoknak égő

mécses lesz a szíve . Szivük szeretetlángja világít a világ hosszú éjsza kájában,
és meleget terjeszt maga körül , egészen addig, amíg el nem jő a Vőlegény,

az egyes ember számára a halál óráján , az embe riség számára a világtörténe
lem végén . Akkor O ránk talál , és mi is rátalálunk, és együtt megyünk be Urunk
örömébe (Mt 25,21).

Természetesen csak az olyan ember élete lesz ilyen Jézus-várás, aki igazán,
személyesen szereti Jézust, Urunkat, testvérünket, megváltónkat. Ha Jézus lesz
számunkra a minden barátnál jobban szeretett legbensőbb barát , akkor fogj uk
úgy várni őt , mint a gyermek szüleit, min t a szerelmes szerelmesét, mint a tél
ben didergő ember a tavaszt , mint az éjsza ka sötétségé ben szorongó ember
a hajnalt. Akkor fogunk mi is teljes szívből így imádkozni: "Marana tha! Jöjj
el, Uram Jézus!" (1Kor 16,22; Jel 22,20.)

Kereszty Rókus

ESZKATOLÓGIA 105 KEREsZTIONY IOLET

Az eszkatológiával szemben elfoglalt magatartás mindig érzékeny hőmérője

volt a hiteles keresz ténységnek. Ma külön ösképpen is fenyeget az eszkatológi
kus remény eltorzulása. Pedig ennek a reménynek a megértésén és megélésén
múlik életünk egyensúlya. Vegyünk szemre két alapvető , egymással ellentétes
előjelű kísértést. E két vég let egyiké re alkati lag vagy történelmi helyzetünk
folytán mindannyian haj lamosak vagyunk.

Sokan megc sömörlöttek a világ látszólag megválthatatlan gonoszságától,
és a körülöttük dúló tülekedésből bensőséges "privát" vallásosságba menekül
nek. Felfedezik, hogy Krisztus ott él a lel kük mélyén. A rá való figyelésre, a
vele való "társalkodásra", jelenlétének örömére összpontosítják lelkük minden
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