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Örök élet - a beteljesült közösség 

„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. 

Késő ősz. Az évszak hangulata csakúgy, mint az egyházi esztendő dramaturgiája, a 
vég, az elmúlás felé tereli tekintetünket. Ahol pedig mulandóságunk homloktérbe 
kerül, ott válik igazán tapinthatóvá a több, a teljesebb, a csorbítatlan élet igénye. 
Érveljen bármily meggyőzően a teológus, mondván, hogy e téma egyáltalán nem 
(csak) a koporsónál, a biológiai élet végénél aktuális; hogy valójában sokkal inkább 
kötődik Húsvéthoz vagy éppen Mennybemenetel ünnepéhez; az örök élet kérdését 
most érezzük igazán időszerűnek. 

Örök élet. A keresztyén hit egyik legsarkalatosabb, egyben az egyik legtöbb 
problémát felvető témája. Mit tudhatunk, mit remélhetünk? A nyelv, az értelmezés 
elég bonyolulttá, vitathatóvá teszi életünk már meglévő, megtapasztalt, ismerős 
mozzanatait is. Akkor pedig mit kezdhetünk egy csak remélt, még meg nem élt, egy 
lényegéből adódóan minden analógiát nélkülöző állapottal. Mit kezdhetünk egy 
olyan szókapcsolattal, amelynek elemei külön-külön is elég problematikusak, rá
adásul egymásnak is ellentmondani látszanak? Amikor egy ennyire központi jelen
tőségű fogalommal kapcsolatban ilyen kevés a tapasztalati tényező, akkor annál in
kább szóhoz ju t a fantázia, a sokszor egymásnak ellentmondó asszociációk sokasá
ga. Teremthető-e rend, állíthatunk-e biztosat az örök életről? A Biblia közvetlenül 
nem sokat árul el; inkább ígéri, mint definiálja a fogalmat.2 Az azonban nyilvánva
ló, hogy az örök élet egy olyan átfogó valóságra utal, amely csak a Krisztus-esemény 
egésze felől közelíthető és érthető meg, s a kérdéses kifejezésnek inkább csak utaló, 
mint leíró szerepet tulajdoníthatunk. 

Örök élet - önellentmondás? 
Az örök csakúgy, mint fogalmi rokona, a végtelen, negatív következtetés szülötte; az 
időben adott végesség ellentéte. Reflektálni tudunk rá, elképzelni azonban képtele
nek vagyunk. A végesség ténye annyira átjárja minden fizikai és szellemi porcikán-
kat, hogy az örökről gondolkodni csak tisztán spekulatív értelemben tudunk. 
Mindez éppen akkor válik egészen nyilvánvalóvá, amikor az örök fogalmát az élet
tel hozzuk kapcsolatba. Az élet első pillantásra belesimul az örök fogalmába, hiszen 
lényege éppen a folyamatosság, az önfenntartás. Ebből a szempontból nézve köny-
nyen juthatunk arra a következtetésre, hogy az élet rendeltetése, lényege szerint 
örök; a halál a közbejött természetellenes szakadás. A fentiekből azonban kitűnik, 
hogy tagjaink, ősi, mélyen beivódott tapasztalataink szerint az elmúlás életünk el
kerülhetetlen, a szó eredeti értelmében természetes velejárója. A tényleges emberi 
élet a szó szoros értelmében időszerű. A létről - lévén maga is meglehetősen speku
latív fogalom - talán állíthatjuk, hogy örök, de az élet, a megélt, konkrét, személyes 
lét minden ízében a végességhez kötött. „Örök élet? Mit lehet annyi ideig csinálni?" 
- A profán ember első önkéntelen reakciója (s talán nem csak az övé) sokat elárul. 



Nem csupán életünk egy-egy eleme, eseménye történik az időben, azaz történetsze
rű - magának az életnek is íve, története van. Keletkezésétől fogva a vége felé tart. 3 

A kifejezés két tagjának „összeférhetetlensége" nyilvánvalóvá teszi, hogy az örök 
élet semmiképp sem azt jelenti, amire első hallásra gondolunk. Nem életünk meg
hosszabbítása az idő végtelenjébe. Az örök nem egyszerű jelzője az élet már ismert 
jelenségének. A két elem kölcsönösen minősíti egymást - benne sem az örök, sem az 
élet nem azt jelenti, amit külön-külön. Az örök sokkal többre, minőségileg más, gaz
dagabb tartalomra mutat mint az idő határtalansága. Az élet pedig csak metaforá
ja annak az új, Isten által megígért, „elkészített" létformának, amelyről híjával va
gyunk minden tapasztalati és apriori ismeretnek;4 annak, „amit szem nem látott, 
fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett"5. Az örök élet tehát csak kénysze
rű elnevezése az általa jelölt valóságnak, mégis, számot kell adnunk arról, hogy mi
ért éppen ebben a kifejezésben ölt leggyakrabban testet a keresztyén reménység. 

Örök élet - amiben szűkölködünk 
Az életünk a legtöbb, amink van. Az élet révén lehet részünk mindabban, ami ada
tik; ha elvész, mindenünk oda lesz. Természetes tehát, hogy ezzel a szóval próbál
juk megközelíteni azt, ami még ennél is több. Éppen ennek a logikának köszönhe
tő, hogy az Újszövetségben - különösen a Jánosi iratokban - az élet szó nem egy íz
ben a már Krisztusban nyert új, igazi, örök életet jelöli.6 Krisztus révén már ez a 
legtöbb, amink lehet - ez érdemli meg az élet nevet. Ami tehát az emberlét lehetsé
ges legtágabb perspektíváján is túlmutat, azt az élet metaforájával közelíthetjük 
meg legjobban. 

Ugyanezt a gondolatmenetet követve válik világossá, miért éppen az örök fogal
ma kínálkozik minősíteni ezt az új életet. Ha az élet a legtöbb, amit magunkénak 
tudhatunk, akkor az élet elvesztésének elkerülhetetlen ténye, azaz mulandóságunk 
fejezi ki leginkább az emberi élet tragikus karakterét. A halál nem csupán határa 
létezésünknek, nem egyszerűen az - egyébként egyöntetűen örömteli - élet szomo
rú záróköve. Egész életünk a mulandóság jegyében áll. Úgy is mondhatnánk, hogy 
az emberlét mind induktív, mind deduktív értelemben a halálról vall. Testi-lelki el-
esettségünk, veszélyeztetettségünk, szorongásaink, csalódásaink csakúgy, mint a 
megélt veszteségek, azaz álmaink, elhatározásaink, jó szándékunk, érzelmeink, 
reménységünk, emberi kapcsolataink kis halálai mind a valódi, végső elmúlást sej
tetik. Ugyanakkor a halál, halálunk tudata már rávetül aktív életünkre is, árnyékot 
vetve boldog pillanatainkra, megkeserítve a létezés és kötődéseink örömét, emlé
keztetve arra, hogy a tartósnak, öröknek (!) vágyott állapotnak előbb vagy utóbb vé
ge szakad. A halálban sűrűsödik tehát össze mindaz, ami már ebben az életben 
veszteség; mulandóságunk szimbolizálja egész halálra szánt életünket. Következés
képp a Krisztusban remélt igazi életet leginkább a mulandó ellentétével, az örök jel
zővel minősíthetjük. A fogalom azonban i t t már korántsem csupán az idő végtelen
ségére utal. Magába szívja, összesűríti mindannak az ellenkezőjét, ami az emberi 
élet tragikus jellegét adja. Az örök a megbízható, tartós, szilárd, amire félelem nél
kül támaszkodhatunk. Karakterét nem annyira a végtelenség, mint inkább annak 
a bizonyossága adja, hogy a pillanat múltával nem kell nyomban gyászolnunk an
nak ajándékát. Ezen a ponton egy még mélyebb összefüggés válik kitapinthatóvá. 

A halálban az ember a káosztól való ősi félelmét látja beigazolódni. A teremtő ér
telem révén életté rendeződött kaotikus anyag újra darabjaira esik szét. Az elemek 
értelmetlen összevisszasága, amelyet az élet személlyé, valakivé, Énné formált, 



visszahull a semmibe, a névtelenbe, a személytelenbe. Az elmúlás azt a mindig is 
bennünk ólálkodó sejtést teszi kétségbeejtő bizonyossággá, hogy a káosz a valóság, 
s az értelmes élet illúzió; hogy a dolgok kérlelhetetlen logikája a széthullás. A halál 
ténye azt sulykolja belénk minduntalan, hogy az elmúlás örök, az élet ideig való. Az 
élet fogalmához kapcsolódva tehát az örök nem csupán mindannak a negatívumnak 
a tagadása, amit legteljesebb értelemben a halál fémjelez. A káosz értelmetlenségé
vel szemben az örök élet az életet, az értelmes létet állítja öröknek. 

Az első hallásra értelmetlen szókapcsolat valójában rendkívül gazdag fogalom
nak bizonyult. A fentiek azonban csupán a fogalom elemzésén, az általa keltett asz-
szociációk rendszerezésén alapulnak. Azt a bennünk rejlő vágyat fogalmazzák meg, 
amely a fogalom hallatán napvilágra kerül. Úgy is mondhatnánk, hogy mindez az 
örök élet hitének emberi oldala. Allíthatunk-e valamit a kifejezés újszövetségi tar
talmáról; mi rejlik az örök élet beszéde mögött? 

„Eljön az óra, és az most van..."7 

János evangéliumát olvasva érdekes kettősséget tapasztalunk. Egyrészt nyilvánva
ló, hogy az evangélista számára az idő, az időpontok, a történések sorrendje rendkí
vül fontos, ugyanakkor nemegyszer az a benyomásunk, hogy inkább időtlen dráma, 
mint valódi történet tanúi vagyunk. Anélkül, hogy történeti magvától elszakítaná, 
János érzékelteti a Krisztus-eseménynek az egész valóságra kiható, kozmikus jelen
tőségét. Mindezt azonban úgy teszi, hogy a hallatlan távlat nem válik ugyanakkor 
hallatlan távolsággá is. Ellenkezőleg, az evangélista nyilvánvaló célja jelen idejűvé 
tenni Jézus drámáját. Az örök élet témája éppen abban az evangéliumban kerül a 
legszembetűnőbben előtérbe, amely ugyanakkor a legjobban hangsúlyozza a pilla
nat, a most jelentőségét. 8 Az örök, amely a történetivel összeférhetetlen, leginkább 
- talán épp a végtelen kontraszt folytán - a pillanattal rokon. Az örök élettel éppen 
a mindenkori most, a meghallás, a szembesülés, a befogadás pillanata köt össze. 
„Aki hallja az én igémet,... aki hisz a Fiúban,... aki eszi az én testemet, és issza az 
én véremet, annak örök élete van"9. Az örök élet valósága a Krisztussal való talál
kozás pillanatában tör be életünkbe. Azt nem mondhatjuk - bármily tetszetős gon
dolat is lenne, - hogy e pillanat maga az örök élet. Inkább azt a pontot jelenti, 
amelyben az időhöz, a történetihez kötött életünk érintkezik az isteni teljességgel. 
János sajátos perspektívájának fényében azt is mondhatjuk, hogy maga a Krisztus
esemény is pillanat-természetű. Ami számunkra Jézus története, a „testté lett" és 
az „elvégeztetett" közé feszülő dráma, az az örök élet távlatából tekintve egyetlen 
ponttá sűrűsödik össze: az a pillanat, amelyben Isten közli magát az embervilággal. 
Ez a pillanat pedig lényegében egyezik a Krisztussal való személyes találkozás min
denkori mosíjával; sőt maga Krisztus a találkozási pont. 

„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged..."10 

Ha az örök élet újszövetségi tartalmát firtatjuk, az első, amit megállapíthatunk, ép
pen ez: Isten közölni akarja magát a világgal, találkozni akar velem. Az, akit 
Deutero Ézsaiás még elrejtőzködő Istennek ismer meg, Jézusban meg akarja velünk 
ismertetni önmagát. Nem „hátulról" 1 1, töredékekben, a teremtésben elszórt, sok
szor félreérthető nyomai révén, hanem szemből, közvetlen módon, lényege szerint. 
A lényeg i t t természetesen nem az isteni teljességet jelenti, az örök továbbra is túl 
esik elménk határain. A Krisztussal való találkozásban Isten akarata, velünk való 



szándéka, az isteni motiváció tárul fel. Az önfeltárás pedig már egyúttal az önátadás 
mozdulata. Már erről vall a megtestesülés kenózisza is, és ez teljesedik be a keresz
ten. Aki tökéletesen szeret, az teljesen átadja, kiszolgáltatja magát. Amikor az em
ber Jézus erőtlenségében nem ismeri fel az isteni szeretetet, amikor számára épp a 
kereszten rejtőzködik el leginkább Isten, akkor önmagáról is lehull a lepel. Nyilván
valóvá válik, hogy az örök isteni nem csupán szellemünk számára felfoghatatlan, de 
ethoszunk is értetlenül áll előtte. A kereszt csendje a legnagyobb misztérium. 1 2 Ami
kor a legnagyobb hatalom a legmélyebb szeretetben nyilvánul meg, egyúttal kiderül 
az is, hogy az embernek minél nagyobb a hatalma, annál kevésbé van a hatalmában 
a szeretet mellett dönteni. Éppen itt, Isten szabadító tettében válik nyilvánvalóvá, 
mennyire rászorulunk erre a szabadításra. 

Ha a Jézussal való találkozás az a pillanat, amikor az örök élet fénye életünkre 
vetül, akkor a kereszt az a hely, ahol ez a találkozás létrejön. A kereszt egyszerre 
Isten feltárulkozásának, a mi lelepleződésünknek és megváltásunknak a helye. 
Krisztus művében Istent ismerem meg. Őt megismerni tehát egyúttal azt jelenti, 
hogy a megváltottjának ismerem fel magam. Ez az ismeret tehát több, mint tudás: 
maga az örök életre való szabadulás. Az örök élet azt jelenti, hogy ismerjük az 
Atyát. 

„Ha közösségünk van vele... 
akkor közösségünk van egymással"13 

Amikor Jézus az utolsó vacsorát az Atya országában való eszkatológikus ünnepség
gel hozza összefüggésbe14, arra ösztönöz, hogy az örök élet ajándékát a vele való asz
talközösség képében próbáljuk megérteni. Az utolsó vacsora egyszerre jelenti a ba
ráti együttlétet, a szoros összetartozás alkalmát és a Krisztusból való közös része
sedést. A közösségnek ez a kettős értelme az örök élet tartalma. Krisztusban nyil
vánvalóvá válik, hogy Isten, aki maga hoz áldozatot értünk, nem eszköznek akar va
lamely rajtunk túlmutató ügy érdekében. Mi vagyunk Isten ügye. A Krisztusból va
ló közös részesedésünk az Atyával való összetartozásunkat, együttlétünket, a vele 
való közösségünket munkálja. Az örök élet maga ez a közösség. 

Ez a közösség az alapja az egymással való közösségünknek is. Azokkal, akikkel 
személyes időnk és helyünk összeköt, és azokkal, akikkel csak az örök élet révén 
tartozhatunk össze. A szentek közösségével, mindazokkal, akik az idő és tér mély
ségében, előttünk vagy utánunk járva, más földrajzi és kulturális koordinátákon 
ugyan, de ugyanabból a Krisztusból élnek. A vele való találkozás örök mosójában a 
sok egyéni időnk egy-egy pillanatra összehangolódik, Isten ideje valamennyiünk 
idejévé válik. 

Ez a közösség nem a hozott anyagra, nem teljesítményeinkre, még csak nem is a 
közös akaratra épül. Ellenkezőleg: alapja éppen a közös hiány, az a tény, hogy vala
mennyien szűkölködünk Isten igazságában, hogy valamennyien Krisztusra szoru
lunk. A hiányt egyedül általa ismerjük fel, és azt egyedül a belőle való közös része
sedésünk tölti be. A vele való szembesülésben nyert reális önismeret és a találkozás, 
a megtaláltság öröme segít munkálni azt az összetartozást, amelyre ő szánt ben
nünket, amely előképe, vagy inkább visszfénye az örök életben nyert beteljesült kö
zösségnek. 



JEGYZETEK 
1 Isten ideje a legmegfelelőbb idő - J . S. Bach 106. (Actus tragicus) kantátájának kezdősora 
2 Az egyetlen definíció jellegű megfogalmazást Id.: Jn 17, 3 
3 Mindennek - ahogy arról a továbbiakban még szó lesz - csak látszólag mond ellent az elmúlás miat

ti fájdalmunk, a halállal abbamaradt élet feletti hiányérzetünk. 
4 Az Édenkert vagy Aranykor szinte minden ismert kultúrában meglévő „emléke" elképzelhető úgy, 

mint ennek az eredetileg nekünk szánt ideális állapotnak a visszfénye kollektív tudatunkban. Az Új
szövetség azonban a Krisztusban megvalósuló „új teremtést" nem annyira helyreállításnak, mint in
kább egy teljesen új eszkatológikus valóságnak látja. A Római levél ötödik fejezetében, ahol az Ádám-
Krisztus párhuzam szinte tálcán kínálja a visszaállítás gondolatát, Pál újra és újra hangsúlyozza a 
Krisztusban nyert új élet többletét, újdonságát. (Rm 5, 16-21) 

5 lKor 2, 9 
6 Mt 18, 8-9; Jn 3, 36; 5, 24; 6, 33; 6, 53; U n 5-12 stb. 
7 Jn 4, 23 és 5, 25 
8 Jn 4, 23; 5, 25; 12, 31 és 13, 31 
9 Jn 5, 24; 3, 36 és 6, 54 
1 0 Jn 17, 3 
1 1 2Móz. 33, 23 
1 2 Id.: R. Otto, A Szent. Osiris, Budapest 1997. 194-95. p. 
1 3 Un. 1, 6-7 
1 4 Mt 26, 29 




