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JÖVENDÓ REMÉNYSÉGÜNK

Ha a katolíkus teológus a halálról beszél, akaratlanul hozzágondolja azo
kat az eseményeket is, amelyek a világon belüli önkibontakoztatásunk abszo
lút határait jelölik. Ezeket nevezik: a végső "dolgioknak". Altalában kilencet
különböztetünk meg. Ezek: a halál; a külön ítélet, a tisztítótűz, a mennyor
szág, a pokol, a test feltámadása, az utolsé ítélet, Krisztus új eljövetele és a
világegyetem megdicsőülése. Az alábbiakban szerétnénk az itt lazán egymás
mellé sorakoztatott kijelentések belső összefüggéseit megmutatni, megszaba
dítani őket a szokványos elképzelések kötelékeitől és földeríteni azt, ami a
halálról szóló keresztény tanítás lényege. Az eszkatológia kérdéseiben az újabb
kor .keresztény gondolkodása távlatok megváltozását élte át. Új, részben szo
katlan gondolati szkémák kerültek kidolgozásra, föltevéseket formuláztak
meg, amelyek egyet jelentenek eddigi elképzeléseink alapvető megváltozásá
val. Ez az oka annak is, hogy elmélkedésünkben nem célunk, hogy a végső

idők eseményeivel kapcsolatban kimerítő és immár rendszeresen feldolgozott
elméletet vázoljunk fel.

Ellentmondások a hitben

Elsőnek itt azt lehetne említeni: a kinyilatkoztatásból azt tudja meg a
keresztény ember, hogy a halállal kapcsolatban többféle, részben ellentétes
hi tbeli magatartás lehetséges:

A halál értelmes és ugyanakkor értelmetlen is; a keresztény ember szá
mára a halál nem jelent értelmetlen befejezést, nem végérvényes összeomlás,
hanem átmenet egy, már régen vágyott és a vágyaikat betöltő világba. Krisz
tus azt tanította tanítványainaile "Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik,
hisz a lelket nem tudják megölni" (Mt 10,28). Vajon nem hangzik-e gúny
ként ez a "hisz"? Nem volt-e Krisztus mélységesen megindulva, amikor ba
rátjának, Lázárnak haláláról értesült? Szerit János élményszerűen !közli ve
lünk Krisztus belső megrendülését. Megmutatja, hogy Krisztus miként "ren
dült meg szívében", mennyire haragra gerjesztette őt a szenvedés és a halál
megsemmisítő hatalma. A sírhoz menet elfogta öt a lázadás a szenvedéssel
szemben: "Mikor Jézus látta, hogy (Mária) sír, s a vele jött zsidók is sírnak,
megrendült lelkében" (Ján 11, 33-34). Végül is a gyász hatalmas erővel tört
ki Krisztus Ielkéböl, "Han,gosan Ielkiáltva" mondta az élet szavait a sír felé
{Ján. ll, 4S).

A halál büntetés és ugyanakkor ígéret is. Az emberi nem ősszűlei - a
teológusok többsége a fejlődéselmélet által előidézett alapvető változás elle
nére, még mindíg az ún. első emberpár bűnét tekinti testi-lelki elesettségünk
okozójának - súlyos bűnt követtek el, amikor a próbatételként kiadott paran
csot megszegték. Ezáltal örökös kárhozat lett volna a büntetésük, s az ős

szülők bűne minden utódjukra átszállva az utóbbiakat is sajátos bűn állapo
tába hozta. A bűnös állapot őröklése az ősszülőkkel való természetes szárma
zási összefüggés lenne. Szent Ireneus ezzel szemben az áteredő bűn okozta
esékenységünkben Isten általános üdvözítő akaratának kifejezését látta. Az
embernek a "paradicsomból való kiűzetése", szerinte, és más egyházatyák
szerint is, úgy is felfogható, mínt Isten irgalmas lehajlása az emberhez:
"Isten irgalomból távolította el az embert az élet fájának közeléből. hogy az
ernber ne maradjon örökké bűnös, és a bűn ne legyen halhatatlan, és a rossz
ne legyen gyógyíthatatlan. Igy határt szabott a törvény áthágásának. ameny
nyíben megteremtette a halált, határt szabott a bűnnek a test fölbomlásával,
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hogy az ember ne éljen tovább a bűnben, hanem meghalva kezdjen Istennek
élni." Olyan gondolatmenet az, amelyet napjaink teológiája még nem értékelt
ki kellőképpen.

Az ember halandó és ugyanak~or halhatatlan. Álljon itt mindenek előtt

- de kommentár nélkill -- Karl Barth egyik szövege: -"Ez a szó, hogy
-halhatatlanság- az ószövetségben egyáltalán nem fordul elő, az újban mind-
össze kétszer. Már ez is !l1:Rigyon feltűnő. De még inkább az, hogy milyen ér
telemben kerül használatra ezen a két helyen. Az egyik ilyen helyen (1. Tim.
6, 16) nem az emberről, hanem az Istenről állítja, hogy halhatatlan, éspedig
ő az egyedül halhatatlan és egyedül uralkodó. Nyilván úgy kell ezt érteni,
hogy az ember nem bírja ezt a halhatatlanságot sem a maga egészében,
sem lényének egyik részében, és nem bírja sem eleve, sem úgy, hogy vala
milyen módon meg tudná SZeDe7.nÍ. A halhatatlanság az embert (minden em
bert!) csak mint valami új és meg nem érdemelt ajándék illetheti meg: sza
bad adományaként annak, aki egyedül birtokolja, aiki lényegileg egyedül
halhatatlan. EITől beszél a másik szóba jövő szeritírási rész az l. Kor. 15, 53.
A halottak feltámadásáról ott mint Istennek új, szabad cselekedetéről van szó,
amelyet az emberekkel végez el, s amelynek erejéből -a romlandó testnek fel
kell öltenie a romlatlanságot, a halandónak a halhatatlanságot-. Ezt a halha
tatlanságot mint valami »ruhát« húzza magára. Szembe 'kell néznünk a tény
nyel: az ember önmagában, és mint olyan, mindazzal együtt, ami ő és amit
cselekszik, a biblia tanusága szerint halandó, tehát egyáltalán nem halhatat
lan."

Másrészt: az alábbiakban azt az alapvető kérdést szerotnénk föltenni,
önmagában minek Jogható fel az 'emberi testiség, milyen helyet foglal el a
világegyetemben, milyen reménységre irányultan teremtetett. Annak a be
látásnak nagyfokú elgondolhatósága, hogy az ember - testével és lelkével
- központi helyet foglal el a világegyetemben, vitán felül áll. Az emberi
test az a hely, ahol az ember a leggyökeresebben kapcsolódik össze az uni
verzummal, s a test a világ sarkpontja (ccro-ccrdo). Testünkben egyesül az
anyag a szellemmel. A szellern lényege abból áll, hogy végtelenűl nyitott a
végtelenre. Ez azt jelenti, hogya világ az emberi testben nyílik meg Isten
felé és rajta keresztül valósul meg az abszolútum jelenvalósága, A keresz
tény filozófia szerint az ember nem "két dologból álíl" •(anyagból és szel
lemből), 'hanem egy egyetlen Iény, A Ikét dologból egy harmadik áll elő,

ami a kettő közül egyikkel sem azonos. Az emberi test a lélek kibontako
zása. Megfordítva: az emberi lélek az emberi test legmagasabb fokú meg
valósulása. Ha kőzhasznú szóval azt mondjuk, hogy az emberi lélek "szel
lemi" természetű és független az anyagtól, ez így csak részigazság. Az em
beri lélek nyilván "szellem". Azonban lényéhez tartozó szükségszerűséggel

ivódik bele az anyagba. Sőt, éppen azáltal válik "lélekké", hogy eggyé
válik az anyaggal. Az eddigi megfontolások alapján azt kellene mondani: a
lélek "összegyűjti" a világmindenségből azt az anyagot, ami a szellem hatá
sára testté alakul.

Míndkét megfontolás - az ember halandósága és halhatatlanságra ren
deltsége - Krisztus feltámadásában kapja meg az egyértemű választ: Isten
fia amegváltás művének beteljesítese után nem adta föl emberi testét, nem
vált "tiszta szellemmé". Emberi arca mindörökre Isten arca marad. A fel
támadt Krssztusban az emberi test bekapcsolódott a Szentháromság éle
tébe.

Krisztológiai távlatok

A míndenség az eredeti létállapotból kiindulva az élet irányában fejlő

dik. Az élet az emberi szellemben' teljesül be. Ezt a szellemet emeli be
Krísztus a ha1ha1JaJtlanság beteljesedésébe. Ezá1tal válik Krd.sztus a "végér-
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vényesen megteremtett emberré"; minden világmozgás csúcsává. Magához
vonja a világ minden erejét, míndig előre, mindig fölfelé, egészen a meg
dicsőülés világáig. Alapjában azért vált ő emberré, hogy halandó lényünket
a halhatatlanságra vezesse. Krisztus a "predesztinált világ". A világegyetem
mozgása az évmilliárdoik során erre az egyetlen vonatkozási pontra, az em
berré vált Logeszra szűkül és koncentrálódik. Ez a történeti Krisztusra
konvergáló egyetemes fejlődés hatja át teljes szélességben a kozmoszt és a
történetet, hogy megragadja az egész valóságot.

A halál mint utolsó döntés

Az emberi halált általában úgy fogjulk fel, mínt "a lélek elválását a test
től", Vajon lehetséges-e az ilyen elválás az eddigi megfontolások után?
Szent Pál mondta ki a jeruzsálemi nagytanács előtt, az emberi halálra vo
natkozó interpretációnk szempontjából annyira fontos szavakat: "A halot
tak feltámadásába vetett hitem miatt állok a főtanács előtt" (Apcsel 23, 6).
A keresztény tanítás középpontjában áll ez az állítás: Krisztus föltámadása
győzelem a halál felett. Azóta az, ami a halálban az emberrel történik, többé
nem abszolút határa az életnek. Röviden megformulázva immár több ízben
is kifejtett nézetünket: "A halálban nyílik meg a lehetősége az ember első,

egész személyiségével hozott döntésének. Ezáltal a halál az emberi öntudatra
ébredés, az Istennel való találkozás és az örök sors fölötti döntés helye."
Ahhoz, hogy ennek a hipotézisnek egész horderejét felismerjük, először is ki
kell fejteni azokat az okokat, amelyek arra indítanak bennünket, 'hogy az
ember halálát ilyen reménytelinek fogjuk fel. Hipotézisünk tartalma a kö
vetkező: csak a halál pillanatában tudja' az ember létének Idegenséget Le
vetkőzni ; csak a halálban válik létének olymértékben urává, hogy Isten
nel - Krisztusban - teljességgel találkozzék és vele szemben végérvénye
sen dönthessen, Mínden embernek megvan tehát a lehetősége, hogy - a
halálban - Krísztussal szemben, erejének teljes birtokában és teljes tisztán
látással dönthessen. Innen kiindulva szeretnénk a halál teológiáját újra át
gondolni.

A hipotézis megindokolása

Létünk legszebb Isten-megtapasztalasai is még mindig csak felszínesek.
Istenhez fűződő kapcsolatursk valószerűtlen, bizonytalan és nincs maradan
dó állapota: fölületes találkozásokból áll. Minden ember a feszínen él, ép
pen azért, mert és amennyiben ember. Valami különős képtelenség uralko
dik bensőnkben: a képtelenség arra, hogy az egyedül szűkségeset lássuk
és cselekedjük. Hogyan nőhetne, ki ebből a szetszaggatott életből egy meg
dicsőült világ? Kíséreljük meg az emberi létmegvalósítás rövid elemzésével
az ember "létképte1enségét" kimutatni. Az első kiindulási pont a következő

lehetne:
Az ember képtelen arra, hogy vágyainak teljességé t átélje. Az akarását

kettéhasítja az ígény rnértéktelensége és a megvalósítás korlátozott volta. Kö
nyörtelen szükségszerűséggel vágyódik az ember valami több, valami még
soha el nem ért után. Valami titokzatos él benne, amely cselekedeteit örök
ké új meg új célok és ígéreteik felé 'hajszolja. Az ember minden egyes c.se
lekedetével a végtelent célozza, noha az, amit konkrétan elérni szeretne,
míndenkor véges. Bármilyen sokat érjen is el az akanat a maga erejéből,

a megvalósítás még míndíg nem felel meg annak a titkos óhajnak, amely
mozgásba hozta.

Mindez azt jeleruti , hogy az ember valami emberileg elérhetetlenre, az
abszolútumra irányuló dinamikát hord magában. Nehéz ezt a feszillJtséget
elviselni. Egy ilyen abseolútum felé törő és ugyanakkor beszűkült élet vég-
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telenül terhes, Ezért próbálja meg az ember oly gyakran, hogy az ideigle
nest végérvényesnek fogadja el. Közben azonban ~ esetleg anélkül, hogy
bevallaná - boldogtalan . és kíelégületlen marad. Az emberi élet csak aik
kor tudna beteljesedni, helyesebben, az ember rriínt ember csak akkor szü
letne meg, ha az emberi vágyódás törekvése az elérhetetlen felé, hirtelen a
saját tárgyával konfrontálódnék, ha az abszolútum, az elérhetetlen, konkré
ten megtapasztalt élményként állna világítóan előtte, Ez lenne voltaképpeni
emberré születésének. pillanata. A totális Krísztussal való találkozás egy
szabad szembenállásban bele van préselve a vágy struktúráiába. Az emberi
egzisztenciának ez a sajátsága még világosabhan jelentkezik abban oa titokza
tos eseményben, amelyet megismerésnek nevezünk. Itt is megnyilvánul.
hogy;

Az ember megismerésével elővételezi az abszolútumot. Megismerni any
nyit jelent, hogy a szellem egy fogható valóságot felvesz önmagába. A világ
különböző egyedi tárgyainak ilyen bensőségessé tétele révén kezdi az ember
a . környezetében kiismerni magát. Lassan megérti, hogyan viselkednek a
dolgok, élőlények, emberek. Mégis mindez csak felaprózódott tudás. Az ember
újra meg újra megkísérli, hogy ezeket az "ismeretmorz:sákat" egyetlen "rend
szerbe" foglalja, és ez a törekvése nagymértékben hajótörést szenved, S ép
pen ilyenkor tanasztalja meg, hogy valami nagyobbnak és átfogóbbnak sej
telme él benne, olyasvalamié, ami semmiképp sem állítható össze az egyedi
ismeretekből. S itt ébred tudatára annak, hogy a tudásra irányuló törekvése
elmondhatatlanul több, mínt kiváncsiság. Hiszen szellemét mándenkor is
vonzotta már az aboszolútum, a lét teljessége.

Az ember tehát egyrészt mindig csak korlátozettat ismer fel, ugyanak
kor azonban, sőt mindenek előtt a korlátozatlanra, a létszerűen határtalan
ra törekszik. Mínden konkrét megismerési aktusban párhuzamosan jelenik
meg a tudata és a vágya is az "egészen másnak". A szellemnek ez a tema
tikailag sehol sem befejezett behatolása az egészlen másba: ez az alapja és a
Iehetővé vtétele mínden egyéb megismerésnek. Az ember a korlátozott és a
korlátlan között kettéhasadt ismeretének területén csak akkor tudná ön
magát beteljesíteni, ha az abszolútum konkrétan fogható válóságként jelen
ne meg számára. Az ember mánden megismerési aktusban ezután az elgondol
hátatlan esemény után vágyódik, hogy találkozzék a korlátozottá vált korlá
tozatlannal, Krisztussal. Az emberi létnek ez a paradox jellege még szembetű

nőbb az emberi szerelern megvalósításánál: az emberi szerelem túlszárnyal
misuierijéle megvalósíthatóságot. A szerelemben két személy létegységre lép,
amennyiben létszerűen mondják ki azt, hogy .mí". A szerelem létcseré
ből áll, egy olyan eseményből, amely által két ember tökéletesen egymásból
él. Az egyiknek léte a másik létének indokává válik a kölcsönös ajándéko
zásban, Ezzel már az emberi szerelern végső határához érkeztünk el: ami
a szerelemben valódi szándékként jelen van, az túlhalad minden egziszten
ciális megvalósítast. A szerelemben a lét teljességének elővételezése törté
nik, minthogy korlátlanul igent mond egy korlátozottan létezőre, Ezáltal a
szerelern célja lényegében több mindannál, ami aszerelemből ténylegesen
megvalósitható,

A szerelemben egy teremtmény a maga véges törékenységében a végbe
lenre irányuló törekvésünk tárgya lesz. Szeretve lenni olyan kihívás ezáltal,
amelyre senki sem nőtt föl. Az emberi szerelern emberilieg beteljesíthetet
len. A szerelemben - annak komoly, érett és bernületes gyakorlatában 
rníndenkor míndíg ott van, elgondolásban és törekvésben is valami abszolút.
Ez a szerelern osak akkor tudná önmagát beteljesíteni, ha az abszolútum, a
végtelen, egy véges emberben mint a szabad életigenlés szeretetreméltó sze
relme jelennék meg hiánytalan világossággal.

Az emberi vagynak, megismerésnek és szerelemnek ilymódon kifejtett
elemzését nézzük most egyben. Mindezeknek a Iétmegvalósításcíknak érte-
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Iernszerű középpontjában egy világos, szabad és az egész személyt átfogó
találkozás áll Krisztussal, a föltételessé vált föltétlenséggel. mint az Omega
ponttal, aki föltétele a hiánytalan emberréválás lehetőségének. Csak abban
a píllanajban, amikor ez az egzisztenciális hiánytalanság bekövetkezik, csak
akkor születák meg az ember. Már látjuk, hogy az emberi létstruktúráról
készült rövid vázlatunk a !halálról is pontos kijelentést foglal magában,
mégpedig a halálban történő döntés bevezetőül megfogalmazott hipotézisé
nek szellemében. Az .emberrcsak a halálban válik tökéletesen személlyé;
csak a halálban érheti el végérvényesen üdvösségét, amikor Krísztus szeme
láttára szabad aktussal alakítja ki saját lényét. Em a végkövetkeztetést sze
retnénk még ikét tová:bbri megfontolással (egy negatívval és egy pozitívval)
megerősíteni.

Iiegészítő indokolások

Első megfontolás: az ember belső szétszakítottsága. Az ember nem maga
választotta ki konkrét létadottságait, hanem minden előnyükkel és hátrá
nyukkal együtt a szüleitől, a szűkebb családi közösségtől, az őt körülvevő

kulturálís mílíö objektív szellemétől, az emberiség fejlődésétől. sőt azon túl
az embernek az ember előtti formákból történt kialakulása során kapta
öket.

Ilymódon fokozatosan alakult ki egy olyan idegen anyag, amelyből sze
mélyiséget kellene klalakítanía a maga számára. Ez az idegen, mások által
nemzett, fölépített és együtt meghatározott létadottság lényegi életkorláto
zottságot jelent az ernber számára. Földi élete során arra törekszik, hogy
voltaképpeni önmaga számára még idegen belső világát segitse érvénye
sülni. Ugyanakkor azonban egy már kialakított készenálló anyagon, a saját,
oa világban eleve adott helyzetéri munkálkodik. Saját létadottságának ide
genséget és átláthatatlanságát soha nem tudja egészen legyőzni.

Az első lehetőség, hogy az legyen, ami után bensejében vágyódik, ami
azonban mégsem lehet, akkor következik el, amikor a maga korlátozott ide
gen létadottságait le tudja vetni és egy új, a saját szelleme szerint szabadon
kialakított lényeg-ikifejezési formált kap, mi több, létrehoz ilyet, a halálá
ban.

Felszínes létadottsága azonban ídőbelí korlátozottságot is jelent számá
ra. A belső lényegében szetszakadozott ernber nem ura az egymást követő

időpillanatoknak. Mindenkor csak egy-egy píllanatra lép be a létbe. A min
denkori jelen, a számára adott "idöhatál'" azonban nem elegendő ahhoz,
hogy a maga bensőségességének egész gazdagságát megvalósítsa benne. Az
élete nem tud 'kibontakozni, lénye nem tud osztatlan jelenné válni. A pilla
nat teljességének megélése nincs hatalmában. A szó eredeti értelmében nem
is "létezik" még,cs1,l.pán csak "ek-zisztál", állandóan "tulajdonképpeniségén.
kívül" él. És csak abban a pillanatban, amikor nem tud már többé ugyan
afelé a szétdarabolt jövő felé "továibbmenni", képes megélni a maga benső

és osztatlan jelenjét. Ez a pillanat azonban csak a halálban következhet be.
Csak a halál az, ahonnan nem vezet már tovább út a bizonytalan, üres
nyitottság felé,

Második megfontolás: az ember emberré válása~ Képzeljünk el egy em
beri életet, amely a benne lakó dinamikának megfelelően a születéstől a
halálig teljesen megvalósította magát. Mi ment végbe egy ilyen létezésben?
Kétfeléle életívet fedezhetünk fel benne, A ikét vonal metszőpontjában ragad
juk meg a halál eseményét.

A "külső ember". Ez a kifejezés irtt nem csupán a testre vonatkozik,
hanem az egész embert jelöli meg, amennyiben teljes létezésével, testével
és lelkével a külsö felé fordul. Mik ezek a külsők? Idetartozik elsősorban a
biológiai erők növekedése, a szervezet kibontakozása és megérése, az egyes
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képességek fokozódó differenciálódása és specializálódása (a tudás kiben
takozása, a megismerés látókörének kitágulása, a ráébredés a szabadságra,
a barátságra és szerelmi odaadásra). Az el{lber !különböző vonatkozásaiban
"hódítja" meg a világot: a dolgok, a megismerés és a Te világát. A létezés
belenő a világba és fölfedezi magában az alakítás erőit, Amilyen mérték
ben azonban az ember "beleveti magát" ebbe a világmegbízatásba, olyan
mértékben kezdi a külsőleges, létezését felőrolni. Az ember a világ ul al
mának feladatával szemben is szemmel láthatóan csődöt mond. Lelepleződik

számára a lét szegényessége, Tudatára ébred annak, mennyi lehetőséget

mulasztott el az életében. 'Mindenütt korlátokba ütközik. Minden a ..min
dennapok taposórnalmává" válik, mindazokkal a kötelességekkel, fÚadsá
gokkal, csalódásokkal együtt, amelyeket ezek a mindcnnapok hoznak maguk
kal. Ijesztő világossággal látja az ember, hogy lényegében csődöt moridott, a
bccsületességbon;: b<lJ'átságban,alúzatban és szerctetben, Az élet elveszti fris
sC3ség,~t, biztató voltát és újszerűséget. A "kü!sö ember" felőrlődött. Olyan
sors ez, amely elől senki. sem menekülhet.

A "belső ember". De vajon a mondottak Irímeritik-e él. teljes emberi
életet? Éppen a saját korlátok megtapasztalásában, a létezés válságaiban, a
"külső ember felőrlödésében" épül fel valami, amit 'a "szcmély" szóval jelöl
hetnénk. A "külső ember" energiái bensőséggé alakulnak. Létre jön az
"érett ember": valami rejtett; egy olyan létezés, amely a maga beszűkülé

sében tud a végtelenbe beleélni; a külsőségéből gyűjti össze az ember a "bel
sőt": ő maga létközponttá válik. Éppen azáltal hogy életét a mindennap ese
ményei által felőrölni hagyta, jött létre benne a voltaképpeni élet.

Ha a~E'mberi voltaképpeniség leírt dialektikájának vonalait mezhosz
szabbitjuk és levonjuk belőle a végső konzekvenciát, akkor a halálnak követ
kező kepe alakul ki: a halálban a külsőségesség teljes elveszitésében jön
létre a totális bensőség. Tehát az ember csak a halálban válik tökéletesen
önmagáva, végérvényesen személlyé, hiánytalanul önálló létcentrumma. A ha
lálban az ember végérvényesen "felnőtté" lesz; szabad, tudó és beszűkítet

len; képes arra, hogy végső döntést hozzon. Ebben a döntésben hajtja vég
re életének legvilágosabb Krisztussal való találkozását.

A hipotézisből folyó következtetés

Ha ,3Z eszkatológia egyes témáit ebben a távlatban szemléljük. ebből

olyan kövekeztetesek adódnak, amelyek arra kényszerítik a teológust, hogy
néhány elképzelését újra gondolja át. Először is: a voltaképpeni ember mint
fijltámadás következik be. A "föltámadás" szó "rejtjel" gyanánt áll itt, tehát
mint értelmezése az értelmezhetetlennek, megmagyarázása a megmagyaráz
hátatlannak. A föltámadás egzisztenciális hiánytalanságot jelent, közvetlen
testi-lelki kapcsoltat a mindenséggel. A testiség személyiséggé bontakozik
ki. Az ember végső döntésével saját örökkévalóságát ülteti cl, A halhatat-
lanság az embernek mint testi-lelki egységnek összszemélyíségí eseményévé
és ezzel együtt feltámadássá válik. A halhatatlanság C'S a feltámadás között
ebben a távlatban nincs már különbség, Ebből kiviláglik, hogy másodszor:

fl feltámadás eseményének egyetemesnek kell lennie. A világmindenség
ébred tudatra az emberben, A föld gyermekei vagyunk, egy olyan földé,
amely nemcsak önálló és független önkibontakozásunk színhelye, hanem
lényegi alkatunkhoz tartozik. Ha lelkünk sorsa a halhatatlanság, akkor ez
csak föltámadás lehet; ha viszont testünk sorsa a föltámadás, akkor ennek
egyidejűleg a világegyetem megdicsőülését kell jelentenie. Ebből követke
zik (harmadsorban), hogy:

A világegyetemre ítélet, igazságszolgáltatás vár. Ez a kifejezés kelle
metlen érzést kelt bennünk. Mennél inkább átlátjuk azonban a világot, a világ
motívumait, a törekvését a hatalomra és önérvényesülésre, annál inkább tu-
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datára ébredünk annak, hogy nem élünk még "igaz" világban. A világra
"igazságszolgáltatás" vár. Nem elítélés, hanem "igazzá tétel". A világ csak
akkor válik igazza, ha a jó egyben szép, az igaz egyben jó és a lét világító.
Ez a világ ma még nem létezik. Általunk, a mi, a halálban bekövetkező

személyes döntésünk révén kerül felállításra. Negyedszer:
Az ítélet egyben a megtisztul.ás folyamata is. A "tisztítótüzet" ebben

a hipotézisben úgy képzelhetjük el, mint a halálban végrehajtott Isten-mel
letti döntés rninőségét és Intenzitását. Az Isten iránti szerétet egyetlen pilla
natban átjárja áramával a létezést. Az emberi létnek, közben, végső erejével
Isten felé kell elindulnia. Ennek megfelelőerr az egyes emberek személyen
ként különböző megtisztulási folyamaton esnek át egyetlen pillanat alatt, a
halálban. Ötödször:

Krisztus még mindig születőben, illetve növekedőben van. Krisztus a
maga kozmíkus felnőttkorával csak akkor jelenik meg, ha minden ember,
akik ből 11'3 ő "teljessége" (pleroma) áll, teljes egészként találkozott vele a lét
egységet létrehozó szerétetben. Hatodszor:

Az élet éTtelme a halál begyakoTlásában áll. Az embernek meg kell kí
sérelme, hogy élete során eljusson a létezésnek olyan eltökéltségéhez, amely
lehetövé teszi számára, hogy él halálban a lét szempontjából helyes döntésre
jusson. Ezt a magatartást nevezik a keresztény hitbuzgalmi irodalomban "üd
vözítő óberségnck". A halálban hozott végső döntés gondolata semmiképpen
scm csökkenti ezt az üdvözítő éberséget. Az a követelés, amely a "halál
mint-v(gsö.-döntós-felC"-haladas" világosan átgondolt szituációjából adódik,
sokkal mólyrchatóbb és "követelőbb" is, minden parancs-tilalom-morálnál,
minden a létezésünkhöz előirásokkal és parancsokkal való külsőleges, köze
ledesnél. A fenti követelés a lét lényeges alkatából folyik. És ez igy szól:
Egyetlen életednek "sikerülnie" kell. Ebből következnék (hetedszer):

Az élet értelme az erénuek gyakoTlásából áll. Az erény az emberi lé
tezni-tudás betoljesítése, mint tartós berendezkedés a lényegszerűre. Egyéni
erőfeszítéssel megvalósított és tanúságtételszerűen megélt emberi lényeges
ség. Ez cl konkrétan megvalósított sors "mélységi árama".

A hipotézis spirituális elmélyítése

Az "elherdált" élet. Életünket ez a magatartás fenyegeti. Nem annyira
az egyp,s lúzadó tJeViekEnYQégek miatt, hanem sokkal inkább a
nem-tulajdonképpenibe való észrevétlen belecsúszás révén, amelynek itt
kísérletképpen az "élet bűne" nevet kivánjuk adni.

A "bűnös élef'-ben semmi drámai vagy titáni nincs. Türelmetlenség,
a mindcnnapok kicsinyes önzése, fölhánytorgatás, a más emberekkel, a lelki
életükkel szembeni tisztelet hiánya, rosszindulat, káröröm, elsietett ítéletek,
önelégültség. Mindez és még sok egyéb emlékezetünkbe idézendő, ha az
"élet bűnéről" kívánunk szólaní.

Milyen pontokon sűrűsődiík tehát ez a fenyegetés életünkben? Honnan
ered létünk ilyen elhomályosulása, amely Krisztus létét nem tudja többé
fölvenni, nem nyújt többé otthont Istennek? Az egzisztenciálís-teológíkusan
legjelentősebb újszövetségi szőveg az itt emlitett bűnfelfogás elemzése szem
pontjából Krísztus megkísértésének története Máté evangéliumában (Mt
4, 1-11). Ebben a beszámolóban három fogódzót találunk ahhoz, hogy az
emberi létezés lényegi kísértettségét fölvázoljuk.

EZőSZŐT: siker. Krisztus a szellem nyomásának engedve, elhagyja az
emberá rejtetteéget. Elérkezett a végsőkig: 40 nap és 40 éjjel böjtölt, Ekkor
éri őt az érzékeny kísértés: mi lenne, ha a köveket kenyérré változtatná?
Mire irányul ez a támadás? Krísztusra azt az erőt, amely őt bensőséges,

emberi létenek lényegében megalapozott lénnyé tette, külsőségessé kellene
tennie. Istenemberi egzisztenciájának összegyűjtött erejével Krisztus a kísér-
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tés visszautasításával vállalta azt a kockázartot, hogy belső emberré lesz; hogy be
lülről fog élni és odaáll az elnyomottak és letaposottak körébe; kibírja az
emberi létezés nyomorúságát és erőtlenségét, hogy mindenestül csak az élet és
megélés belső igazságában létezzék, hogy a földre hulljon és belevesszen a
többiekért. Itt vált lehetövé az emberiség számára az új jövő és új világ
rend: több vagy a sikereidnél.

Másodszor: hatalomvágy. Szédületes csábítás fogja cl Krisztus lelkét. Kép
zeletbenott áll a templom tornyának tetején, látja a lábai alatt megnyíló mély
séget, a szakadékat és az emberek síránkozását. A Messiásnak rendkívüli
nek kell lennie: gyakorolnia kell hatalmát az emberek lelke és szíve fölött.
A kísértőnek azt kellene elérni..e, hogy Isten emberré válása egy. "erőszakos
cselekedettel" nyilatkozzék meg és ezáltal belső megnemértésre találjon. Eb
ben a pillanatban Krísztus mélyen a lelkünkbe nézett, S ekkor felismerte: az
emberi ezenvédéshez csak alázatos ember közelíthet; vakító ragyogásával
tönkretenné lelkünket.

Harmadszor: gazdasgság. Mit jelentett ez a kísértés: Krisztust egy ma
gas hegyre ví tték, látta a világ minden gazdagságát és nagyszerűségét, és a
kísértő azt mondta neki: "Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz
engem." Mi volt, ez a lázongás az Istenember lelkében? Az egész világ a lá
bai előtt feküdt. Jézus Krísztus már ezt az érzést is kísértésként utasította
vissza. A felismerés e magasságából leszállt a kicsiny létezés inségébe. A sze
gények világáhan akart a föltétel nélküli merés, a türelem és a beteljesítés
tanúj a lenni: belső távolságot tartva a dolgoktól, '< önlegyőzésben, csöndben,
"lelki szegénységben". Ezt a létformát választotta Krisztus a maga számára.
Azt akarta hogy kiszolgáltatottja legyen a pillanat közvetlenségének és az
ember abban a megnyilvánuló ínségének. Érvényesülni hagyása ez az idegen
egzisztenciának és a teremtő jelenlétnek. A "lelki szegénység" magatartása a
belsőleg szabaddá vált ember életformája, aki bár birtokolja a világ javait,
de nem megszállottjuk. Ez a magatartás nem más, mint a belső szabaddá
válás a Te számára.

"Tisztítótűz": áttörés Krísztus lelkivilágába

A halálban ugyanez a döntés történik meg: az összeomlása mindannak,
amit az ember mint egzisztenciális nem-tulajdonképpeníséget összegyűjtött

magában. Az ember szembekerül azzal, ami valójában, aminek örök állo
mánya van létében. A sikerei lerombolódtak; hatalma szétfolyik; gazdag
sága eltűnik. Nincs többé semmi külső tárnasza a létben. Mi marad belő
lem, ha hiánytalanul föladom magam? Ekkor fölismeri az ember, hogy éle
téből lényegében míndenkor csak az maradt meg, amit Iöladont: tehát az
önzetlenség. Ekkor virágzik ki a tulajdonképpeni az életében: az önzetlen
ség pil1anatai összesűrűsödnek és tulajdonképpeni létévé lesznek; a kitartás
órái a szenvedő barát mellett, az odaadás élményei a szerelemben, az 'eltö
kéltség: együtt sirni a sírákkal és együtt örülni az örvendezőkkel, részt ven
ni a mások emberi létében. Az embernek ezt a visszavezetését belső világá
nak lényegére, ezt hívjuk egyszerűen tisztítótűznek. Az ember találkozása
ez tulajdonképpeni lényével. egész létezésének összesűrűsödése a tulajdon
képpeniségben. az önmagunkká válás pillanatnyi eseménye a halál szaka
dékában. Mínthogy azonban az ember nem tud ennyire hiánytalanul "önmaga"
Ienní, anélkül, hogy egyidejűleg meg ne tapasztalná a maga emberré válá
sában az emberré vált ige valóságát, az embernek önmagával való találko
zása egy Krisztusban Istennel való találkozássá fokozódik. Ez nem járulé
kos dimenzíója a halál eseményének, hanem annak megnyilvánulása, hogy
az emberi valóság kegyelemszerűen beleintegrálódott Krisztus létébe. Ameny
nyiben az ember hiánytalan őszinteséggel önmagával találkozik, Krísztus
sal találkozik.

730



Az "önmagunkká válás" mint ítélet

Máté evangáliuma (25, 37 és kk.) Jézus szavait tolmácsólja a következő

képpen: az igazak (és nemigazak is) megkérdezik Krisztustól: "Uram,
mikor tettük ezt neked ..." Míkor láttunk téged éhezni, szomjazni, mikor
láttunk mezítelenül, betegen, idegenként, a börtönben. Végrehajtottuk éle
tünk legnagyobb cselekedeteit, anélkül, hogy ezzel számot vetettünk volna.
Ha Krísztus e szavait nem fosztjuk meg eredeti értelmüktől. akkor innen ki
indulva és a magától Krisztustól felvázolt ítéletfogalom alapján kidolgoz
hatjuk a Krisztussal való találkozás teológfáját. Létezésünk legbelsőbb rej
tekében zajlik ez le. Az ítélet cselekedeteinknek azt a dimenzióját mutatja
majd föl, amely túl a konkrétan megélhető végrehajtás ideiglenességén, köz
vetlenül Krisztusba torkollik, Elményeinknek, reménységünknek, vágyaink
nak barátságra, jóságra, együttlétre irányuló igényeinknek végső mélysége,
sót még inkább az önzetlen segítség józan cselekedeteinek mélysége nem más,
mint maga Jézus Krisztus,

Mínden lényegesben Krisztus H ("Leszillás a poklokra")

Létünk e láthatatlan Krisztus-dimenzíójának teológiai kidolgozása, és a
keresztény jámborság szempontjából termékennyé tétele nagy feladata len
ne a mai krisztológiának. Itt most osak egy, igehirdetésünkben gyakran el
felejtett eseményre, Krisztus "pokolra szállására" szerétnénk figyelmeztetni.
Krisztus leszállt a világ mélységeibe, Leszállt a valóság mély és gyökeré
ben mindent egyesítő és hátteret alkotó mélyrétegeibe.: Ez a leszállás egzísz
tenclális-metafízfkusan van elképzelve. Olyan földi mélységről van szó, amely
nemcsak az egész világ-lényegnek, nemcsak a /kozmikus világ-vonatkozás
nak, hanem a történeti személyes és egzisztenciális összefüggéseknek is ben
sőségét foglalja magában.

Amennyiben Krisztus halála révén - amely a megtestesülésbent leszál
lasának értelemszerű meghosszabbítása volt -, leszállt a világ alapjaiba, a
"föld szívébe" (ahogyan Máté evangéliuma beszámol róla), nyilvánvalóvá
lett az egész Krisztus előtti emberiség számára, A világ nem az többé, ami
azelőtt voht, hanern minden "mélységben", "mögötte állóban" és "lényeges
ben" maga Krisztus él. Krisztus lett a titokzatos középpontja minden te
remtményi létrejövésnek. Mcstantól kezdve minden halál, minden belehalás
a világba voltaképpen belemerülés Krísztusba, és a halál minden végrehaj
tása - konkrétan: minden önzetlen cselekedet, minden embertársi segítség,
szívünk minden feloldódása valami nagyobb dologban - már hit, üdvösség,
krísztusi vonatkozás. Krisztus itt, amennyiben "a világ mélységévé" lett,
egy új űdvösségi szítuácíót teremtett. Minden emberileg érvényes rnélység
ben Krisztussal való találkozás történik és teremt a maga számára üdvös
világot, rnennyországot.

Ebben a szemleletben az ítélet nem más. mint a dolgok lényegének és
az emberi szív belső világának megnyilvánulása s ezáltal találkozás minden okok
okozójával, Jézus Krisztussal. Ha azonban nem akarjuk, hogy az ítéletet egé
szen az írrealitásig menően absztrakt módon kíüresítsük, akkor itt a szí
vünkkel kell megérteni, hogy mit jelent mindez. Az ember hirtelen ott
áll örökérvényű léte előtt és fölfedezi benne, hogy minden nyugtalansága
Krisztusban "részesedés", az Isten szívének nyugtalansága volt. Ez az egyet
len dolog világitortt kezdettől fogva minden álmának és vágyódásának mé
lyén. És ez az egy dolog kezdettől fogva Krisztus volt. Semmi más nem szá
mít most már, lehullik, nem fékezi, nem akadályozza többé az embert a
hiánytalan örömben. Ez az ítélet: az öröm üzenete.
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Iiárhozatrlt ítélhet-e valakit Isten?

A pakol nem olyasmi, ami megesik velünk, nem olyasmi, amit Isten hely
telen cselekedeteinkért utólag kiró ránk. Semmi nagyszabású, kiemelkedő,

égető vagy fojtogató nincs a pokolban. A pakol egyszerűen maga az ember,
aki tökéletesen azonosítja magát önmagával, azzal, ami Ő, amit ki tud kény
szeríteni, vagy amit a maga erejéből tud elvégezni. Az olyan ember létfor
mája a pokol, aki elégedett önmagával: egy örökkévalóságon út. Olyan em
ber, akinek nincs már semmije és nem is vágyik önmagán kívül másra.
A pokol nem fenyegetés, hanem Iétszerű vetülete kicsinységünknek. A po
koinak nincs tragikuma, mert hiszen, alapjában véve mint "hely", nem lé
tezhetik semmiféle pokol. Csak a szív érzülete van: Mindenki a rnennyor
szagban él, mert Isten a világot a mennyországra rendelten teremtette. Ezt
a mennyiországot azonban a Ielkivilágából kiindulva éli meg mindenki.. Aki
leszegényítette magát, megtapasztalhatja szépségét. Aki gazdag maradt, an
nak meg kell elégednie saját gazdagságával. Senki sem "juthat" a pokolba,
csak a mennyországba. Aki kibírja a rnennyországot (aki szcretvo többet tud
befogadni s ebben egyre inkáb ajándékozni önmagát), a mennyországban
van, a szeretni tudás boldogságával, a többé-nem-önmagát..birtoklás, és Gem
mit-sem~birtokolni-kényszerülés örök boldogságában él. A mennyországot
csak az nem tudja elviselni, akiben nincs már elég bátorság ahhoz, hogy
szeressen.

Bűn, tisztítótűz, ítélet és pokol. Meghallgattuk ezeket a azörnyű sza
vakat, hogy a végén felismerjük, hogy az egyetlen szó, ami örökös érvény
nyel bír, így hangzik: szeretet.

A mennyország: jövőnk lényege

Mit érünk el, ha a világ elevenségéről szerzctt legmélyebb tapasztala
tunkat belehosszabítjuk a rnennyországba: feltárul előttünk egy növekvéssel,
kiterjedéesel teli világ; az együttlét Istennel, amely a fejlődés egész folya
matát minden életet és érzékelést, ami csak a világban van, az anyagtól
kezdve a ezervezeteken át a szellem világáig, mindent beleintegrál Isten
végtelen boldogságába.

A kinyilatkoztatás egyik képet sorolja fel a másik után, hogy az örök
megajándékozottság végtelen boldogságát az emberi érzések bonyolultságá
tól mentes egyszerűséggel hozza közel számunkra: az "Istene leszek és ő az
én fiam lesz". Az igazak Krisztussal együtt ülnek majd lsten trónján, ítéle
tet mondanak a világról, világítani fognak, mint a nap. Isten megajándé
kozza őket a hajnali csillaggal. A boldogság, a tisztaság, a fény és eleven
ség képei; olyan képek, amelyeket a Iegegyszerűbb ember is megért és ame
lyek mélyreható szimbolikájukkal mégis minden íkimondhatót fölülmúlnak.
Melyik teológus érzékeltette valaha is ezeket a képeket: az Isten trónján
ülni, ítélni a világ fölött, napnak és világosságnak lenni, a dicsőség koro
náját hordozni, a hajnalcsillagot birtokolni.

Mit ígér nekünk Krisztus? Egy szamaritánus asszonynak vizet; a nép
nek kenyeret; a halászoknak zsúfolásig telt hálót; a kereskedőnek értékes
gyöngyöket' ;a földmívesnek azt, hogy ásója egyszer váratlanul nagy kincset
hoz napvilágra; a parasztnak százszoros termést; mindnyájunknak tudást,
megismerést, védettséget. Az apokalipszis rikító színekkel ábrázolja II vilá
got; értékes drágaköveket említ; fölhangzanak a természet hangjai is és
fokozzák az emberek diadalénekét ; a levegő illatokkal telik meg, amelyek
aranyedényekből szállnak fel. Lovasseregek kíséretében, fehér ló hátán je
lenik meg az, aki a hűséges és az igaz. A neve: Isten igéje, a királyok ki
rálya. Vér itatja át a kőpenyét, utolsó osatában mentette át lényünket a be
teljesülésben. A bárány lakodalmát ülí, A mennyországból szózat hallat-
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szík: "A győzőt oszloppá emelem az Istenem templomában és többé nem
kerül ki onnan." Az "oszlop" az Isten templomában azt jelenti: örökre te...,
vékenykedni, a világot hordozni, biztosan, nyugodtan, örök elevenségben.
örOk létben.

Jézus az örökéletet újra meg. újra mint Istennel yaló egyesülést jellem
zi. "Aki szerét engem, megtartja szavaimat, Atyám szeretní fogja őt és
eljövünk hozzá és nála fogunk lakni"; "országomban az asztalomnál fogtok
enni és inni"; "nézd az ajtóban állok és kopogok Aki meghallja szavam és
ajtót nyit, bemegyek hozzá és vele eszem, ő meg velem. A győztest magam
mellé ültem a trónra, ahogy én is győztem és együtt ülök Atyámmal
a trónon". Isten lesz az örökös Te számomra.

Próbáljuk most a szavakat elfelejteni és beleérezni abba a titokzatos
dologba, amit Krisztusnak az utolsó vacsora alkalmából elmondott imád
sága tartalmaz: "Atyám! a világ nem ismert meg téged, én azonban ismer
lek téged, ők pedig megismerték, hogy te küldöttél engem. Én megismertet
tem velük a te nevedet és ezután is megismertetem, hogy a szeretet,
amellyel engem szerettél, bennük legyen és én őbennük." Istennek ez a
bennünk levő szeretete bontakozik majd ki a mennyországban az örök lét
re. Az ember szinte ki sem meri mondani, mit jelent ez a növekvő létin
tenzitás a világító létezés tekintetében. Hogy természetünknél fogva halhatat
lanok vagyunk, hogy milyen alakban ébred a világ új létre a feltámadás so
rán: mindez végül is nem olyan fontos. Szeretjük Istent; Isten szerét ·ben
nünkct; az ö szcreteto végtelen és az egész mindenséget átfogja; ez a szere
tet saját létünke' lesz, amelyet örökkön át érzünk és beteljesítünk.

Az öröm tanúságtétele

Krisztus föltámadása bevezette a "végső időket". Hivatásunkban, Isten
szeretetóbcn ós ill. hűségben már most úgy kell élni, mintha máris a menny
országhan lennénk. Ez a sorsunk és ez a küldetésünk. A megtestesült Ige
különböző nevek alatt ígérte meg nekünk az életet: mennyek országa, az
élők orszáaa, tökéletes vigasztalás, vágyaink beteljesedése, végtelen irga
lom, együttlét Istennel. Felvázolta odavezető utunkat is: elszakadás őnma

gunktól, szelídség, békeszerzés, éhség és szomtúsáz; "igazságosság". Mind
ezek lényeges tulajdonságai a szeretetnek, amely által az ember önmagára
talál, mikőzbon elajándékozza önmagát.

S ezzel el is jutottunk a földi létünk jövőjét taglaló elmélkedések vé
gére. Minden megfontolásunk Isten örömébe torkollott. Ezt a csöndes, nem
tolakodó örömet kellene a kereszténynek kivirinie egy olyan világba, amely
oly kevés örömet és oly sok szenvedést ismer.

GOLGOTA

Előbb a fény aqotuara.
Ichthys lepergő koponyákon.
Szemedből kövezem golgotámat.
Kereszt szögén foszló remény.
Szeretet égi bordarácsa.
Asszonyok: sírás jégfűhegyén.

Kelénlli István
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