
geht" (Faust, 1340). Mi azt reméljük, hogy - bár rászolgáltunk - mégsem pusz
tulunk el, hogy egyetlen ember sem él hiába. Nemcsak abban az értelemben, hogy va
lamiképpen mindenki hozzájárul a szabadság eljövendő országához, hanem abban
az értelemben is, hogy minden egyes ember -aki valaha élt, él és élni 'fog 
részesül az ország áldásából. Ha a személy nem különíthető el a társadalomtól,
akkor a társadalom fennrnaradásán túl a "személy megmaradását" is fel kell té
telezriünk. Mí a bizonyíték arra, hogy a személy csak "objektív szellemként", al
kotásaiban marad fönn? Az emberek szellemi energiája nem alakul át maradék
talanul objektív szellemmé. Mílyen alapon állftható, hogy a maradék elvész a ha
Iálban, hogy a szellemi energiára nem érvényes az energiamegmaradás törvénye?
Caesar' becsvágya, Newton tűnődése, Bartók ihlete annyit sem módosított anyag
cseréiükön, mint néhány baktérium. Miért kellene feltételeznünk, hogy a halálban
megsemmisül az a roppant szelíemí energia, amely az élőben sem mérhetőfizi

kai-kémiai úton? Mi oka lehet ennek a reménytelenségnek? Alapvető pesszimiz
mus, előzetes kiábrándulás, egzísztenciánk gyökereibe befészkelődött kétely, amely
nem mer és nem akar bízni a lét értelmes voltában.

Nem f~ledhetjük azonban, hogy elsősorban mi, keresztények vagyunk felelősek
ezért a pesszirnizmusért, mert ideologizáltuk az "örök életet" . Ez a veszély kez
dettől fogva kísérte a keresztényeket. Az újszövetség legelső írása - a tesszalo
nikiakhoz írt levél - után szinte azonnal meg kellett írnia Pálnak a másodikat,
hogy figyelmeztesse a fiatal egyházat az örök élet ideologizálásának a veszélyére:
"aki nem akar dolgozni, az ne is egyék" - mondja (2 Tessz 3,11). A személy meg
maradása nem kibúvó a földi felelősség alól. A hegeli "fenntartó" ember - akit
csak önérdeke vezet - nyugodtan mondhatja, hogy a történelmi szükségszerűség

nélküle is érvényesül, legyenek mások a "világtödénelmi" egyének. Az eszkatoló
giai reményéhez hűséges és e hűségben magára talált keresztény nem beszélhet
így, mert tudja, hogy a visszahozhatatlan idő Isten ajándéka. O szabta meg életünk
idejét: drága miJnden pillanata, egyík sem pótolhatja a másikat. A múló pdllanat
az életünk véglegességet érlelő idő. Ha az ember nemcsak mondja, hanem szívével
is tudja, hogy csak egyszer él, és a halál nem az élet vége, akkor nyomban na
gyon fontos lesz minden a Földön; amit teszünk vagy elviselünk, aminek örülünk
vagy amíért szomorkodunk, bármi, amivel foglabkezunk. Semmi sem elhanyagol
ható, semmi sem nevetséges apróság. Reményünk relativízálja s ezzel abszolút
értékűvé teszi életünket: a végre, az örökkévalóságra, egzisztenciánk beteljesülé
sére vonatkoztatja. Ebben az abszolút értékké víszonytagosított életben minden
fontos, súlyos és jelentős. Az eszkatológiai remény közvetít idő és örökkévalóság
között. Igaz, hogy elfordíthatja az ember figyeimét földi feladatairól, de el is kö
telezheti a Föld mallett jobban, rnint bármely más program. Nietzsche csak meg
ismétli a keresztény remény alapszabályát : "Testvérek, legyetek hűségesek a
Földhöz".

Aki tudja, hogy Jézus meghalt a kereszten, aki Jézus keresztjét tekinti társa
dalmi cselekvése 'normájának, aki a föltámadt Krisztusba és eljövendő országába
veti reményét, az magára talál, s behajtja keresztény azonosságának kinnlévőségét,
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A szenvedélyekből és vágyakból ered minden erény, ha azok jól rendezettek
és helyes mértékkel élünk velük. Ha azonban nem fékezzük őket, akkor belőlfi,k

származi.lc a lélek minden hibája és tökéletlensége.
Keresztes Szetit János
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