
DIENES YÁLtRIA

A másik élet iskolájában
1.

Mit tudsz a másik életről?

Annak nem kellenek a terek, a formák, a határok, egészen új az, és míkor át
kerülsz, otthontalan vagy benne és magára maradt lelked szinte támolyog, rnínt
a megvakult a reá' boruló sötétségoen. Nem találod önmagadat sem és csak ta
pogatva jársz, nem ismersz föl semmit; mert, mint a megoperált vaknak, új ér
rekszerveid vannak és nem ismered azok használatát. Nem tudod azt sem. hogy
annak, amit közölnek veled, mi köze régi tapasztalataidhoz. semmit se tudsz
vonatkoztatni, tehát semmit sem ..értesz".

O, az az értés! Kis embenlelkek bálványa. elibéd áll. míntha egyetlen valóság
forma volna. pedig az igazi valóságnak milven parányí zuga fér bele a látóterébel
Akkor nyílik majd rá a lelked, ha lehullott a tested rólad. A magára maradt lé
leknek egyszerre rnegnyilnaköSSZ1E!5 természetfölötti érzékszervel. és az a világmeg
újulás összetöri, agyonnyomja, ráfekszik a spirituális valóság, mint a látásig ope
rált vakra a fény országa, melvbe nem mer tapintás nélkül belépni. mert úgy érzi,
hogy behatolhatatlan, elébe fekvő elJenJállás annak minden pontja. Nem mer hozzá
nyúlni ahhoz, amit meglát, tapogatva keresi, rnínt az öthónapos a látott csörzöt,
melyhez csak a tapintása tud idomulni.

Ilyen szemoperáció az átköltözés, a "mutatur, non tollítur", és ez a mutálás
nagyobb kJüzdelem.nek kezdete, mint a látóra operált vak gyermeké, ki nem ísmsrí
föl és nem meri megfogni a tapintáSból ismert kis ká/vléscSÉ6zéiét.

Másik élet ...
Van valami pozitívum, amir mondaní lehet r6la? Ellmondható, ho/tV mílyen?

Nem. csak azt, hogy ..nem ilyen",
Tanulni keLL a másik életet. Nehéz iskola. Mert nemcsak értés. de át!i!lakulás,

megvalósulás kell hozzá. 1:s ez lassan megy. Mert, ez nem rakosgatás és széjjel
szedés, hanem szövés, természetfölötti szervek születése, új képessél'lek teremtő
dése afejlódés tenn.és7Jetfölötti törvényei szerínt, olyanformán. mint az, hogy az
anyagban szemeket nevel magának a fény, füleket a hang, így természetfölötti
érző képességeket annak a világnak, meívnek. már nem anyagszerű a kölcsön
hatása. Amint a szépía festékfoltjáb61 emberi szem lesz, úgy lesz a magára ma
radt és testen: át már tudomásokat nem kapó lélek kezdetleges természetfölötti
ségéb'6l. amit az anya$ban ki tudott fejleszteni, emberfeletti megérző képesség,
annyival tökéletesebb felfogás a termés'Zetfölöttiségre, mint amennyivel az emberi
szem tökéletesebb fényfelfogó a szépia festékfoltdánál; Azzal tökéletesebb. hogy
nem passzív elfogadás, hanem tevékeny válaszolás, beavatkozás a hatásba és an
nak belső feldolgozása.

. Itt nem valamely érzéklés aila<:sÓnyabb fokáról ugyanannak az ér7Jékiléslnek maga
sabb fokára jutásáról van szó, hanem eddig nem birtokolt érZéklés:ről,mely minőségile&

teljesen új, nem hasonlít semmi' eddigihez, nem réginek fokozata. hanem egészen,
természetében más, mínt minden eddigi élmény. A vak. aki eddig csak tapintott
és csak közvetlen környezetét ismerhette, nem érti, miféle csodálatos dolog, hogy
van olyan érzékszerv, mely előre megmondja, hogy 10-20-100 méternyí távol
ban, a közbülsők letapogatása nélkül, mit fOg majd tapíntaní, Ez annyira képte
lenségnek látszik számára, hogynem híseí, és mikor a szerenesés műtét meg
nyitja szemét erre a csodára, nem mer a látott képbe behatolni s nem is tudía
belőle megállapítani, hogy abban mílyen tapintások várnak rá," s a tarpintva jÓl
megkülönböztetett gömbnek és kúpnak látott képéről nem tudja megmondani,
melyik a k,úp és rnelyík a gömb, míg ezeket a látottakat régi, ismerős tapintó
benyomásaival össze nem tanulta. , '

Valami ez abból a másik életbe éppen hogy belépő léleknek adott tapaszta
lásból, mellyel a testetlenségben először körülnéz. Ez még nagyobb újulás. Oly
nagy, hogy nem újabb anyagi szerv, hanem többé nem anyagi, hanem szellemi
szerv. Ilyet még nem eszmélt a lélek földi tartózkodásában. Ez is szorosan össze
függ a ha!lál pillanatáig elért moralításával. Mert a testes lélek erkölési hatása
vagy esése csak az anyag--szellem lIrettősnek fennállásig tart. Az elszakadás pílla
natábanbe van fejezve. A lélek erkölcsi mivolta "úgy marad", istenviszonya ú/ity
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marad, spirituális igénye úgy marad, amint a hafál érte. Ennek az állapotának
értéke befolyást gyakorol arra a készségre, mellyel a másik élet szellemvilágí
hatásait fogadni és Ieldolgozrn toldja. Mert mínél magasabb a moralitás. annál
rendkívülibbek a sajátosan szellemszerű képességek. melvek a tisztán léleknek
szánt benyomásokat elfogadják és belőle lelkiséget szőnek.

Ezen a' magasabb morális síkon más szellemi kapcsolatok és kicserélődések

születnek.
Ennek még egy újabb oka is van. S ez az. hogy a test leválásával megszűnik

az akadályozó korlátozó elem. melv az eszmélés síkjait leszorítja a cselekvés pici
világos folt jára. Ez most eltűnt, és az eszmélésnek a lélek természetéből folyó
összes síkjai megnyílnak és kitárulnak az emberi szellem előtt. Először ez is. olyan
élrnénvhalmaz, amellyel a szeltemvilágba most beköszöntő eszmélés nem tud
megbirkózni. Csak lassan-lassan lesz képes az összes síkokon élni, az egész múltat
hordozni érs az egész jövőt átöle'ri'. Ezt jelenti az összes eszméletsíkok bejárása.

2.

A másik élet legsúlyosabb jellegzetessége, hogy aJZ eszmélésnek' magába kell ölelnie
egész múltját és egész jövendőjét. Ebben teljesedik ki az emberléleknek el'lész
ístenrnásolása, melyet a Teremté a szellemíségek szerteszórásával akart. Isten
egyetlen plHanattá, örökösen lüktető jelenné fogja a Mindenség időfQlyását. Az
ember ennek utánzója akart lenni s az anyagba ültetésével ennek a feladatnak

·számára csak az lehetett a megoldása, hogy szemléletilea hezárult a jövő és a
múlt felé, s ennek a szellemiségében mégis bentlakó két végtelenségnek csupán
cselekvésében érzi hatását, tevékeny [elenlétét, Nem szemlélhetl, csupán ,él vele.
Ezért szűkek eszméletének korlátai, nem fér bele a metafizíka, csak a tudomány
és ezért vannak gondolkodásári míndig érezhető szemellenzők. Mert agondolko
dásnak szemléletnek kellene lennie. nem pedig kisérietezésnek; és az emberi elme.
rníg testben van, Ieíüggönyözött Időben él mind rnúltía, mind jövője tekintetében.

A testből való kiköltözéssel lehullanak ezek a függönyök. A valöság feltárul
a lélek előtt. Felragyognak eszméletének összes síkjal. és. ennek első eredménye,
hogy egyszerre, egyetlen pillanat tartaima gyanánt látja egész életét annak min
den részletével, a legutolsó gondolatfoszlányíg. Ennek egy-egy lehelete eljön oly
kor még a testben élő eszméletre is, míkor úgy közelít a haláltudat. hogy már
nincs rnit tenni, megszűnt a cselekvés mezeje. Minthogy a tiltó függönyök csupán
a cselekvés kedvéért voltak, most lehullanak. Ez a teljes önrneglátás a halál

·pillanata után minden léleknek .kijár, Ezzel lép az nr elé, Ez az ő élet/'lyónása,
ítéletre való bemutatkozása. Egész élet. Törlés nélkül. nyen/{yónást kiván az
Isten gyóntatószéke.

Ezt a teljes megismerést hozza el legelőször a másik élet. Isten fényeoorit.ia
el, és mindent megmutat neki szemléletben is.

Újra kell élni tanulnia. Elhalrnozza, elönti most a saját élete. Szinte nem fér
el önmagában. A földön nem tudta, hogy ő ez a világ. Nem tudta lénY~e'k tit
kait, - csak egy vonalon, a morálísban voltak pontos mtasításaí, melveket Isten
itt hagyott, rnikor embernek idejött. A Fiú rníndent 'megmondott; ami szükséges
arra, hogy az értékelés vonalán tíset« sáfárságet folytathassunk idelent. De me
taflzikát nem hozott, ezt él kelyhet él Morálís nyújtja felénk. Ezt a poharat emel
jük ajkainkhoz és ennek íze járjon át és váljon vérünkké. hogy a nag,y meglátás
és meglátl.~l,;l~: pill:matáb'jll el birjuk viselni a látvánvt és a? életünk mánden
gödrébe, rmnden láncába bemélvedő Tekintetet. . A légszentebb földíséa is alig.
hogy bírja, és aki elrontotta a lelkét. összeroskad alatta. És ez az összeroskadás
il kárhozat, a pokol És aki még támolyogva viseli, az az ideiglenes lángok orszá
gában jár. És aki szemlesütve. szégyenkező, de "á~ott lélekkel áll e Tekintet

· előtt, a.; az életszentség, az az üdvöz-ülésnek prelúdiumát éli : rnennvországkapu
ban áll.

Azért nem bírja hi ;: lélek Istent tisztítótűz nélkül. Mert egészen Iátia magát.
Vakító fényben lobognak fel benne eszméletének összes síkjal. egészen a teltes
séggel kitáruló személyes múltíg. Ugyanakkor rálobban a megpillantás fénye,
ennek :3 múltnak az időben való visszaverődésére. a jövendő felé. Nemcsak múlt
Ját kell viselnie, hanem jövendőjét is, mégpedig úgy kell viselnie, mint saját mű

vét, saját szabad akaratának termékét és folytonosan ebben a kettős köpenyben
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kell tudnia magát, múltjának és jövendőjének ebben a- kettős köntösében, melv
nek mínden fodra, minden ránca felelősségtudattal van teli. és a saját magán
keresztüllátó lélek szinte elvész önmagában.

3.

Az a másik életben az új, hogy rnost az anyagban dolgozó cseLekvő lélek termé
szete átalakul szemlélődő természette. A tettek az anyagban élő léleknek voltak

• a próbakövei, ezeken lépkedett, előre, mert az volt a feladata. hogy bánni tud
jon az anyaggal. a szellem javára, hogy ne engedje annak szándékaival mealán
coltatni a szellemet, hogy kivédje annak szuverenitását, - és errŐl a szándékáról
és képességéről cselekvésekben kellett bizonyságot tennie.

Ezeknek a cselekvéseknek a kedvéért tétetett szűkké az eszmélete. és elvé
geztetett, hogy a magában hordott múltból csak annyi legyen világos előtte, amenv
nyit a cselekvés megkíván. Ezért a földi életben a lélek tettről tettre lép, ezek adják
élete metrurnát, az anyaggal dolgozó szellemnek ritmusolt eszmélése van r és ezt
a költeményt énekli mindaddíg, rníg le nem telt a próba és a kettő széjjel nem
szakad.

Ezt a ritmusolt életet, ha nem is értjük, de ismerjük. Mert ezt éljük. ez a
tapasztalásunk, ez nekünk itt a "valóság".

Érezzük, hogy a szokott napi méreteken, rnellyel a múlt és jövő eszmélésünk
kel játszadozik, néha átvillámlik egy mélyebb múlt, és néha váratlan sejtések
formájában egy-egy ránk villanó jövő. Az ilyen pillanatokat természetfölöttiek
nek érezzük, és valóban azok. ha a "természet" az anyag-szellem, a test-lélek
munkálkodása a lélek fejlesztéséért. Ezek a pillanatok "csodálatosak"-nak tűn

nek fel, és valóban azok. mert abból a másik életből valók. amely vár ránk.
hogy szellemiségünk magára lmaradtan megtanulja. hogyan kell majd a test visz
szatértekor most már olyan uralmat- gyakorolni rajta, mely már egészen szellem
szerűvé teszi és nem fogadja el többé korlátozó príncípíumaít.

Ezek a pillanatok elárulják, mít tudna a lélek és mílven volna az eszmélése.
ha az anyag őt szárnyaira bocsátaná.

Ez pedig csak akkor valósul meg, mikor a test a lélekről lehull. és mínt a
kinőtt köntös, ott marad és elporlad, hogy most már a lélek új életformába men
jen át. A lélek maga nem fél ettől, de az eszmélés fél. Fél' az ő saíát világának
kítágulásától, fél attól a beláthatatlan élményhalomtól. mely uavan' benne volt.
de amellyel nem bírt, és fél attól a múltból [övendőbe vetítődő élettől, melvből

még kevesebbje volt, és végül fél anyagszerűségének elvesztésétől. rnelvhez hoz
zászokott és mely nélkül nehéz elgondolnia az életet. a létet, mert annak méa
csak a testes formáját ismeri.

Mikor az elszakadás megtörtént. a lélek szemben találja magát egész mívol
tával, rnelyet életével megalkotott. Most ez a múlt már nem cselekvés eszköze.
Már nem kell tettbe szorítaní, nem kell folyamatosságát "felritmusolni". itt áll a
szemlélődő eszmélés előtt a maga teljességében és meg kell szokní jelenlétét,

A cselekvés meghalt, és a szemlélődés korszaka megkezdődött. Ennek a szem
Iélődésnek célja van. Az a célja. hogy alélek meglássa önmagát annak a meg
új-ult eszmélésnek tükrében, melv többé nem válogat, nem takar el semmit, fel-
tár míndent az ámuló emberlélek előtt. .

Ez az eszmélés az anyagban élő cselekvés iskolájában ritmusolást, csoportosí
tást, értékelést tanult. De ott ezeket kihagyások árán "tanulta, mert nem győzte
a "minden"-t, itt is, ott is le kellett ütni belőle valamit. hOJ(Y "rendezni" lehessen.
Most már nem lehet belőle leütní semmit. Most itt van teljesen, könyörtelenűl,

a maga ~gészében és kötelesség ránézni. A lélek szívesen lefogná eszmélése sze
mét. _De nem lehet, el kell bánnia ezzel a csodával, rnelvet anvagban-élése idején
csak egy-egy rövíd ltisfénycsóvából ismert.

Ez az elbánás azt jelenti most, hogy erkölcsileg vállalnia kell az egészet. a
saját énjének múvét teljesen és mindenestül. Ehhez most megadatik neki a teljes,
hiánytalan ítélőképesség. Látja nemcsak tetteit. de azoknak összes, legrejtettebb
motívumaít is, hogy teljesen megértékélhesse .azokat. Ez a vílégosság mondha
tatlan szégyenkezés forrása. Fokozza az, hogy felragyog előtte minden karizmati
kus segítség, amelyben eészesült és amelyekből alig használt fel valamit. Mert

770



mindenki érdemen felül és áradásszerűen kapja a segítő kegyelmet is. a szentelőt

IS, és mindenhol nagyon sok kegyelem marad elvetélten. Nem születik belőle

cselekvés. .
Az eszmélés megpillantja tettei körül míndazt - mint valami aurát -, amit

az el nem használt kegyelemmel tehetett volna. A mulasztások ezek. a lélek leg
nagyobb terhei. Sokszor nagyobb terhek azok, amiket a lélek nem tett, mint azok,
amelyeket megtett. És valamennyit egyszerre látja. abban a tudatban, hogy élete
idejéből elkésett. Véglegesen. Nem lehet visszamenni.

Most el kell gondolnia, hogyan folytatódott volna az élete az ott szemlélt mu
lasztásoknélkül. Mely örömöket vetélt el Istentől. Milyen szépségeket saját lel
.kétől. Felgyullad benne az istenszeretet. Visszasietne életébe. hogy mindent odaad
jon. De nem lehet.

4.

Mert az emberéletnek csak egy vonala van. Ez a vonal választás eredménye. Mín
dig több lehetséges ág között kell választania. Folytonosan útelágazások elé kerü
lünk és sohasem mehetünk rníndenikre, csak egyet követhetünk. mert nincsen
többszörös életfonalunk. .

Egyetlen test, egyetlen eszmélés, egyetlen élet.
Amig benne vagyunk az egyetlen cselekvés-láncolatban, nem is látunk ki be

lőle, - ha vannak is pillanatok. mikor átlátjuk valamelv tettünk botoraágát és
szívesen visszafutnánk arra a pontra, amelyen választottuk. Ezek a légfájdalma-
sabb pillanataink. .

Ez a rnegpíllantás, a test lehullása után, állandó szernléletté változik Vissza
nézünk életünk elágazópontjaira és most már nemcsak az világosodik meg ben
nünk, amit választottunk és valóban átéltünk, hanem - olyanformán. mintha a
jövőnek fénye bontaná el a múltat - most feUénylikbennünk a többi lehetsé
ges utaknak, a mellőzött utaknak folytatódása is. - egészen életünk végéig. Már
nem egyvonalú az emlékezésünk. Megbővül míndazokkal a várásokkal. melyek
azokon az utakon teljesedtek volna, amelyekre rá nem léptünk.

Életeknek egész sorozata tárul ki előttünk. Minden szabad választásunk fe
lénk fordítja arcát. Erre mentél, és ha arra mentél volna? ... és felvetődik a kér
dés számtalanszor, - és mint bűvös panorámaablakon át. mindenik útná:k fel
világlik a folytatódó élete. Mindegyíké, egészen a halálig, az út vonalán bekö-
vetkező halálig. .

Minden elágazásnál ott őrködik az Isteni akarat. Mindig van egy út. melvet
a legjobban akar, és sok más út. rnelyet csak megenged, rnert lemondott rnín
denhatóságáról az akaratszabadság javára. És most látom,· hogy életemben hány
szor választottam ezt az akaratot. Megtudom. mírervoltam kiválasztva, és megbu

.dom azt is, hogyan vállaltam a nekem szánt szerepeket. Hányszor esedeztem ki,
hogy Isten szándékát vihessern teljesedésibe azzal a szabadsággal, mely nékem
adatott.

Nézem életemnek cselekvő lüktetését. Addig nézem, míg teljesen át nem érté
kelteim Isten szemével. Mert erre megadatik nekem Isten szeme. Ez a pillantás
.éget. ÉS odaégeti minden elhajlásom mellé, vagy helyébe az igazit, ami megten
nivaló volt s amit én elutasítottam, melynek életét elvetettem. És míkor ezzel kész
vagyok, mikor átjárattarn az életemet, ezt a két Idővégtelenséa közé ékelt földi
valóságot, mikor a visszahozások emésztő vágya lelki megvalósulássá válik és
telesugározza a jövendőt azzal a fénnyel, melyet a lélek testes állapotában nem
tudtam előrevetíteni, akkor be van fejezve a tisztítótüzem és mínt újszülött állok
az Úr előtt, aki most átölel és befogad engem.

5.

Miért váltam most valóban kedvessé az Úr előtt?

Mert magamról szóló ítéleteim fájdalma kiégette belőlem a hibás választá
sokat. Nem azért égettek engem ezek a választások. mert magamat aljasítottam
lejjebb, hanem azért, mert megbontottam vele egy öröktől fogva akart harmó
níát, Eg}"behangzást Azzal, aki megteremtett és aki azt akarta. hogy az övé legyek.
És nem voltam míndíg az övé.

Mikor ennek .gyötrelmét megérzem. akkor valami csodálatos tisztulás történik
azon a ponton. Mintha múltamnak, egész 'életemnek összes síkjai mind összebo-
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ruhának abban az akaratban, hogy az az elhibázott választás, rnelvnél most ép
pen állok, ne legyen. Metafizikatlag nem tehetem nem levövé. Ez a valóságok orszá
ga, amelyiben nincsen irgalom. A meglevő van, a megvolt van és a leendő van.
Ennek a háromnak egybeölelkezése alkotja a mindenkorí jelent. Tény-ország.

De van akarat-ország is. Ez a moralitás országa. A megbocsátott és jóvátett
"bűn" moraliter nincs. Jézus ezt a megsernmisítést ,gyakorolta, mikor gyógyításai
előtt irgalmát szélattatta meg. A nyomorék gyógyulni akar, járni akar, életének
örvendezni akar, és mikor ezt várja, Jézus azt mondja: megbocsáttatnak bűneid.

Nagy titok rejtőzik itt. Nem használ a gyógyulás búnbocsánat nélkül. Hiába
adom vissza j árókészülékede t, ha szennves a lelked. A rnor ális törlés az első.

Annak a csodálatos hatalomnak a rnüve, amely egyedül Istené. A farizeus, aki
nem hiszi Jézus istenséget, azt rnondja rá ilyenkor: "kóromkodik" Szentségtü
rést mond, mert nincs hite. Mint érzéketlen Iabáb nózi ar. Irgalom mí nrtenható
cselekedetét, mellyel egyetlen akaratvonás eltörli a bűnt.

De a megbocsátás a földé. A testes léleké. A testetlen léiell.'11it cs.nálion ?
A bűn eltúnt, de valami maradt belőle, a törülhetetlen rneg1/:"téntsél{. Ennek
kel! a tisztítótűz,

Rászakad az egész életre az emésztő bánat. Mi az a bánat? Lényegében az,
hogy nem akarom, hogy legyen az, ami távolított az Istentől. ami kitépett a veje
való harmóniából. Akarom, hogy .ugyanakkor mást tettem volna. Akarom az elve
télt vonalat, és míndazt, ami abból fakadott volna életemre. Akarom a meg nem
élt vonalak közül azt, amelyen a legmélységesebben er~yesültem volna az örök
Akarattal, és ebben al': akaratban megélem azt egész jövendőiével. Annyira meg
élem, hogy most i.rár egészen azé a vonaié vagyok. Míg ezt el nem érem, mond
hatatlanul szenvedek. Ezerszer visszatérek rá és előzményeire. üldözött állatként
futkos a lelkem, szinte eszeveszetten kémleli gondolatainak minden szálát, minden
foszlányát, úttalamil tévelygek önmagamban és ez a keresés, ez a meglátás, ez az
ítélkezés tisztít engem, áttöri homálvaimat, kiegyenesíti bízonvtalanságaírnat, és
ezer szunnyadó erőt ébreszt bennem, amelyek alig bírhatóan ostoroznak.

Ennek az a technikája, hogv eszmélésemnek minden síkja rávilágftson mínden töb
bi síkra, és nem lehetne tisztulás eme teljes önmeglátás nélkül. Ezt eavszer ..bol
dogság't-ban is kimondta Jézus a tísztaszívűekről. hogy ..meglátják az Istent". A
tisztaság teljes látás, a tisztulás pedig látni - tanulás... Mikor az önmeglátás
teljesen kivilágosodik, akkor a morálís öntudat legyőzte a metafizikai valóságot.
Mert hasztalanul olyan az a letelt élet, amilyen, - amorális ön-elítélés átérté
kelt míndent, és míkor ez a világosság elöntötte a letelt életnek egész idő-birto

kát a múlt végtelenjétől a jövendő végtelenjéig. - mikor az egész élet keresztül
-kasul van világítva a teljesen kitágult. korlátozatlan eszmélés minden részletre
kiterjedő fényével, - akkor a lélek kész a feltámadásra. a feltámadott testtel
való egyesülésre, mely a végső rendeltetése.

Ezért kell a halál. A halál arra való, hogy a lélek egy darabig test nélkül
legyen. &; hogy addig míg maga van, korlátozatlan eszmélése legyen. A testben
nem tudna eddig a látásig fejlődni, mert a testes léleknek az anyagon való dol
gozásban kell gyakorolnia magát, és ehhez eszméletének korlátozására van szük
ség mind a múlt, mind a jövő felé. Be kell szűkíteni, hogy cselekedni tudjon.

Ha f:va nem evett volna a fáról. más lehetett volna a testes eszmélés. Talán
nem lett volna ennyire az anyagnak rabja. Talán istenszernléletben élt volna az
ember és nem a "gyártás", hanem a látás Jett volna feladata. Az élő anyag en
gedelmesen és nem Iázadóan viselkedett volna vele szemben. Cselekvései nem
hareoól, hanem egyesített akarabokból táplálkoztak volna. Talán ráf'énvlettek volna
a jelenre az eszmélet 'összes síkjai és az élettelen anyag ellenállasa sem lett volna
olyan abszolút, mint amilyen ma, és az egész testes élet alatt. Most csak az bizo
nyos, hogy a tettek OI'S7.ága nyitott látóhatár helyett a közvetlen lehetőségek szűk

sikátoraibél áll, hogy minden cselekvésünk látásunk korlátozását igényl í és nem
adhatja meg az összes eszméletsíkokon való egyidejű látást más, mint 3. halál.

Ezért kenett Istennek a paradicsomi hűtrenség nrtán programba venni a halált,
az anyag kötelékeiből való kilépést és a lélek magányos életszakaszát, melv meg
előzi a feltámadást.

Isten első gondolata az volt, hogy az anyagba öltözött ernberlélek istenszem
léletben éljen és ezen át fejlődjön a mennyország felé. Halál nélkül. A bún meg
teremtette a halált, a bűnre válaszoló Irgalom pedig a halál orvoslására megígérte
a feltámadást.
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