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A megkezdett
örök élet
A világnak és az embernek halálon túli jövője felé tekintő teológiai
fejezet a"végső dolgokat" tárgyaló eszkatológia. Köztudottan
nem csekély azok száma, akik "leértékelik" ezt a szakterületet,
mondván: az eljövendő jobb, szebb élet ígéretével csak a jelen baja
it és nyomorúságát igyekszik feloldani. Valóban, ha az eszkato
lógia fel akarja oldani ezt a hamis és megtévesztő ígéretről hírt adó
- bár megalapozatlan - nehézséget, nem szabad - olykor kiéle
zetten - hangoztatnia az evilág és .az eljövendő világ, a jelen és a
ránk váró élet közti különbséget. Az "élet" és a "halál", illetőleg a
halál előtti és a halál utáni élet helyett ez a helyes fogalmazás:
azért élünk halálunk előtt, hogy életünk folytatódjék a halál után.
Más szavakkal: a föltámadás nem elválasztja a véges, "első" életet
a "második", vég nélkülitől, hanem "felmagasztalja", teljessé, tö
kéletessé teszi azt.' Az "örök élet" ezért nem a földi lét után következik,
hanem a halálon át vezető élet.

A halál - mint azt oly gyakran leírták, elmondták - a földi
élet végén a teljes önátadás, kitárulkozás az immár el nem múló
élet Ura, az örök Te felé. Ez az állítás természetesen túllépi a föl
di lét minden tapasztalatát, Otto Semmelroth szavával: "pers
pektivikus szemlélete" a halálnak.2 Aki meghal - Rahner ismé
telten használt kifejezésével élve -, "belehullik" az örök Élet, az
örök Te, a "végtelen és felfoghatatlan Isten kezébe". A tudós teo
lógus a 80. születésnapján elhangzott köszöntésekre adott vála
szában többek között ezeket mondta:

"Ha a halál angyalai már kisöpörték lelkünkből mindazt a
semmit nem érő szemetet, amit saját történetünknek neve
zünk. .., ha már kihűlt és elhamvadt eszményeink minden csilla
ga, amelyekkel elbizakodottan teletűzdeltük létünk egét, ha a
halál elviselhetetlenül néma ürességet teremtett és mi ezt hittel
és reménnyel csendesen elfogadtuk valódi lényegünknek, ha
azután eddigi, oly hosszúra nyúló életünk csak szabadságunk
egyetlen rövid kitörésének tűnik, amelyet csak a lassító karnera
láttat teljes kiterjedésében, olyan kitörésnek, amelyben a kérdés
válasszá, a lehetőség valósággá, az idő örökkévalósággá, a felkí
nált szabadság megvalósított szabadsággá változik, s ha azután
a szörnyű ijedelemben kimondhatatlan ujjongással vesszük tudo
másul, hogya rémisztően néma ürességet, amelyet halálként ér
zékelünk, valójában az az őstitok tölti be, amit Istennek neve
zünk, s vele az ő tiszta fénye, mindent elfogadó és mindent
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München, 2005, 59.

A halálon át azélet
teljességébe

4VÖ. 1Kor 13,8 - és
Karl Rahner:

Grundriss des
Glaubens. 1976, 437.

5VÖ. 1Kor 15,20-23.

odaajándékozó szeretete, és ha ebből a végtelen titokból Jézusnak,
a boldogságosnak az arca tűnik elő és tekint ránk, és ez a konk
rétság. isteni módon felülmúlja valamennyi vélekedésünket,
mellyel a végtelen Isten felfoghatatlan titkához közeledtünk, ak
kor, körülbelül akkor, tulajdonképpen nem leírni akarom azt, ami
következik, csak dadogva jelezni, hogyan várhatjuk a bekövetke
ző eseményt: a halál hanyatlásában már magát az eljövendő élet
kezdetét tapasztaljuk meg.,,3 Ha Rahner élet és halál találkozására
utalva szinte "dadogva" szólalt meg, nem csodálkozhatunk, hogy
minderről csak homályos töredékek élnek az emberek szívében.

A "végső dolgokról", a halált követő életről, a halottak föltá
madásáról szóló híradás minden bizonnyal számos keresztény
számára alig hatékony, haloványan derengő, irreleváns tényező.

Ennek egyik, kétségtelenül nem lényegtelen oka épp az, hogy az
ember nem tudja, talán nem is akarja elfogadni a gondolatot: a
-halálon át jutunk el a véges földi életből az élet teljességébe. [ő

vőnk már most, jelen földi életünkben elkezdődött, és ez az élet a
halálon át folytatódik. Az örök Szeretet a garantálója annak, hogy
az életünk során kibontakozó szeretet soha meg nem szűník."

Az élet "átmenetéről", a feltámadásról szóló híradás végső so
ron azt adja hírül, hogy a szerétet eléri célját. Aki halálában sze
retetben adja át önmagát, azon a halál nem győz. Beteljesül a
krisztusi ígéret: Isten örök élettel jutalmazza meg, teszi teljessé,
folyamatossá a földön elindult életét.

A következőkben a feltámadásról ejtünk egy-két szót, de
ugyanakkor nem téveszthetjük szem elől, amire Szent Pál figyel
meztet: "egy ember (Krisztus) által jön a holtak föltámadása 
Krisztusban mindnyájan életre kelnek".5

A föltámadás - életünk kiteljesülése

6Das Leben derToten.
ln: Schriften zur

Theologie. Bd. 4.
1960,429.

7F. J. Nocke: Liebe,
Tod und Auferstehung.

2005, 169.

A keresztény feltámadásról szóló tanítás nem jelenthet és nem is
jelent sem visszatérést a földi életbe, sem pedig a földi életnek
végtelen meghosszabbítását. Rahner sajátos megfogalmazása sze
rint a földi élet folytatása nem hasonlítható a postakocsi egy útsza
kaszának váltott lovakkal való meghosszabbításahoz," De ugyan
csak nem jelenthet egy olyan új, jobb életet, mely egyszerűen

maga mögött hagyja, elfelejti a régit. Ám igenis jelenti a konkrét és
individuálisan megélt életnek kiteljesedését, véglegesítését. Életem
egész története örökre, visszavonhatatlan érvényességgel a sajá
tom marad. Isten teszi teljessé, reményem és szükség szerint tisz
tává mindazt, amit magammal viszek, minden átélt, vállalt és el
ajándékozott szeretetet, de a hiányosságokat is, minden megbocsá
tást, de keserű csalódásaimat is. Mindaz, ami csonka volt, teljessé
válik. E rövid, vázlatos felsorolás természetesen nem azt jelenti,
hogy Isten "megszabadít" önmagamtól. Ezt nem, de azt igen,
hogy Isten az én életemet emeli méltóvá önmagához?
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Jézus megdicsőülése

8VÖ. Lk 24; lKor 15,4;
ApCsel 10,40 stb. Jakob

Kremer: Das alteste
leugnis von der

Auferstehung Christi.
Studie zurAussage und

Bedeutung 1Kor
15,1-11. 1967, 47-52.;

Walter Kasper: Jesus
der Christus.

21975, 173sk.

9Karl Lehmann:
Aufgeweckt am dritten

Tage nach der
Schrift. 1969.

10Kasper: i. m. 176.

11VÖ. még: K. Rahner:
Dogmatische Traktaten

zurOsterfrömmigkeit. In:
Schriften zur Theologie,

Bd. 4. 1960, 165sk.

12Gerhard Lohfink: Was
kommt nach dem Tod.

ln: G. Greschake 
G. Lohfink: Naher·

wartung - Auferstehung
- Unsterblichkeit. 1975,

136, 139.; H. Vorgrimler:
Der Tod als Thema der

neueren Theologie.
ln: Wegsuche...
Bd. 1. 375--383.

13Jn 20,27.

14ApCsel 2,36.

A lukácsi feljegyzés szerint Jézus végső "életszakaszát" - hagyo
mányos értelmezés szerint - időrendben is pontosítani lehet:
"harmadnapon" feltámad, majd "negyven napon át" tartanak
megjelenései, ezt követi az ugyancsak időben bekövetkezőmenny
bemenetel, és "ötven nap" múltán a Szentlélek kiáradása. Egymás
hoz közeli, mégis távolinak tűnő, "megszakított" eseménysorozat
áll előttünk.8 Az újabb egzegetikai és dogmatikai vizsgálódás fölis
merte, hogy a "harmadnapon", továbbá a lukácsi negyvenedik és
ötvenedik napon felsorolás nem naptárszerű feljegyzést jelent, ha
nem mély teológiai összefüggésről tanúskodik." Ezt a megfonto
lást szem előtt tartva könnyen közelebb kerülhet hozzánk a leg
újabb kori teológiának több megállapítása. Csak egy kiemelkedő

tudóst idézek, Walter Kaspert,10 aki szerint a föltámadás nem idő

beni módon, hanem valóságosan teljessé tétele Jézus kereszthalá
lának. Nem a Jézus szenvedése, halála utáni eseménysorozatról
van szó, hanem arról a csodás pillanatról, amikor egy élet befeje
ződik, és a meghaló Jézus halálában teljesen átadja önmagát az
Atya szerető, magához ölelő kezébe. Jézus föltámadása ezért isteni
"mély dimenziója" a keresztnek."

Amit Jézus halálával és föltámadásával kapcsolatban megálla
píthatunk, azt alkalmazhatjuk az ember halálát követő élet-kitel
jesülésre is. Más szóval: a halálban az ember élete felmentő vagy
épp elítélő döntést él át. "Halálunkban véglegesen és örökre Is
tennel találkozunk... Ez a találkozás egyben sorsdöntő ítélet is
lesz ... Ebben a találkozásban tapasztaljuk meg Isten örökre szóló
irgalmát és szeretetét. Halálában az egész ember »testével és lel
kével«, teljes életével, személyes világával életének össze nem té
veszthető, fel nem cserélhető valójával lép Isten elé.,,12

Isten magához emel

A Jézus feltámadásáról szóló újszövetségi híradás nem "szelíd"
utójátéka egy tragikusan záruló földi életnek, hanem kibontakozá
sa, beteljesülése annak. Világossá válhat ez a húsvéti események
ből: a tanítványok "látják", azaz Jézus sebeiben felismerik szenve
désének maradandó értelmét és értékét.P Tudják, hogy az a Jézus,
aki eléjük áll, magával hoz mindent, minden lényegeset földi-testi
életéből. Egész földi élettörténete, sebeinek nyoma áll a tanítvá
nyok előtt - de már másként, s ha nem is fogják fel - megdicsőít

ve. "Az a Jézus, akit ti (a zsidók felelős vezetői) keresztre feszítet
tetek" - áll újra előttük, azt tette Isten úrrá és messíássá."

A Krisztus által megváltott emberre is vonatkoztathatjuk
mindezt - természetesen úgy, hogy az ember minden tökélet
lenségét, bűneit, testi gyengeségeit annak tökéletesítő, tisztító
munkájára bízzuk, aki egyedül képes teremtményét magához
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ISA teológiai gondolko
dás általában ide

kapcsolja a ,tisztulási
helynek', a ,tisztítótűz

nek' a problematikáját.
Annak a helynek kérdé

sét, ahol nem csupán az
örök Bíróval találkozik

az ember, hanem a
személyes találkozás

tisztító erejével is.
Olykor nagyon fájdal
mas, mégis boldogító
lehet ez a találkozás.

Vö. F. J. Nocke:
Eschatologie. 1999,

130-134.; K. Rahner:
Was kommt nach dem
Tod? ln: Schriften zur

Theologie. Bd. 3.
1956, 169sk.

l6G. Lohfink: i. m.
142sk.

17K. Rahner: Grundriss
des Glaubens.

1976, 423.

Jézus megjelenik
tanítványainak

l8A témához fontos
anyag: H. Kessler:

Sucht den Lebenden
nicht beiden Toten.

Die Auferstehung Jesu
Christi in biblicher und

fundamentaltheo
logischer Sieht.

Würzburg, 1995.

19Jn 20,20-22.

emelni, teljessé tenni, bűnei alól föloldozní." Félre ne értsük:
mindez nem jelentheti azt, hogy az ember halálában saját életét,
egész élettörténetét valami jobbra cserélheti. Nem, hanem azt,
hogy kinek-kinek a magával hozott élettörténetét a teremtő Isten
feloldó, Krisztus megváltó erejében alakítja át új egzisztenciává.
Isten minden egyes embert fel nem cserélhető egyetlenségében
fogad, és vezeti el kegyelmes jóságában immár teljes, maradan
dó identitásához.

E néhány, s talán elvontnak tűnő gondolatot szemléltetően fo
galmazza meg Gerhard Lohfink: "Minden ember egyedi, önmagá
ban álló, senki mással el nem cserélhető kis világ. Az emberben
élnek és jelen vannak a múlt élményei, tapasztalatai. Mélyen tu
datalattinkban pihen első szeretet- és szerelemélményünk, az első

fájdalom megtapasztalása, az első hó látványának szépsége. S mi
vel minden ember saját élményeivel, tapasztalatával éli életét,
azokkal, melyeket és ahogy csakis ő hallott-látott, épp ezért min
den ember végtelen értékű, felfoghatatlan titok. .. Feltámadásunk
ezért annyit jelent, C..) hogy az egész ember érkezik el Istenhez.
A teljes ember, minden élettapasztalatával, saját múltjával, első

csókja emlékével C..) mindazon szavakkal, amelyeket kimondott,
tettekkel. amelyeket véghezvitt ... ,,16 Karl Rahner ennek a megfogal
mazásnak különösen etikai szempontjait emeli ki: a halál véglegesíti
az életünkben hozott döntéseket C..) s ezzel végtelenül nagy jelen
tőségűekké teszi azokat. Az örökkévalóság "az idő gyümölcse"."

A feltámadás az ember megélt, átélt, gyakorolt szeretetének
kiteljesülése. Aki életében a szeretetben és szeretetből igyekezett
élni, majd, ha olykor nehéz kínok árán is, szeretetből vállalja az
"átmenetet" az élet teljességébe, annak jutalma maga a szemé
lyes Szeretet lesz. Az örök élet lényegében realizálása, teljessé té
tele annak az életet biztosító szeretetnek, amely átível a földi
életből az élet teljességébe.

***
A húsvéti híradásból, a feltámadott megjelenéseiből több követ
keztetést lehet levonni." Csak egy helyre utalunk: Jn 20,19-21. Jé
zus megjelenik tanítványai előtt, és "megmutatja nekik kezét és ol
dalát. Az Úr láttára öröm fogta el a tanítványokat." Ezek jól látják
Jézus testén a szenvedés nyomait. A feltámadottat nem úgy isme
rik fel, mint aki maga mögött hagyta volna testében elszenvedett
sorsát, hanem mint azt, akinek élettörténete, kínjainak nyomai ki
olthatatlanul bele vannak írva testébe. Ez a történet a halálig és
azon túl is tartó szeretetből vállalt életről tanúskodik. A tanítvá
nyok a szeretetnek ilyen, Krisztus testén is megmutatkozó "kitelje
sedését" örömmel veszik tudomásul. Jézusnak sajátos küldetésé
ből, életéből, tanításából, szenvedéséből táplálkozó "ügye" a tanít
ványok életvitelét képes megváltoztatni, Krisztus élete saját éle
tükké, ügyükké válva folytatódik a vílágban."
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A kommunikáció teljessége

20Többek között
G. Greshake: Starker als

der Tod. 1976, 63-70;
ua., Auferstehung der

Toten. 1969;
J. Ratzinger: Eschatologie

- Tod und ewiges
Leben. 1977; J. N.

Nocke: Eschatologie.
1999, 115-124.

A hagyományos
dualisztikus szemlélet

21J. Kremer: Die lukunft
der Toten. 1988. (Magyar

ford.: Szent István
Társulat, Budapest,

1991, 34.)

A Feltámadott testben való megjelenésének képe elénk állítja
Krisztus emberként eltöltött életének teljessé válását. Ez a "láto
más" adott ösztönzést az újabb kori biblikus kutatóknak és
eszkatológiával foglalkozóknak annak tárgyalásához, hogy miként
lehet "mecrfogható módon" a holtak föltámadását értelmezni, el
képzelni.' Ez a szemlélet kitárja az utat a földi, testben eltöltött
életnek a halálon át kibontakozó teljességéhez.

Még mindig elterjedt az a szemléletes modell, amely ma már
aligha tartható, s amely gondolkodásunk számára komoly ne
hézségeket jelent. E felfogás szerint a halálban a halandó test és
a halhatatlan lélek elválnak egymástól. Az előbbi a sírban pihen,
vagy másutt enyészik el, az utóbbi Isten színe elé jut. A folytatás
pedig: az idők végén, az utolsó napon a holt testeket Isten majd
újra életre kelti, feltámasztja, s egyesíti azokat saját lelkükkel. Ez
ellen a felfogás ellen az újabb kori teológiának képviselői, de az
úgynevezett átlagos hívők is számos nehézséget hozhatnak és
hoznak is fel. Egy-kettőre utalnék. "Nincs alapja egy olyan fölte
vésnek, hogy a halottak csak a világ végén jutnak el testben az
örök életre. Ha a halott Jézus Krisztus megváltó halálának kő

szönhetően már a halálban megkapja személyként, következés
képp testileg is az örök életet, akkor erről a feltámadásról el kell
mondanunk, hogya halott a halálban »feltámad«." "Egyébként
is, az új testi lét nem kötődik elengedhetetlenül a holttest bioké
miai anyagához; a test már a földi életben is állandóan változik,
alakul." Ezért napjainkban jogosan teszik fel a teológusok a kér
dést: az a görög filozófia nyelvén előadott, hagyományos tanítás,
hogy a halottak már közvetlenül a halál után eljuthatnak a »lé
lek« teljes boldogságára, vajon nem öleli-e fel végső fokon az
egész testi-lelki létet? A fölvetett problémát több évtizedes mun
kásságában ismételten érintette, sőt kifejezetten tárgyalta is
Joseph Ratzinger, utalva a hellenisztikus-gnosztikus dualista filo
zófiának az első keresztény századokra gyakorolt hatására. A
Biblia feltámadást hirdető üzenete szerint a lényeges tartalom
nem abban áll, hogy a lélek hosszú közbeeső idő elmúltával
visszanyeri "régi" testét. Nem, hanem abban, hogy hirdesse az
embereknek: ó1c maguk fognak tovább élni - ugyan nem saját
képességeik, hanem Isten végtelen szeretetének erejében, 21 Utal
nék még a teológiailag alig képzett, úgynevezett hétköznapok
embereire is, az ő szemükben a halálban történő egyéni ítélet és
az utolsó napon bekövetkező végítélet sok mindennel össze
egyeztethetetlen. Így például a földi test szétporladásával, netán
állatok által történt elfogyasztásával, más organizmusokba való
beolvadásával. Ezek és a hasonló nehézségek egyáltalán nem ir
reális problémákat vetnek fel. A széles körben elterjedt felfogás
káros következményei a mélyen megűlő régi dualisztikus szernlé-
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22J. Ratzinger:
Einführung in das

Christentum. 1968.
(Magyar ford.: A keresz

tény hit. OMC, Bécs,
1976, 210-214.) - Rész
letesen elemzi a kérdést

J. Ratzinger (Benedikt
XVI): Grundsatzreden.
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letből fakadnak (test - lélek, rossz test - szellemi jó lélek), további
következtetésként, érvként szerepelnek a holtak föltámadása ellen.

A földi élet folytatását jelentő örök életet, az örök boldogság
"helyét" soha ne képzeljük el úgy, hogy az ott-tartózkodás "fel
szívja", feledteti a szeretetben fogant és szeretetben átélt kommunikáci
ót minden hátrahagyott földi lénnyel, elsősorban az emberekkel,
de általában is az Istentől életre hívott csodás világgal. E tanítás
ellen szólna a téves felfogás, hogy Isten "színelátása" az embe
rekkel, a "küzdő" egyházzal minden kapcsolatot feledtet, netán
fölszámol. A halált folyamatosan követő élet, a "feltámadás"
nem jelenthet egy mindent és mindenkit feledtető "Dieu est mon
ame" állapotot. Ellenkezőleg: ekkor kapcsolódhat be a megkezdett
örök életbó1 az ember teljességgel Krisztus örökké tartó országába, abba
az "országba", ahol a szeretet Istennel és egymással mindent és min
denkit összeköt.22 Abba az országba, ahol az örök élet "mennyei
lakomáján", a feldíszített városban mindenkit összefon a szeretet
köteléke.23

A feltámadás - jegyezte fel már 1968-ban Joseph Ratzinger
- röviden ennyit jelent: a szeretet erősebb, mint a halál. E gon
dolat átíveli a nagy teológusnak, jelenlegi XVI. Benedek pápánk
nak életét, s minden valószínűséggel ez inspiráIta most megje
lent első enciklikáját is, amely az ismert János-levél idézettel
kezdődik (Deus caritas est). Bevezetőjében világosan tárja elénk
az ember életútját: "Szeretet az Isten, aki a szeretetben él, Isten
ben él, és Isten őbenne.,,24

A szeretetben és szeretetből élni kívánó ember az örök életet
nem csupán a földi szenvedések után várható vigasznak tekinti,
és nem is valamiféle jutalomnak azért, hogy "tisztességesen"
igyekezett helytállni evilági életében, hanem kiteljesedésnek.
Ebben az állapotban teljessé és visszavonhatatlanná válik az a
szeretet, amely - minden evilági bukdácsolásunk és vétkünk
mellett és ellenére - életünk vezércsillaga volt. Az örök élet vá
rományosaként földi életünkben - legalábbis olykor - átélhet
tük, megtapasztalhattuk annak a szeretetnek "előízét", mely
majd halálunkban-feltámadásunkban véglegesen és teljesen eltölt
bennünket. "Mi tudjuk, hogy a halálból átjutottunk az életre,
mert szeretjük testvéreinket.vf A halálból átmenni az életre 
ha óvatosan fogalmazunk is - a körülírása, a biblikus alapokra
épített megjelölése a feltámadásnak. Mert Isten parancsa: higy
gyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást - hogy
Istenben élhessünk és Isten mibennünk."
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