
Az örök élet íze
Az egyistenhitű vallások követői jórészt egyetértenek abban, hogy
híveik, haláluk után, isteni ítéleten esnek át, s akik „igaznak talál-
tat nak”, azok élete — ha más formában is — folytatódik, s örök bol-
 dogság vár rájuk. (Ezekhez hasonló elképzelések más kultúrák ban
is megtalálhatók.) Erről a vágyakozásról szeretnék most az olvasó-
 immal együtt-gondolkodni, saját reményeimet, sejtéseimet (hipoté -
zi seimet) velük megosztani.

Sokak szerint azonban az örök életről és a feltámadásról gondol -
kodni — pusztán filozófiai módszerekkel — felesleges elmejáték, a
közvetlen tapasztalat teljes hiánya miatt. Ezzel szemben mégis úgy
gondolom, hogy a földi életünk sok jelensége (például a „rossz”
problémája, a boldogság feltétlen igénye, a végső igazságok megis -
me résének vágya) csak a halál után felvirradó élet remélt formái
kö zött válhat érthetővé és elfogadhatóvá; mintha ezek a formák ad -
nák a földi élet elő-mintáit. Egy másik indok is ösztökél: miért kell
tudomásul vennünk, hogy az őseink által az örök életre vonat ko-
 zóan kialakított és „kánonivá” csiszolt „nyelvezet” (beszéd, írás, li-
turgia s egyéb gondolati, képi, zenei formák) talán a többségünk
számára — részben vagy egészben — elvesztette kifejező erejét
vagy feledésbe merült, amikor pedig már egyre nagyobb piaca van
a probléma nem zsidó-keresztény, vagy megcsonkított meg ol dá sai-
 nak. Feltűnő az is, hogy valamilyen okból félünk ezekkel a problé-
 mák kal (várakozó reménnyel és biztos örömmel) szembenézni és
róluk beszéli. Talán — tudat alatt — attól tartunk, hogy egy komoly
szembenézés radikális változásokat idézne elő jelenlegi világ szem-
 lé letünkben és életvezetésünkben? Mert — magamat is beleértve
— be kell vallanunk: spontán vágyaink listáján ritkán szerepelnek
az örök életre vonatkozó elképzelések. Hitvallásunk és evilági vá-
 gya ink „ollója” már évszázadok óta egyre szélesebbre tágul.

Elsősorban arra törekszem, hogy az örök életnek a mai ember számá -
ra megközelíthetőbb jellegzetességeiről — sejtéseim alapján — tanúságot te-
gyek. Különösen arra a sejtésre kívánok rámutatni, mely az örök éle-
tet nem mozdulatlan állapotként, hanem — földi tapasztalatain kat
messze meghaladó módon — eleven dinamizmusként vetíti elénk.

Már itt, a gondolatmenet elején le kell szögeznem néhány sarka-
 la tos állítást, melyeket „fixpontoknak” tekintek. Az első, talán leg-
 fon tosabb ilyen állítás: az örök élet „polgára” teljes értékű ember marad,
tehát nem angyal-szerű lélek, nem félig ember, félig angyal; nem
olvad bele a mindenségbe; megőrzi individualitását, személyes sé-
 gét és földi identitását. — Amikor Istenről vagy az isteniről beszé-
lünk, a legtöbbet hallgatásunkkal tudunk kimondani. Isten mindenhez
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képest „egészen más”, és nem egyik a megnevezhető „dolgok” kö-
zött. Az örök életre vonatkozóan sem rendelkezünk fogalmi, kép-
szerű vagy másfajta direkt jelrendszerrel (nyelvezettel). Ezért az
erre vonatkozó kifejezéseket idézőjelek közé kellene zárnunk, néha
többszörösen is, a jelrendszerek többszintű jellege miatt. — Több
alapvető kérdésre csak érintőlegesen térek ki, például az örök élet
krisztológiai szem pontjaira, a feltámadás témájának részleteire és a
„végső megméret te tés” problematikájára.

Az örök életről szóló beszédünk alaprétegét az ősi zsidó hagyományon
nyug vó szövegek szolgáltatják. A második teremtéstörténet szerint (Ter
2–3) a halál végleges: „Por vagy és visszatérsz a porba” (Ter 3,19).
A szad dúceusok és követőik még Jézus korában is így gondolkod-
 tak. Ám a halál utáni élet hite az évszázadok során mégis nyelvi
ala kot öltött, több formában is. A „seol”, az „alvilág” kifejezés (a gö -
rög Hadész analogonja) az ember halál utáni „állapotára” utal: teste
ugyan végleg porrá oszlik szét, de tudatát valamiképp mégis meg-
 őrzi. Ez a lét szomorú és kilátástalan, lásd például Zsolt 6,6: „Az al-
világban ki dicsér téged?” — mintha Jahvénak nem lenne hatalma
a seol fölött. Ám szaporodnak a kivételek, és terjednek a seol egyed-
 ural mát tagadó formulák. Hénoch és Illés próféta történetei közis mer tek
(Ter 5,23–24; 2Kir 2,11). Isten a sírba szállt lelkek között különb sé get
tesz: „Ha fölmennék az ég magasába, te ott vagy, ha alá száll nék az al-
világba, jelen vagy” (Zsolt 139,8). A késői deuterokanonikus Bölcses-
 ség könyve még ennél is többet mond: „Az igazak lelkei Isten kezé-
ben vannak, s a halál kínja nem éri őket” (Bölcs 3,1). Ide illik Jézus
felfogása a testétől elválasztott lélek sorsáról is: „Ne féljetek azoktól,
akik megölik a testet, de azután semmi egyebet nem tudnak tenni”
(Lk 12,4). A szaddúceusokkal folytatott vita (már akkor is) perdöntő
lehetett: „Nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy
miként mondta neki Isten, amikor szólt: »Én vagyok Ábrahám Istene
és Izsák Istene és Jákob Istene«? Ő nem a halottak Istene, hanem az
élőké” (Mk 12,26–27). Valószínűleg perzsa (és ugariti) hatásra ter-
jedt el képszerűen is a test feltámadásának hite. Ez jelenik meg na-
gyon markáns formában a Makkabeusok könyvében: a hét hitvalló
már tír hiszi, hogy testüket, megcsonkított tagjaikat valamikor Is-
tentől visszakapják (2Makk 7). Jézussal együtt a farizeusok is ezt a
hitet val lották, a feltámadás „időpontját” Isten egyetemes, végső
ítéle té hez kapcsolva. (A Jelenések könyve is ezt az elképzelést
vallja: Jel 6,9–11.) Jézus erről szóló hitét és tanúságtételét tette magáévá
Pál, és gazdagon tagolt nyelvet teremtett a feltámadásra vonatko-
zóan (Róm 6,1–11; 1Kor 15; Fil 3,10–11; Kol 3,3–4; 1Tessz 4,13–18).
A leg több páli szövegrész szerint is az igazak feltámadása az „idők
tel jességében”, az „utolsó napon”, „az Úr eljövetelekor” (1Tesz
4,16), a végső ítélet során történik meg (1Kor 15,51–55 jórészt erről
szól). Ez a nyelvi alapvetés máig meghatározó mind a liturgia, mind
pe dig a hitvallás nyelvezetében.1 Az „egyéni” feltámadás gondolata még

1Aquinói Szent Tamás:
Summa Theologiae
harmadik részének
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hiányzik; az apostolok talán ezért nem értették Jézus próféciáit saját
(harmadnapi) feltámadására vonatkozóan (Mk 9,31–32). János evan-
géliumában egy különös feszültséggel találkozhatunk a test feltá-
ma dásának időpontjával kapcsolatban: Lázár feltámasztásának le-
írásánál a halál mintha súlyát vesztené a Jézusba vetett hittel szemben:
„Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem” (Jn 11,26).

Amit az örök életbe való belépés — elképzeléseim szerint — „töröl” az
em ber lét földi attribútumai közül, azt röviden így lehetne össze-
 fog lalni.

Eltűnik a fizikai értelemben vett idő dimenzió, annak korlátaival
együtt. Gyakori, ám hibás kérdés: vajon mi lesz az emberrel halála
után? Eckhart mester szerint a halál után nem lesz „után”. „Az örök-
 ké valóságban nincs előtte és utána. Ami évezredekkel ezelőtt történt
és ami évezredek múlva történni fog, és ami most történik, mindaz
egy az örökkévalóságban.”2 Teológiai megfontolás sem támogatna egy
olyan idő-dimenziót, mely akár csak az ember teremtésétől kezdve,
megszakítás nélkül futna a végtelenbe. (A mindennapi beszédmód-
 ban eltekinthetünk ettől a problémától.) Jó irányba mutat az az állítás,
hogy „ott” az idő egyetlen pillanatba, az „örök most”-ba sűrűsödik össze.
Ágoston édesanyjával beszélgetve ezt mondja az örök boldogságról:
„Nincs benne sem múlt, sem jövő, csupán a jelen létezés, mivel örök.”3

A fizikai tér is megszűnik: a halál után nincs „mögött”, „fölött”, „előtt”,
„benne”, „kívül”, „itt” vagy „ott” — s ha használunk is ilyen szava-
 kat, az a földi nyelvünk elégtelenségét bizonyítja (például „a menny-
 or szágban”; „Isten előtt”). A természet törvényei egyáltalán nem, legföl-
jebb analóg értelemben érvényesülnek. Ezt a tér és idő dimenzióinak
meg szűnése is nyilvánvalóvá teszi. Következésképp a földi ember éle-
téhez tartozó fizikai, biológiai és pszichológiai folyamatok is eltűn-
nek, értelmüket vesztik, vagy a földitől eltérő módon jelennek meg. Pél-
dául nincs értelme az üdvözültnek „életkoráról” vitatkozni.4 Az
„ál lati” testfunkciók hiányoznak. Például „nem nősülnek, férjhez sem
men nek, hanem úgy élnek, mint az angyalok a mennyben” (Mk
12,25). Elvesznek azok az emberi jellegzetességek is, melyek az egyik
embert testi vonatkozásban a másik fölé vagy alá rendelik, vagy mél-
tóságban egymástól megkülönböztetik. Megszűnik a történelmi idő és
társadalmi beágyazottság sok jelensége: például az — eredeti jelentést az
örök életre értelmezve — „Itt már nincs görög vagy zsidó, körülme-
télt vagy kö rül metéletlen, barbár vagy szittya, rabszolga vagy szabad,
hanem minden és mindenben Krisztus” (Kol 3,11). Megszűnik az
(újabb) ha lál veszélye, minden fizikai, pszichikai szenvedés, erkölcsi
rossz és az esetlegességek minden formája.

A fenti állításaimmal szemben méltán merülhet fel a kérdés:
vajon az ember lényegéhez nem tartozik-e az időben-lét, a térben-lét,
a természettörvénynek való alávetettség? Ezzel egyetértve ugyan,
mégis úgy gondolom, hogy a fenti kizárások a „lényegalkotó” em-
 beri tulajdonságot érintetlenül hagyják, mégpedig azt, hogy Isten

2Meister Eckhart:
Tizenöt német beszéd.

(Ford. Schneller István.)
Kráter, Pomáz, 2000, 106.

3Szent Ágoston:
Vallomások.

(Ford. Városi István.)
Gondolat, Budapest,

1982, IX. könyv,
X. fejezet, 266.

4Szent Tamás erről
másként gondolkodik:

S.Th. Pars III. Supp.
Qu. LXXXI. Art.1.
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saját „képére és hasonlatosságára” teremtette az embert. Ennek a for-
mulának talán az első megfogalmazói sem arra gondoltak, hogy Is-
tennek ugyanolyan testrészei és ugyanolyan testi funkciói len nének,
mint az embernek, s az idő is ugyanúgy múlna felette. Azt gondolom,
hogy az ember örök életének (az üdvösség állapotának) leírására nem
a bio-fizikai, hanem a szellemi mivoltunkat kifejező fogalmak képez-
nek alkalmasabb kiindulópontot — bár töredékesen és analóg értel-
mezéssel —, hiszen ezek segítségével fogalmazzuk meg azt az „is-
tenarcot”, mellyel a teremtő megajándékozta az em beri fajt.

Az örökéletet elsősorban egy (most még felfoghatatlan) betagozó-
 dás jellemzi Isten belső világába, a Szentháromság közösségébe. Ez
az állapot azonban nem zárja ki az üdvözültek földi életében már megjele -
nő, érvényesülő szellemi dimenzióinak kiteljesedett formájú fennmaradá-
 sát, sőt folytonos gazdagodását — most még elképzelhetetlen analógia
végpontjaiként. Három lényeges különbségre azonban fel kell fi-
gyel nünk. Az ember halála után nem „meztelenül” lép Isten elé, hanem
egész életét — születéstől haláláig — köntösként magával viszi,
annak minden sorsalakító, külső és belső eseményé nek szellemi ve-
tületével együtt. Ami eddig az időtengely mellett folyt egyirányú
egymásutánban, az most egyetlen szinopszisban, egyszerre jelenik
meg, de nem élettelenül, nem puszta emlékként, hanem teljes ele-
venségében, és „örök jelenként”. A halálon átjutott ember azt és any-
nyit „visz magával” a túlvilágra, amit és amennyit a sze re tete földi életé-
ben létrehozott: azokat, akik őt szerették; azokat, akiket szeretett,
egyéniségéből pedig a szeretete által kicsiszolt jellemvo násokat. Ám
minden ilyen jegy elváltozik, s Isten teremtő aktusa által az „új te-
remtménynek” megfelelő változatban nyilatkozik meg, leplezetle-
nül, romolhatatlanul, a „fogadott fiak” méltóságához illően. Milyen
jegyekre is gondolok itt?

Az örök élet alapvető „modellje” az Istentől kapott és megtisztított sze-
 re tet sodrásában növekvő élet. A kezdeményező és a mérték: Isten. („Ő
előbb szeretett bennünket” 1Jn 4,19). Az örök élet nem a célja, hanem
— elsősorban — értelme és kiteljesedése a földi életnek. Az új teremtmény
(Isten különös teremtő tevékenysége folytán) örökli a földi identitását,
identitás-tudatát, és „karakterének” kiteljesített formáját. A test-lélek
dualitását elutasító, az örök életben bizakodó hívő (nem csak zsidó,
nem csak keresztény) ember számára ez az öröklét elképzelhetetlen
valamiféle „test” nélkül. Az ember „felöltözése” (Pál szóhasználatában)
annak az állapotnak elnyerését jelenti, melyet „feltámadásnak” nevezünk:
ebben az állapotban az ember már testi valóságában is kiteljesül: az ember-
létnek azokat a dimenzióit is birtokolja, melyeket a „csak-lélek” állapotában
nem birtokolhat. Pál megfogalmazásában: „Így van a halottak feltá-
 ma dása is: romlandóságban vetik el, romolhatatlanságban támad
fel; (…) érzéki testet (szoma pszühikon) vetnek el, lelki (szellemi) test
(szoma pneumatikon) támad fel” (1Kor 15,42–44). Erősen hiszem, hogy
a test feltámadása nem az örök élet „kiegészítő” eseménye, hanem
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annak nélkülözhetetlen attribútuma. Pál az egész Kozmosz átalakulását
(„feltámadását”) vizionálja az idők végén: „Mert a teremtett világ
is felszabadul majd a romlottság szolgaságából Isten fiai dicső sé-
 gé nek szabadságára” (Róm 8,21). Számomra éppen ezt idézik fel
Ne mes Nagy Ágnes halhatatlan verssorai: „Mert fény van minden
tárgy fölött. / A fák ragyognak, mint a sark-körök. / S jönnek sor-
 ban, derengő végtelen, / fény-sapkában 92 elem, / mind homlokán
hordozva mását — / hiszem a test feltámadását” (A tárgy fölött).
Ágoston feledhetetlen sorai is az örök élet milyenségére emlékez tet-
 nek. „Mert mit szeretek, amikor szeretlek [Istenem]? Nem szépsé-
 ges testi alakot… Nem a fények ragyogását… Nem az ének bájos
dal lamát. Nem szirmok, kenetek, fűszerek illatát. Nem mannát és
mézet. Nem ölelésre hívogató testi tagokat… És mégis szeretek vala mi
fényességet, valami dallamot, valami illatot, ételt, ölelést, amikor Istene met
szeretem… Ez az, amit én szeretek, ha szeretem Istent.”5

Most meg kell állnom, hogy az „idő” — fentebb törölt — fogalmát
valamiképpen mégis rehabilitálni tudjam. A „feltámadt idő” olyan földi
élményhez hasonlítható, amit néha egy extatikus, mégis békés csodálkozás
pillanataiban élünk át, ahol valamilyen „érték” jelenik meg ed dig ismeretlen
ragyogásban. Ilyenkor azt mondjuk: ezért a pilla na tért érdemes volt
élni. Olyan értékekről beszélek, melyekre — ana lóg formában — már
földi életem során is rácsodálkoz hat tam, de „ott” Isten teremtő aka-
ra ta szerint már „véglegesen”, egyre gazda god va, egyre intenzívebb
módon kerülnek birtokomba; nem ismer nek vég pontot, megállást,
hanyatlást, elmúlást. Ezért az előbbi sejté se imhez egy másik, még sú-
lyosabb (és ellentmondással terhes) kép zet is tár sul: az örök jelen hez
„az örök változás” képzete, amit azonban nem sza bad jelen életünk
idő folyamatával párhuzamba állítani. Sok teo lógus (és laikus) sze-
rint ugyanis az örök élet jellegzetességei közé inkább a változatlan-
ság (mozdulatlanság) illik, hiszen ez Isten lé nye géhez hozzátartozik.6

Ám Szent Tamás szerint is Isten maga az élet;7 ezért a feltámadott
testtől nem vitatja el a mozgás, az „érzé ke lés” és más lelki működés,
tehát a változás valamiféle lehetőségét.8 Az örök élet terében a „vál-
tozást” első sor ban (és analóg értelem ben) folytonos gazdagodásként,
elmé lyü lés ként érdemes megközelí teni, Isten ajándékaként egyre
gazdagodó ismeret és mélyülő szeretet metaforájával.

Úgy gondolom, hogy az örökkévalóságba költözött ember „saját
tudással” is rendelkezik; a halálig megszerzett földi tudása Isten
„mindentudó” hatalmának hatása alatt új formákba öltözik. Teljes,
de analogikus kapcsolatban áll földi „elődjével”, ám annak mintá-
 za tai átadják helyüket Isten megvilágosító, végtelen távlatokat nyi -
tó fényének. Az örök életbe lépő embernek „legfontosabb” tudás-él-
ménye, hogy felismeri földi életének „értelmét”. A kiemelkedő, vagy
akár csak esetleges események, az akkor még érthetetlen, értelmez -
hetetlen, hibás, bűnös, romboló, szenvedéssel teli történések — éle-
 tem egészébe csomagoltan — teljes világosságukban tűnnek elő, és

5Szent Ágoston:
Vallomások, i. m.

X. könyv, VI. fejezet, 284.

6S.Th. Pars I.
Qu. IX, Art.1.

7S.Th. Pars I.
Qu. XVIII. Art.3–4.

8S.Th. Pars III. Supp.
Qu. LXXXIV. Art.1. 
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jelentést, minősítést nyernek az örök élet szempontjából. (Ez az „íté-
let”.) A rész-szerinti tudás helyébe az összefüggések ismeretével
feldúsult lényeg-látás lép. („Úgy fogok ismerni, mint ahogy én is-
mert vagyok.” 1Kor 13,12). Minden egykori „miért”-nek megjelenik vá-
laszként a „mert”-párja. Az események mellett az okok és követ kez-
 mények; a szándékok, kegyelmi behatások, döntések mellett azok
„értékelése” (képi hasonlattal) kiterített térképként tárulnak majd
elém. Életpályám előzményeit is felismerhetem (a biológiai, törté-
nelmi, társadalmi előzmények összességére gondolok); hasonló-
képpen földi életem továbbhullámzó következményeit, hatásait is.
Talán a szellemi erőfeszítéseim, emlékezetem analóg formái is jelen lesznek,
bár az istenközelség atmoszférájában megtisztult, megnemesedett
formában. Az érzelmek analogonjait sem zárnám ki az örök élet jelleg-
zetességei közül: „ott” is lesznek igazi emberi érzel mek, ezek foly-
tonosan gazdagodnak, az „új teremtmény”-ember (soha be nem fe-
jeződő, de mégis annak korlátai között maradó) kiteljesedése felé.
Lehetővé válik majd a teremtett szépség minden forrásának és gazdag-
ságának felismerésére és birtoklására, az abszolút Szépség fényében.
Az az emberi képesség, mely segítségével a földi életemben valamit
gyökeresen újként hoztam létre, az „alkotás” lehetőségeként tovább -
ra is élhető dinamizmusként marad meg, de szabadon, az isteni te-
remtő erőhöz hasonlíthatóan.

Az örök élet létformája lényegileg közösségi és közösségalkotó. Az üd-
 vö zült a kölcsönös önátadás állapotában találkozik az összes többi
üdvözülttel. „Csak másban moshatod meg arcodat” — ezt a József
Attila-idézetet most az üdvözültek önreflexiójának modelljeként
használom. („Nem én kiáltok”; talán nem haragszik meg érte!) Az
üdvözült az Ajándékozó és a többi üdvözült szeretetének megta-
 pasz talásában ismer újra önmagára. Ez az állapot minden üdvözült
számára határozottan személyes, ugyanakkor mélyen közösségi.
Mindkettő (a személyes és a közösségi jelleg) Istennel telített, s
mindkettő Istenben lakik. Olyan szeretet-közösség alakul ki köz-
tük, mely univerzális, leplezetlen, reflektált, békés, „érdekes”, és
min  den kapcsolat „nyereséges”: Istenben való gazdagodást jelent.
(Nagy meglepetésem lesz, amikor a másképpen gondolkodókat, az
„un do kokat”, a számomra közömböseket, az ellenfeleimet — mert
el len ségem nem volt —, a besúgóimat, vagy akiknek én ártottam,
mind őszintén szívemre ölelhetem majd!)

Az „örök élet” kifejezésnek több olyan szinonimáját ismerjük, me-
lyek az üdvösség kizárólagos „többletét” jelzik: Isten színe-látása; örök
boldogság; részesedés Isten örökkévalóságában és dicsősé gé ben;
teljes közösség Istennel, Jézussal; beteljesedés Isten kegyelmé ben,
Isten megismerésében és szeretetében; részvétel a Szenthárom ság
egységében stb. Vagyis mindaz, „amit szem nem látott, fül nem hal-
lott, ember szívébe föl nem hatolt” (1Kor 2,9). Ez az állapot elve-
 szíthetetlen, örök. (Az „egyesülés”, „egybeolvadás” szavakat kerü -
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löm.) Most a fenti kifejezéseket igyekszem saját sejtéseim szerint
megfogalmazni.

Az örök élet alapképlete: a „másért-élő-élet”, más néven a tiszta szere-
tet. François Varillon szavai szerint „szeretni annyi, mint a másikért
élni: ez az ajándékozás —, és a másik által élni: ez az elfogadás”.9 Az
örök élet küszöbét átlépő ember olyan Valakivel találkozik, aki ön-
 ma ga teljes gazdagságát, teljes önmagát az érkező kezébe adja; ke-
 ve sebbet nem is tud adni. Az érkező válasza sem lehet más, mint sa -
ját létének átadása, viszont-ajándékként. Létünk a „másért-élő-lét”
tökéletes, isteni alakját veszi fel. (Pál a Filippi levél második fejeze-
 tében ír hasonlót Isten megtestesülésre vonatkozóan.) Ez végtelenül
több, mint Isten képmásának lenni; a „szeresd felebarátodat mint
önmagadat” ennek csak előképe. Az örök élet ugyanakkor egy állandó,
folyamatos, vég nélküli gazdagodás Isten szentségének (belső életének) ránk
jutó „örökségében”. (A kiteljesedett földi képességekre vonatkozóan
er ről előzőleg már beszéltünk.) A gazdagodás folyamatának nincs
be fejezése, mert a Végtelennek nincs vége, semmilyen értelemben.
Az örökéletet a „bennlakás” metaforájával is kifejezhetjük. „Ahogyan
te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mi-
 bennünk” (Jn 17,21). Isten dicsősége (vagyis, ami belső szentségéből,
tökéletességéből számunkra is „láthatóvá” válik) az üdvözült ember -
ben leplezetlenül felragyog, minden üdvözült számára látható módon.
„Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr
dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicső-
 ségre az Úr lelke által” (2Kor 3,18). A földi életünkben még csak
korlátosan érvényesülő egység kiteljesedik az emberiség múlt, jelen és
jövő tagjaival is. Az egész teremtett világ, a Kozmosz teremtésének „értel -
me” is felfoghatóvá válik, ahogy a (porszemnyi) emberiség harmoni-
 kus beilleszkedése, „szerepe” is a Kozmosz egészében. Itt mondunk
majd végleges „ámen”-t a teremtés és a történelem egészére, a Koz-
 mosz „jelentésére”, végső értelmére. — Az üdvözültek szabadságáról,
sza bad döntéseiről nem szokás beszélni. Pedig „ahol az Úr lelke, ott a sza-
bad ság” (2Kor 3,17). Nem kételkedem abban, hogy Isten belső éle-
tében való részesedés folytán az üdvözültek olyan dimenziókban
válnak szabaddá, melyeket földi életében el sem tudtak képzelni.

Csak érintem az örök élet közismert (vagy csak sejtett?) krisz to ló -
giai „szerkezetét”: az üdvözült örök életének minden eseménye a feltá madt
(ember) Jézus közvetítésével történik, és határozottan a feltámadt (ám te-
remtett!) teste által megnyilvánuló formában: gyökeresen átalakult,
romolhatatlan, de mégis vitathatatlanul testi alakban. A ke resztény
hit szerint Isten a teremtés során belevéste saját arcmását az emberbe.
Ám — ezzel analóg módon — az ember is „nyomot ha gyott” Isten arcán,
Jé zus Krisztus feltámadása által. Ez az állapot indo kolja a következő, sar-
kított paradoxont: az embert véglegesen magához ölelő Isten számunkra
ember-arcú; ám az üdvözült ember isten-formájú. A Jelenések Könyvének
víziója szerint (21–22 fejezetek) nem a „mennybe szálló lelkek” képe,

9François Varillon:
A hit öröme, az élet

öröme. (Ford. Kaposiné
Eckhardt Ilona.)

Márton Áron Kiadó,
Budapest, 1998, 27.
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ha nem a „Földre szálló Isten” képe írja le hitelesebben a mennyor-
szág hol-létét és milyen-létét.

Az örök életet az örök béke hatja át, ahogy Izaiás gyönyörű látomá-
 sá ban leírja: „Akkor majd a farkas a báránnyal lakozik… nem árta-
 nak és nem pusztítanak szent hegyemen, mert tele lesz a föld az Úr
ismeretével” (Iz 11,6–9). — A mennyország „beszédmódja” a Csend,
mely nem hasonlítható a földi életünk nagyon ritka, kivételes
csend-élményeihez sem. A Csend „mondataival” Isten belső vilá-
gának (szentségének) egy-egy újabb kapuja nyílik ki — vagy egy
üdvözült válasza terjed szét a mennyei interneten. Ez a kitárt kapu
sohasem zárul be: az ajándékozás örökkévaló és folyamatos álla-
pot. Isten semmit sem titkol el előttük; egyenesen a szívébe (az istenség
központjába) enged bepillantást.

Most még egy — talán túl merész, vagy szinte hihetetlen — meg-
 győ ződésemről szeretnék tanúságot tenni: az örök élet már a földi élet-
ben is jelen van. Nem előjelről, hanem valóságos, bár rejtőző jelen lét-
ről beszélek. (A megtestesülés ténye csakis így értelmezhető.) Bár az
örök élet mibenlétére földi életünkben nem találunk közvetlen ta-
pasztalati mintákat, az emberré-válás folyamata olyan képessé gek-
 kel, határtapasztalatokkal, reflexiós készségekkel ruházta fel az em-
bert, mely a szorosan vett ember-lét korlátain túllépő — bár azt meg
nem tagadó — horizontokat tesz beláthatóvá (és részben bejár ha-
 tóvá!) számára. Itt különösen a (nem is olyan ritka!) „másért-élő-élet”,
a szerelem, bizonyos misztikus élmények (például 2Kor 12,2–4), a sza badság,
a művészi alkotás (kiemelkedően a zene univerzuma), min den faj ta igazság
megragadására törekvő vágy — néha még súlyosan szennye zett, de
kitörölhetetlen — jelenlétére gondolok. Ezek az „emberi” je len ségek a
menny előzetes hírnökei a földi életben, talán minden kor szak, minden
nép, minden kultúra emberei számára. Erősebb fo gal mazással: a
földi, múlandó és a túlvilági, örök életünk részben, de lényegi for-
mákban átfedik egymást. Az örök élet már földi életünk ben is elkezdő-
dött; ha nem, akkor ott sem folytatódik. Az „ott” már „itt” van, nemcsak
a hit, hanem egyfajta kódolt tapasztalat formájában is.
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