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Bevezetés

„Minden végben kezdet rejtezik.” T. S. Eliot egyik
versébôl vettem a cím ötletét: „In my end is my begin-
ning.”1 A keresztény remény erejét szeretném a cím-
mel kifejezni, hiszen ez a remény az élet csôdjeibôl és
vereségeibôl való feltámadás ereje; az az erô, amely le-
hetôvé teszi, hogy az élet újraszülessék a halál árnyé-
kából; az újrakezdés ereje ott, ahol a bûn lehetetlenné
tette az életet. A keresztény reménykedés ugyanis az
elárult, meggyötört és elhagyott Krisztus lelkébôl lel-
kedzett lelkiség. Azáltal, hogy Isten feltámasztotta ôt
a holtak közül, Krisztusnak a golgotai kereszten be-
következett kiúttalan vége az ô igazi kezdetévé vált.
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Azáltal, hogy megemlékezünk errôl, nem mondunk
le magunkról, hanem az a várakozás él bennünk, hogy
minden végben új kezdet rejtezik. Újrakezdésre azon-
ban csak akkor leszünk képesek, ha készek vagyunk
elengedni azt, ami kínoz minket, vagy hiányzik ne-
künk. Ha keressük az új kezdetet, az megtalál majd
bennünket.

Sokan úgy vélik, hogy a Biblia az apokalipszis
rettenetével foglalkozik, az apokalipszis pedig „a vi-
lág vége”, s befejezésül az egyes emberi életek, a világ-
történelem és a kozmosz összes megoldatlan problé-
máinak isteni „végsô megoldása” (Endlösung) követ-
kezik el. Az apokaliptikus fantázia mindig izzó szen-
vedéllyel festette meg Istennek az Utolsó Napon vég-
rehajtandó nagy világítéletét: A jók a mennyországba
jutnak, a rosszak a pokolba, s a Földet tûzözön semmi-
síti meg. Ismerjük az Isten és a Sátán, Krisztus és az
Antikrisztus, a jók és a rosszak Harmagedón-völgyi
végsô harcának képeit is, amelyeket olyan jól ki lehet
használni a politikai barát–ellenség gondolkodásmód
céljaira.

Ezek a képek kétségtelenül apokaliptikusak,
de vajon keresztényiek-e? E kérdésre nemmel kell fe-
lelnünk; a keresztény jövôvárás ugyanis nem a végre
irányul – ennek az életnek a végére, a történelem
vagy a világ végére –, hanem a kezdetre: az igazi élet
kezdetére, Isten országa kezdetére és mindenek újjá-
teremtésének kezdetére, ami majd megadja a dolgok
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maradandó alakját. A remény régi bölcsessége: „Az
utolsó dolgok olyanok, mint az elsôk.” Isten nagy böl-
csessége ezért így hangzik a Biblia utolsó könyvében,
János Jelenéseiben: „Íme, újra teremtek mindent.”
(21,5) E végsô horizont fényében úgy olvassuk a Bib-
liát, mint Isten ígéreteinek, s az ember, sôt minden te-
remtmény reményeinek könyvét, és a jövô emlékeze-
tébôl energiát nyerünk az újrakezdéshez.

Isten jövetele. Keresztény eszkatológia címû
könyvemben (1995) a személyes, a politikai és a koz-
mikus jövôvárás különbözô területeire alkalmaztam
„a végben a kezdet” vezérmotívumot. Ebben a Kis re-
ménytanban azokra a személyes élettapasztalatokra
összpontosítok, amelyekben új kezdetet kereshetünk
és találhatunk. Ha a vég nem az utolsó mozzanat, ha-
nem új kezdet, akkor nem muszáj csupán az élet vé-
gére merednünk, hanem az élet kezdetérôl kezdhe-
tünk gondolkodni. Az élet születése megelôzi halálát.
Egy gyermek megszületésének csodájában olyan „va-
rázslat” rejtezik, ahogyan Hermann Hesse fogalma-
zott, amely túlmutat az élet végességének tapasztala-
tain, az élet csôdjein, csalódásain és vereségein. Ez
nem vágyaink és fantáziánk, hanem az eredetiség va-
rázslata. Valahányszor életünk során az eredet köze-
lébe kerülünk, és magunk is ismét eredetivé válunk,
új kezdetet tapasztalunk meg. Az élô Isten mindig az
életre hív minket, akár megszületünk, akár megha-
lunk, akár képesek vagyunk elkezdeni valamit, akár
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végünket járjuk. Isten közelsége mindig és mindenütt
élôvé tesz.

E kis reménytan három része életünk három
kezdetének felel meg: a születésnek, az újjászületés-
nek és a feltámadásnak.

Az elsô részben a gyermekkort és az ifjúsá-
got, s ezzel az élet idôbeli kezdetét tárgyalom. Min-
den gyermekkel valami új születik a világra. A „gyer-
mekkor” ezért a nyitott jövô képzetét kelti bennünk,
azét a jövôét, amely az összes lehetôségek teljessége,
így aztán szívesen alkalmazzuk a „gyermekkor”-t az
élet teljességére – a remény példázataként. Hasonló-
képpen vagyunk az „ifjúság”-gal. Az ifjúságé a jövô,
mondják. Ezért akarnak a modern felnôttek elmene-
külni az öregségtôl, és „örök fiatalok” maradni. De
vajon nem lehetséges, hogy valójában fordított a hely-
zet, és a jövô kilátásai tesznek fiatallá minket, akár-
hány évesek vagyunk is?

A második részben azzal az életkedvvel fog-
lalkozom, amelyet a remény ébreszt fel bennünk, ha
újból felkelünk csôdjeinkbôl, csalódásainkból és vere-
ségeinkbôl, és újrakezdjük az életet. Senki sem töké-
letes, csak keveseknek sikerül töretlen folytonosságot
megvalósítaniuk életükben, újból és újból határokba
ütközünk, és megtapasztaljuk az élettel összefüggô
terveink meghiúsulását, jó szándékú nekifutásaink tö-
redékességét, s nem utolsósorban a bûnt, amely lehe-
tetlenné teszi számunkra az életet. Az effajta életta-
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pasztalatokban az új kezdet a lényeges. Ha egy gye-
rek elesik, nem olyan nagy baj, megtanul felállni.
A keresztény hit a szó szoros értelmében „a feltáma-
dás hite”, és megadja nekünk az erôt a felálláshoz és
a teremtô újrakezdéshez, ahhoz, hogy a zajló történe-
lemben ismét elkezdjünk valamit, és újra kezdjünk.
„Incipit vita nova” („új élet kezdôdik”): ez a remény
valóban forradalmi, mivel ereje innovatív. Ezzel ez
erôvel megtörjük a siker kényszerét, s elvetjük a si-
kertelenség fatalizmusát. „A keresztények az örök új-
rakezdôk”, írta egyszer Franz Rosenzweig. Ez a leg-
jobb, amit el lehet mondani azokról, akik hisznek,
remélnek és szeretnek.

A harmadik részben aztán azokra az ún. „vég-
sô dolgok”-ra térek rá, amelyeket személyes életünk
vonatkozásában „halálnak – ítéletnek – örök életnek”
neveznek. Van-e „élet a halál után”? Létezik-e az élôk
és a holtak közössége? Mit jelent a gyász, és miben áll
a vigasztalás? Várnak bennünket. De mi vár minket?
Hogyan képzeljük el Isten ítéletét és „az eljövendô vi-
lágbeli élet”-et?

E könyv különbözô fejezetei a tübingeni
egyetem általános tanulmányi rendjének keretében,
evangélikus akadémiákon, a Német Evangélikus
Nagygyûlésen és világi konferenciákon elhangzott
elôadásokból álltak össze, s a széles olvasóközönséget
tartják szem elôtt. Ezért kerülöm a teológiai szakki-
fejezéseket és a sok idézetet, s megpróbálom azt ki-

11



mondani, ami leginkább fedi személyes meggyôzôdé-
semet. A tárgy iránti érdeklôdésen kívül mást nem
feltételezek. Teológiai fogalmak használata helyett
szívesen idézem egyházi énekek egyes versszakait,
amelyek költôien és hatásosabban fejezik ki ugyanazt.

Új útra küld az Isten, bízva induljatok!
Ô maga jön elébünk: jövôt így adott!
S aki elindul bátran, reménye el nem fogy.
A kapuk nyitva, tárva – az Ország már ragyog!

Tübingen, 2002 adventje

Jürgen Moltmann
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2. Hogyan válhat örökössé az emberi élet?
Mivel az ember nem isten, hanem teremtmény, so-
sem találhatja meg önmagában az élet tökéletes tel-
jességét, hanem csak Istenben, aki teremtette. Csak
magában Istenben van meg az az örökké eredeti ele-
venség és szépség, amely nem csupán boldogságot
ígér, hanem örök üdvösséget is. Csak Istenben van jelen
egyszerre a mozgás és a nyugalom, a teremtôi kimerít-
hetetlenség és az önmagában nyugvó tökéletesség.
Ezért látta a keresztény hagyomány magában Istenben
a „legfôbb jót” (summum bonum), amely a kezdet kez-
detén felébreszt, majd végérvényesen beteljesít minden
emberi törekvést. Ez Isten boldogító látásában fe-
jezôdik ki (visio beatifica), és abban a várakozásban,
hogy az az Isten, aki mindent teremtett és mindent
megvált, a célnál úgy fog benne lakni teremtésében, és
úgy marad jelen benne, hogy „ô lesz minden minden-
ben” (1Kor 15,28). Vegyük szemügyre e remény
mindkét vízióját.

Az istenlátás Isten „színrôl színre” való szem-
lélése lesz (1Kor 13,12). Ennek érdekében le kell hul-
lania az elrejtô lepelnek, amely most elválasztja egy-
mástól Istent és az embert.41 Isten részérôl ez abban
jelentkezik, hogy végérvényesen kinyilvánítja dicsôsé-
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gét, az ember részérôl pedig a szív tisztaságában (Mt
5,8) és a födetlen arcban: csak ezek teszik lehetôvé,
hogy az ember lássa Istent, és mégse haljon meg. Is-
tent és az embert nem csupán az rejti el egymás elôl,
ami oly titokzatossá, és épp elégszer oly kínzóvá teszi
számunkra a rejtôzô Istent, hanem valami más is, ami
kegyelmet hordoz: Úgy, ahogy vagyunk, elpusztul-
nánk dicsôségének fénylô ragyogásában. Érzékletesen
meséli el ezt Mózes története (Kiv 33): Az Úr leszáll
a „felhôoszlopból” Izrael népének kicsiny sátrába, és
„szemtôl szemben beszél Mózessel, ahogyan az em-
ber a barátjával beszél”. Ezután az Úr „teret ad” Mó-
zesnek maga mellett, és kezével óvja ôt egy sziklaha-
sadékban, hogy megnézhesse Isten elvonuló dicsôsé-
gét, mert „arcomat senki sem láthatja” (33, 23). A hé-
ber Biblia „Isten barátai”-nak nevezi azokat az embe-
reket, akikkel ilyesmi történt. Az Újszövetség azokat
a hívôket nevezi „barátok”-nak (Jn 15,15), akik „látták
Isten dicsôségét Krisztus arcán” (2Kor 4,6). Isten Lel-
kének világosságában „mindnyájan, akik födetlen arc-
cal tükrözzük vissza az Úr dicsôségét, a dicsôségben
fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át” (2Kor
3,18). Hogyan történik ez, és mi játszódik le ekkor az
emberben?

A szemlélésben megfeledkezünk magunkról,
és teljesen feloldódunk abban, amit szemlélünk. Nem
a látottat tesszük tulajdonunkká, hanem mi adjuk át
magunkat neki – így a szemlélés által mi alakulunk át,
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és bizonyos megfelelések révén hasonlóvá válunk ah-
hoz, amit szemlélünk. A szemlélés által részt veszünk
abban, amit nézünk, és részévé válunk. Isten szemlé-
lése örök közösséget teremt Istennel.

Az elcsodálkozás és a szemlélés képe az is-
tenszeretet legmagasabb formáját tárja elénk: azt,
amelyben önmagáért szeretjük Istent. Hálánk Isten jó
adományaira irányul, Isten szemlélése viszont önma-
gáért érzékeli Istent. Bár az istenlátás azt eredményezi,
hogy Isten szemlélôi teljesen megfeledkeznek ma-
gukról, énjüket mégsem veszítik el. Akik Istent szem-
lélik, nem tûnnek el, mint cseppek az istenség végte-
len tengerében, ahogy egyes keresztény misztikusok
vélték, és nem is oldódnak fel valamiféle nirvánában,
ahogy a buddhisták kívánják. Önmaguk maradnak, és
személyek maradnak, különben a szemlélt Istennek
nem lenne partnere, és az istenlátás elveszítené ala-
nyát. A szeretet egyesít és megkülönböztet; egyesíti a
különbözôket, és tiszteletben tartja sajátosságaikat.

A Biblia nyelve azzal hangsúlyozza ezt az Is-
ten-partnerséget, hogy azt mondja: „szemtôl szembe-
ni”, kölcsönös megismerés lesz ez, és majd úgy ismer-
jük meg Istent, ahogyan Isten ismer minket. Mielôtt
mi „néznénk” Istent, Isten letekint ránk: „Ô mindent
lát, ami az ég alatt van” (Jób 28,24). Az ember tehát
nem válik maga is istenné Isten szemlélése révén, de
olyan értelemben „megistenül”, hogy közvetlenül és a
különbözés kínzó érzése nélkül vesz részt Isten ere-
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detiségében és elevenségében, igazságában és szépsé-
gében. Istent szemlélve véges lényként is viszonylagos
örökkévalóságot kap annak révén, hogy akadálytala-
nul részt vesz az isteni örökkévalóságban. Az emberi
élet részesedéses örökkévalóságba vétetik fel, mégis
emberi marad.

Isten szemlélése Szent Ágoston szerint Isten
teljes élvezetéhez vezet (fruitio Dei). Nemcsak a bol-
dog szemek ismerik fel, ami addig rejtve volt, hanem
minden más érzékünkkel is észleljük Isten istenségét,
és így élvezetünk teljes lesz azáltal, hogy minden iga-
zi emberi kívánságunk beteljesedik. Csak ezért be-
szélhetünk örök boldogságról, és nem csupán örök
életrôl. Az örök boldogság tartalma Isten csodálatos
élvezése, és a véget érni nem akaró ujjongás folytán ez
felülmúl minden földi boldogságot.

Isten élvezetét is kölcsönös örvendezésként
kell elképzelnünk. Az emberek élvezik Istenben lelt
örömüket, Istennek pedig „öröme telik népében” (Iz
65,18). A teremtmények élvezik a közösséget Te-
remtôjükkel, s a Teremtô élvezi közösségét teremt-
ményeivel, akik immár teljesen megfelelnek neki. Is-
ten élvezete nem magányos lelkeknek készült, ezért
beszélt Ágoston arról is, hogy az Istent élvezô embe-
rek kölcsönösen élvezik egymást: Fruitio Dei et seinvi-
cem in Deo. Az Istenben lelt öröm révén az emberek
egymásnak is örvendezni fognak, és élvezetté válnak
egymás számára, amit itt és most nem minden eset-
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ben lehet elmondani. A közvetlen közösség Istennel
az emberek egymás közti közvetlen közösségéhez ve-
zet. Isten szemlélését ezért nemcsak személyesen kell
felfogni, hanem szociálisan is: az emberek „Istenben”
érzékelik és ismerik meg egymást. Ez sokkal több,
mint az a „viszontlátás”, amely sok hátramaradottat
izgat.

Isten mindent beteljesítô és boldogító látásá-
nak elképzelésében minden annyira magára Istenre
irányul, hogy az a benyomásunk támad: végtelen tá-
gasságában maga Isten az örök hazája mindennek,
amit teremtett. A maga sajátosságában, tehát önma-
ga megszûnése nélkül minden a túlvilági istenségben
fog lakni; nem csupán a lelkünk, hanem teljes szemé-
lyiségünk is, nem csupán az egyének, hanem a közös-
ség is, nem csupán az emberek, hanem minden terem-
tett lény is a mennyben és a földön. A végén Isten min-
dent összegyûjt önmagába.

Ez a kép azonban egyoldalú: Amint a szem-
lélés révén minden Istenben van, úgy a maga részérôl
Isten mindenben jelen van, és végtelenségével áthatja
minden dolog végességét. Pál ezt a képet használja er-
re: „Isten lesz minden mindenben” (1Kor 15,28). Ez a
dicsôséges Isten országának látomása. Az isteni és az
e világi nem keveredik össze, az isteni nem oldódik fel
panteista módon a dolgokban, hanem kölcsönösen át-
hatják egymást: keveretlenül és szétválaszthatatlanul.
Ez Isten e világban lakásának látomása. A Teremtô
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nem áll szemben elkülönülten teremtésével, hanem
belép abba, hogy örök lakásává tegye. Az egész te-
remtett világ az Örökkévaló templomává lesz. E benn-
lakása révén Isten mindent áthat elevenségével és
szépségével, s ezáltal minden újjáalakul, hogy Isten-
hez illô legyen, és örökre megfeleljen neki. Ez az új vi-
lág válik aztán Isten örök hazájává: „amint a menny-
ben, úgy a földön is.”

Mi változik meg tehát a világban? Ha Isten
mindenben benne van, akkor a teremtô valóság van
jelen a teremtett valóságban, s a végtelen minden vé-
gesben; akkor mindenben ízlelni és látni lehet, hogy
„milyen édes az Úr”; akkor mindennek Isten-íze és Is-
ten-illata van, mivel minden Isten szentségévé vált. Ezt
jelenti „az eljövendô világ örök élete”. A világ e szent-
ségi szemlélete szükségszerûen kiegészíti Isten boldo-
gító szemlélését.

Ha a természet és a történelem beteljesedé-
sének ezt az új világát „Isten országá”-nak nevezzük,
akkor ezt az Isten-országot nem szabad teokratiku-
san felfognunk, amint a kifejezés kézenfekvôvé ten-
né, hanem hangsúlyoznunk kell, hogy Isten és a világ
kölcsönösen áthatja egymást: Isten isteni módon ben-
ne lakik a világban, a világ pedig világi módon benne
lakik Istenben. Annak a mintaképe, hogy így tekint-
sünk Isten országára, maga Krisztus, mert Krisztus a
„megtestesült Isten országa”, amint az Újszövetség
hangsúlyozza: „Benne lakik testi formában az istenség

278



egész teljessége” (Kol 2,9). Isten országától, ahogy a
mennyben, úgy a földön is, nem kevesebbet várha-
tunk, mint Isten kozmikus megtestesülését, amely-
ben az istenség és az emberség úgy hatja át egymást
kölcsönösen, ahogyan Isten örök Igéjének „megteste-
sülésében” és „Isten Lelkének minden testbe történt
kiárasztásában”. A „minden test” minden élôlényt je-
lent a héber szóhasználatban, a „test feltámadása” pe-
dig, ahogy az Apostoli Hitvallásban mondtuk régeb-
ben, minden élô örök elevenségére utal.
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