
Ha majd eljön az idők vége, szörnyű szellemi nyomás nehezedik a Valóság
határaira, mert szorítani fogják azok a végsőkig feszült lelkek, amelyek ki akar
nak jutni a Földről. Ez a feszültség egyetemes lesz. De a Szentírás azt is mond
ja. hogy ugyanakkor mély szakadás is osztja ketté: egyesek azért akarnak ki
lépni önmagukból, hogy még inkább uralkodjanak a Világon; mások viszont
- Krisztus szavára figyelve - szenvedélyes szeretettel varják a Föld halálát,
hogy ezáltal Istenbe jutva egyesüljenek.

S akkor az egyesítő képességeinek végső fokára jutott Teremtésben végbe
megy a Parúzia, Krisztus végső diadalmas eljövetele. Végre nyilvánvalóvá lesz
az az egyetlen asszimilációs és színtetízáló folyamat, amely az idők kezdetétől

fogva alakult, s akkor az egyetemes Krisztus villámfényként jelenik meg a
lassan megszentelődött Világ felhőiben. - Az angyalok harsonái csak gyönge
szírnbóluma annak, ami történni fog. A monászokat valami elképzelhetetlen
szerves vonzás fogja hajtani (magának a Világegyetemnek a kohéziós ereje!), s
ennek nyomására fognak oda zuhanni, ahová a Dolgok teljes érettsége s a Vi
lág egész Történetének kérlelhetetlen visszafordíthatatlansága végleg szánja
őket: egyesek, lelkivé vált anyagként. . az örök Egyesülés határtalan teljességé
be; mások pedig, anyagivá vált szellemként, a vég nélküli szétesés tudatos
bugyraiba.

S akkor - így mondja Szent Pál (J. Kor 15, 23s köv.) - Krisztus majd
kiüresít minden teremtett hatalmat (kivetve belőlük azt, ami szétszakító ténye
ző; és magas lelki fokra emelve az egyesítő erőt), be fogja teljesíteni az egye
temes egységesítést: teljes és felnőtt Testét végre az egészen megvalósult Egység
Erejével fogja' átadni az Istenség ölelésének.

Ekként fog megvalósulni az Isten és a Világ szerves együttese, a Pléróma,
az a titokzatos valóság, amelyet ugyan nem mondhatunk Istennél szebbnek (hi
szen Isten létezhetett volna a Világ nélkül is), de amit mégsem mondhatunk
abszolút tetszőlegesnek, abszolút mellékesnek, mert ezzel érthetetlenné tennénk a
Teremtést, abszurddá az Úr Krisztus Szenvedését, és érdektelenné a saját erő
feszítésünket.

Et tunc erit finis: s akkor lesz a vég.
A Lét óriási tengerárként öleli majd karjába a vibráló létezőket. Nyugodttá

simuló Óceán ölén fog véget érni a Világ óriási "kalandja", nagyszerű vállalko
zása. De ebben a tengerárban minden vízcsepp tudni fogja, hogy saját maga
maradt. Minden misztika álma, az örök panteista vágy végre meg fogja találni
teljes és jogos kielégülését. "Erit in omnibus omnia Deus": Isten lesz minden
mindenkiben.

Tientsin, 1924. március 25.
(Fordította REZEK ROMAN)

SZÁMUNK IROI. - Yves Congar írását a bécsi Opus Mystici Corporis Verlag
1974-ben megjelent "A papi szolgálat" c. kiadványából vettük át Kassai Tivadar
fordításában, a kiadó engedélyével.

Dr. Hédervári Péter neves vulkánfizikus, számos nemzetközi tudományos
társaság tagja, jelentős tudornány-népszerűsítő munkásságot folytat. Tíz könyve
és több mint 150 önálló tudományos közleménye látott napvilágot. Újabban
bolygónk geofizikai és a csendes-óceáni vulkanikus jelenségek problémáival
foglalkozik. Legutóbbi könyve A jávai tekercsek.

Dr. Horváth Arpád a teológia és filozófia doktora, a luzerni (Svájc) teoló
giai fakultáson filozófiai docens. Speciális kutatási területe Marx és Engels
valláskritikája.

Pogány János a budapesti piarista gimnázium tanára; 1974 októberében kö
zöltük "A matematika mint pedagógiai probléma" c. tanulmányát.
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