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Boldogság és/vagy
üdvösség
A 20. század nyolcvanas éveiben nagyigényű könyvsorozatot
adott ki a Herder Kiadó: A keresztény hit a modern társadalomban.
Ennek egyik tanulmányát ketten írták, Világtörténet és üdvösségtör
ténet címmel. Az egyik szerző a híres német történész, Golo Mann,
Thomas Mann fia, a másik pedig Karl Rahner. Az agnosztikus,
melankóliára és önmarcangolásra hajló Golo Mann szerint a törté
nelemnek nincs átfogó értelme, legföljebb egyes események, telje
sítmények mondhatóak értelmesnek. Ráadásul az ember nemcsak
értelmeset és hasznosat tud alkotni történelmi cselekvésével, ha
nem még több gonoszat és értelmetlent.

Rahner az örök életet valló keresztény hitből indul ki: a törté
nelemnek (és minden egyes emberéletnek) van célja és értelme.
Ez fölötte áll minden emberi törekvésnek. Ajándékba kapjuk a
teremtő Isten szeretetéból, aki az üdvösség történetét szőtte bele
az emberiség (és minden egyes ember) történetébe. Az üdvösség
így nem pusztán a történelem horizontján túl derengő remény
sugár, hanem kapcsolatban áll evilági életünkkel.

Cicero írja: "A boldog élet keresése az egyetlen tárgy, amelyet
a filozófia maga elé tűzhet." Belénk van írva a boldogság vágya,
és minden eszközzel törekednünk is kell arra, hogy az életet
szebbé tegyük. Evilági boldogság és túlvilági üdvösség azonban
nem zárja ki egymást, sőt szorosan összetartoznak, bár lényege
sen különböznek is. Földi boldogulásunkat segítheti az, hogy
tudjuk: van célja és értelme az életnek, mégpedig nemcsak a si
keres és örömteli szakaszoknak, hanem a fájdalmas, sőt tragikus
eseményeknek is. Mert ez a földi élet torkollik bele feltámadot
tan az öröklétbe, a szeretetnek és boldogságnak abba a teljessé
gébe, amelyet magunktól elérni ugyan nem vagyunk képesek,
de elfogadni igen - Attól, aki magához fogadott bennünket.

Hamis az a nézet, amely leértékeli az életet és a történelmet,
és csak káoszt és szenvedést lát benne. De hamisnak bizonyul
nak azok a törekvések is, amelyek már itt a földön létre akarják
hozni az üdvösséget, a hiánytalan és véget nem érőboldogságot.

A boldogság nem fosztható meg transzcendens dimenziójától, az
üdvösség nem szűkíthető le a halál utáni állapotra.

Szent Iréneusz szerint: "gloria Dei vivens homo". "Éppen ab
ban áll Isten nagysága és dicsősége, hogy az ember életet, valódi,
üdvösséges életet talál." Ez az élet már most elkezdődik, betelje
sülése azonban csak a történelmen túl adatik meg az embernek.
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