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Karl Rahner
"szellemi végrendelete"

Karl Rahner, a világhírű teológus 80 éves korában, 1984. március 30-án el
hunyt - ezt a közleményt adták hírűl az újságok immár egy éve. Rahner életútja,
sajátos gondolkodásmód]a, főbb művei, sőt még személye is ismerős Magyaror
szágon. Eletművének fölmérésére, alapgondolatának kimutatására már életében
történtek kísérletek. Tanulmányaiból kiérződik rendkívüli spekulatív tehetsége,
koncentráló ereje, lelkipásztori komolysága, fogékonysága a hagyományos és a
jelenkori problémákra. Szellemi frisseség és kimeríthetetlen leleményesség jel
lemezte gondolkodását. Teológiai alapgondolatából, a kritikusok elemzéséből és
saját szemérmes vallomásából szeretnénk kiolvasni szellemi végrendeletét.

"Egész életemben kapcsolódási pontokat kerestem"
Amikor megkérdeztem Rahnertől, hogy mi késztette az úgynevezett transcen

dentális kérdésfeltevésre, a transcendcntálís tapasztalat kidolgozására, így vála
szolt: "Nézze, én egész életemben a megfelelő kapcsolódási pontot kerestem a
mai bölcseleti gondolkodás és a teológia között." Az újkori gondolkodás egyik fő

törekvése, főként Kant óta az ún. transcendentális reflexió, amely a valóságra, a
létre irányuló gondolkodás végső feltételeit kutatja, hogy ennek segítségével
elérhesse a lét és a megismerés eredeti egységét. Rahner szerint a transcenden
tális tapasztalat megvilágítja a megismerő alany, és ezzel együtt valamennyi meg
ismerhető tárgy végső struktúráját. A megismerő alany "önmagának-van-jelen".
Ezáltal megtapasztalja az önmagáról való szükségszerű és elkerülhetetlen tu
dást. A megismerő alany nyitott minden lehetséges valóság korlátlan horizont
jára. - A teológiában alkalmazott transcendentális gondolkodás a keresztény ki
nyilatkoztatás történeti tényére alapozva továbbkérdez: milyen szubjektív, antro
pológiai feltételek szükségesek a- kinyilatkoztatáshoz. Rahner próbálkozásában
újból egymásra talált a: bölcseleti és !eológiai gondolkodás. Nincs izolált, egyér
telműleg elhatárolható "tiszta bölcselet", hanem léthelyzetünknél fogva adott a
transcendentális tapasztalat, amely minden egyéb tapasztalat végső feltétele. Az
ember természeténél fogva transcendens lény, akinek végtelen horizontja. van,
lényegénél fogva a világra és annak kimondhatatlan alapjára, Istenre irányult.
Eleve rásejt az egészre - ez pedig nem alapozódhat a semmire, hanem csak a lét
végtelenségére, a transcendencia abszolút messzeségére és titkára.

Az életmű elemzései
A transcendentális kérdésfeltevés még csak formálisan jellemzi Rahner gon

dolkodásmódját. Eletművének elemzői tartalmilag is igyekeztek kielemezni alap
gondolatát: a kegyelem megtapasztalását és ennek variációit. K. H. Neufeld sze
rint Rahner központi témája "a bűn mint a kegyelem elvesztése". "Itt keresztezi
egymást minden fontos teológiai kérdés; Isten, az ember megismerése és dönté
se, az egyház, a világ, a kinyilatkoztatás, a megváltás. Itt találkozik egybe a hit
tapasztalat, a tudományos munka, az áthagyományozott tan, az új hipotézisek, a
teológia és a lelkiség. Ebben a tapasztalatban rejlik magszerűen az egész."
(Fortschritt durch Umkehr, in: Stimmen der Zeit 99, 1974.) Neufeld azonban
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nem ad egészen kielégitő választ, hiszen még alapvetőbb kérdést vet föl: mi a ke
gyelem?

J. B. Metz szerint Rahner dogmatikája és személyes élettapasztalata szorosan
összetartozik. Teológiai gondolkodásában a sajátos tapasztalataiba és élettörté
netébe belebonyolódott, azonosságát kereső embert: az üdvösséget kereső em

.bert emeli középpontba. Teológiája a keresztény ember "misztikus biográfíája",
"Rahner teológiája életrajzszerű, mert a vallásos tapasztalat misztikus biográ
fiája. Az elfátyolozott Isten-arc előtt lejátszódó élettörténet beágyazódik a hit
doxografiájába. Teológiája életrajzszerű, ami arra utal, hogy az úgynevezett
transcendentális teológia nem valami monomániás levezetés-teológia. Osszhang
ját és cáfolhatatlanságát nem ismétlések révén szerzi meg, hanem az Isten előtt

lejátszódó élettörténet rövidre fogott elbeszélésével." (K. Rahner - Ein theolo
gisches Leben, in: Stimmen der Zeit 99. 1974.) Metz szempontját találónak érez
zük. Nem kell félnünk a szubjektivizmustól, mert az élettörténetre fölépített
dogmatikában a hit objektív tan-rendszerébe épül bele a kegyelem tapasztalata.

A kegyelem megtapasztalásának központi témáját mélyítette el K. P. Fischer
Rahnerről írt könyvében (Der Mensch als Geheimnis, Herder 1975). Rahner
első nagyobb történeti és szisztematikus művei az emberi létezés, Isten és a .
kegyelem viszonyát határozzák meg. Isten-ember kegyelmi viszonyának kristá
lyosodási pontja nem a teremtett, hanem a teremtetlen kegyelem, Isten szabad,
megbocsátó önközlése. A teremtetlen kegyelem nem tárgyi-dologi adomány, ha
nem Isten létszerű önközlése. Isten az emberek létének legbensőbbtényezőjévé

lesz. Az ember Isten közvetlen közelségébe kerül. A teológiai alapgondolat sze
rint az üdvtörténet "legobjektívebb" ténye, Isten önközlése, az ember "legszub
jetívebb" tényévé válik. Isten a maga belső életébe vonja be az embert. Rahner a

, kegyelem megtapasztalását az átlagos élettapasztalatokból szűri ki. A szeretet, a
bizalom, a felelősség, a magány, a halál egyetemes emberi tapasztalatait vissza
vezeti végső hordozó alapjukra. Mivel az ember "a világban élő szellem", ezért a
kegyelem megtapasztalása nem csupán introvertált szubjektív élmények leírása,
hanem a világban megvalósuló valós tapasztalat. Az alvás, az étkezés, a nevetés
stb. közönséges hétköznapi tényei is kegyelmi tényezőkké válhatnak. Itt már a
Rahner ~ltal elfogadott és megvalósított Szent Ignác-féle lelkiség tűnik elő.

K. Lehmann szerint Rahner teológiai munkásságában (K. Rahner Lesebuch.
Ein Portrát, Herder 1979.) három szakaszt lehet megkülönböztetni. Az első sza
kasz az ötvenes évek közepéig terjed. A transcendentális gondolkodásmód által
föltárt kegyelmi tapasztalat segítségével a klasszikus teológia alapvonásait vizs
gálja Rahner. A hatvanas évek végéig terjed a második szakasz. Ekkor fejti ki a .
transcendentális alapmotívumot, és terjeszti ki a teológia egész területére. Az
utolsó szakaszban, a hetvenes évektől a történeti tényezőkkel és a misztérium
mal, annak levezethetetlenségével foglalkozik elsősorban. Markánsan elénk raj
zolódik, milyen hatalmas és mennyire korlátolt vállalkozás a szent titok előtti

reflexió. A teológus reflexiója egyre mélyűl, léptei egyre elszántabbak, mígnem
leszáll az este, és az élet utolsó erőfeszítésévelRahner belép Isten örök titkába,
amely egész életében fogva tartotta, de mindig kimondhatatlan misztérium ma
radt, és mint ilyen szüntelenül csak végtelen messzeségként és távolságként je
lent meg. De amikor a végtelen titokból áradó személyes szeretet lehajolt hozzá,
akkor az abszolút titok közvetlenséggé változik át.

Vallomás az örökkévalóság szemszögéből

, Az örökkévalóságból, Isten kőzvetlenségénekmegtapasztalásábóllépteti elő és
szólaltatja meg Rahner 1978-ban írt egyik utolsó tanulmányában Loyola Szent
Ignácot, rendjének alapítóját. A tanulmány címe: "Loyola Ignác beszéde egy mai
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jezsuitához". Személyes vallomását szemérmesen Szent Ignác szájába adja.
Ebben az írásában tűnik elő a legjobban embersége, szerzetesi mivolta és teoló
giájának rövid összefoglalása. Mondanivalóját három részre oszthatjuk. Először

a legfontosabbról, a közvetlen istentapasztalatról vall. Majd Isten evilágban meg
valósult közvetlenségének kinyilvánulásáról, Jézus Krisztusról és az O követé
séről. Végül Jézus egyházáról, és az egyházon belül a rendi szolgálatról.

"Istent közvetlenül megtapasztaltam"
"Találkoztam Istennel, megtapasztaltam Istent; állítom, hogy Istent közvetle

nül megtapasztaltam; csak annyit mondok, hogy azt az Istent tapasztaltam meg,
aki megnevezhetetlen, mással meg nem alapozható, aki hallgatag, és mégis oly
közeli, aki Háromságában felém fordult; az igaz és élő Istennel találkoztam, őt

tapasztaltam meg túl minden elképzelésen." (Scheiften zur Theologie, XV. Ben
ziger 1983. p. 374.) Ezzel a megdöbbentő és határozott kijelentéssel kezdi sze
mélyes vallomását az örökkévalóság szemszögébe helyezkedő Rahner. Legben
sőbb tapasztalatát, életének abszolút támpontját azért tárja föl, hogy a lelkeknek
segítsen. Az egyház mindig is tanította, hogy Isten megtapasztalható, de a régi
igazság egészen újszerűen hat Rahner vallomásában. Most már nem elméleti fej
tegetésbe torkollanak kérdései, Egyszerűen és higgadtan tárja föl végső tapasz
talatát. Az örökkévalóságból látja és összegezi életének jelentőségétés értelmét.
Személyes alaptapasztalatát elhatárolja a rendkívüli vallásos jelenségektől, a
képszerű látomásoktól, a szimbólumoktól. Tudatában van vallomása roppant je
lentőségének. De akire rávetődött az örökkévalóság rettenetes fénye, az már
csak a leglényegről szólhat; Isten közvetlenségének tapasztalatáról. Mai isten
telenségünk a bálványokkal való foglalatoskodásnak tűnik az Isten-közelség fé
nyében. Tapasztalata a hit kegyelmi bizonyosságában fogant, nevezhetjük akár
misztikus tapasztalatnak is. Rahner számára már az is közömbös, hogy a teológia
hogyan magyarázza ezta tapasztalatot. O már nem Istenről szól, hanem Istennel
együtt van. Igaz, egykor mint teológus még ő is különbséget tett Isten. önmagá
ban vett valósága, és az Istenre vonatkozó beszéd, az Istenre utaló képek, meg
nyilvánulási formák között. De most a közvetlen tapasztalatról vall. Természe
tesen ennek is megvan a maga emberi története. Szerényen és kicsiben kezdő

dött ez a tapasztalat. A mostani tapasztalat fényében minden teológiai reflexió
gyermetegnek, közvetettnek és elégtelennek látszik. A közvetlen tapasztalat
Isten szabad, megbocsátó, önmagát közlő kegyelmi ajándéka. Ez még nem a
"színről színre való látás": az egészen más, mégis valamiképpen ugyanez. A re
ménységben lejátszódó halál radikális eseménye teljesíti be majd ezt a kegyelmi
tapasztalatot, amely mindenki számára elérhető.

Rahner ezután föltárja közvetlen tapasztalatának hátterét: a Szent Ignác-féle
lelkigyakorlatot, az abból fakadó lelkiséget, az egyházi gyakorlat és a közvetlen
belső tapasztalat közti feszültséget. A lelkigyakorlat magányában, a radikális
Isten-közelségben már most megsejthetjük a halál Istenhez vezető valóságát.
Rahner még a teológiai tanulmányok elvégzése előtt, az egyházi rend fölvétele
előtt megrendülten részesült a közvetlen Isten-tapasztalatban. A lelkigyakorlat
ban Isten szuverén hatalommal belenyúl az ember életébe, és abszolút módon
rendelkezik az emberrel. Szent Ignác lelkigyakorlatos kezdeményezése Luther
és Descartes radikális szellemi fordulatához hasonlít. Minden intézményes egy
házi, szentségi gyakorlatot megelőz egy eredeti Isten-tapasztalat. A lelkigyakorlat
olyan esemény, amelyben az ember teljesen kiszolgáltatja magát Istennek, köz
vetlen közelségbe kerül, szelleme fölébred, és kegyelmi tartalommal telítődik.

Rahner figyelmeztet, hogy minden korszerűnektűnő vagy ügyeskedő újításnál
fontosabb az egyház életében a lelkigyakorlat ébresztő és. átalakító hatása.
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Minden hittani tanítás, erkölcsi parancs-rendszer akkor nyer alapot, ha a lélek a
lelkigyakorlatban megtér, szabadon rendelkezik önmagával, és megrendülve be
fogadja az isteni önközlés kegyelmét, közvetlenül megtapasztalja Istent. Az ilyen
tapasztalat .nyitja meg a szívet, amely képes önmagát föladva átadni Isten és a
felebarát szolgálatára. Emberi szívünk önmagától terméketlen pusztaság, sőt

démonok tanyája is lehet. A szív nyitottsága és termékenysége a közvetlen ta
pasztalattól függ. Rahner egy képpel világítja meg tételét. Az egyház tanító és
megszentelő munkájában bonyolult intézményes "vízvezetékrendszert" alkalmaz
(szavak, szimbólumok, szentségek, törvények stb.), hogya szívet termékennyé
tegye. Mindez azonban sokszor csak külsőséges eszköz marad. Magában az em
beri szívben kell mélyfúrást végeznünk: ott találunk rá az örök életre szökellő

forrásra. A külső szólítás csak akkor lehet hatékony, ha közvetlen Isten-tapasz
talatra számíthat, Rahner maga is a lelkigyakorlatból kapta közvetlen tapaszta
latát, és a lelkipásztoroknak manapság főfeladatává teszi a közvetlen Isten
tapasztalatra irányuló lelkigyakorlatos képzést. Ez azonban szerinte nem azonos
az egyházi hatóságok által szervezett különbözó óktató-neveló, fölvilágosító kur
zusokkal. Az általa ajánlott lelkigyakorlat "mystagógikus" alap-eligazítást nyújt;
a szent titokba, Isten közvetlenségének megtapasztalásába vezet.

,,A szegény és alázatos Jézust követtem"
Isten történelmileg, konkrétan Jézus Krisztusban nyilvánult meg. Benne min

denki mindenkor közvetlenül találkozhat az élő Istennel, aki ugyan megfoghatat
lan és kimondhatatlan, de Jézusban szabad elhatározásból közeljött a világban
élő emberhez. A kimondhatatlan Isten az ember felé fordulva Isten-emberként
kimondta önmagát, a maga kimondhatatlanságát. Isten lehajolt a világhoz, hogy
önmagát, közvetlenségét közölje. A véges és jelentéktelen teremtmény az isteni
önközlés révén végtelenül fontos, nagy és szép lett. Isten nélkül döntéseink tere
vég nélkül kiterjedhetne, de a végkimenetele mindig bizonytalan maradna. Csak
az egyik ürességből a másik ürességbe menthetnénk át létezésünket. Csak az
egyik véges dolog követné a másikat, és végül a semmi ürességébe torkollna az

-élet folyama. Isten közvetlenségének tapasztalata azonban átfogja az emberi
szabadság belső terét, végtelen lehetőségetnyit föl. Ha az ember kihasználja tel
jes lehetőségét, ha a végérvényesség igényével dönt életéről, akkor Isten önköz
lése folytán a végtelen titok közeli lesz és személyes, bár Isten megmarad fölfog
hatatlannak, sötétnek és áthatolhatatlannak. Isten végtelensége és feltétlensége
megtestesül. a világban kinyilatkoztatja önmagát. Az ember véges és viszonyla
gos marad, de Isten személyes szeretete révén létmódja kitüntetetté válik, a
'szeretet fénye beragyogja létét. Isten szabad és megbocsátó önközléseben komo
lyan veszi: kiválasztja és szeretetre méltóvá teszi a bűnös embert. Isten lehajlása
óta az ember nyugodtan elfogadhatja végességét, halálra-szántságát, anélkül,
hogy lealacsonyodna vagy elveszítené önmagát. Isten a tényleges emberi létezés
nek adott örök érvényességet. Isten lehajló szeretete nem isteníti és nem semmi
síti meg a véges létezőt, nem mossa el a határokat a véges és a végtelen között,
sőt még határozottabbá és világosabbá teszi a különbségeket. Teljes fényben lát
hatjuk a különbséget: mi nem Isten, és mi egyesült végérvényesen Istennel, lett
Isten akaratából azzá, ami. A világ és a másik ember is önmagában rejti Isten
közvetlenségét, összeköt a végtelen szeretettel. Az Isten szeretetében élő ember
végérvényeslétezésmódrajutott.

Ha valaki ezen a nyomon halad, nem lesz számára probléma, hogy Jézusban
az Istent és Istenben Jézust fölfedezze. Rahner megtérése óta - így vall önmagá
ról- Jézus személye nem más, mint Istennek a világhoz és személyéhez forduló
szeretete. Jézusban a megfoghatatlan isteni titok történetileg és egzísztenciáli-
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san foghatóvá lett: ő a beteljesedés végső reménye. Különösnek tűnik a keresz
tény ember reménysége, hiszen azt állítja, hogy a kicsiny és végességében a sem
mire nyíló létezésbe befészkelt a végtelen titok. A Jézus utáni vágy mögött nem
valami elvont eszme lappang, hanem az élet konkrét és egyszerű szándéka. Oly
kikerülhetetlen és emberi a Jézussal való benső kapcsolat, mint végességünk, a
halálba hanyatló lét tapasztalata. A halál ugyan a véges lét veszélyeztetettségét,
sötétségét, bűnét, az Istentől való elhagyatottságát jelzi, de a Jézussal együtt
meghalás biztosítja az Istenhez való visszatalálást. Ha az ember nem tér ki a sa
ját halála elől, hanem Jézussal egyesülve vállalja, akkor benne megtalálja Istent.
A Jézussal való "együtt-meghalás" az egész életen keresztül folyik: egész éle
tünkben követjük és szeretjük őt.

Jézus konkrét követésének sokféle útja van. Számos kezdeményezést ismer a
történelem. Rahner egyszerűen és határozottan jelenti ki a saját útját, egyben a
saját életének végső titkát: "én a szegény és alázatos Jézus követését választot
tam". (i. m. p. 386.) Választása élethivatást jelent, döntése igazolását önmagában
hordja. Ugyanazt a radikális elszántságot sugározza, mint Szent Ignác lelkigya
korlatai. Ugy érzi, hogy a szegény és alázatos Jézus követése "az élet szegélyére"
utalta. ~zellemi és egyházi pályafutásában, de magánéletében is tudatosan és
szabadon lemondott a hatalomról és a rangról. Csak a Jézus mellett elkötelezett
ember tudja életének törvényévé tenni a szegénységet és az alázatot. Rahner
hangsúlyozza, hogy döntését kizárólag személyes Isten-tapasztalata indokolta,
nem pedig ideológiai vagy társadalomkritikai szempont.

A személyes elkötelezettség megvallása után önként adódik a további' kérdés:
hogyan valósította meg rendje, és benne ő maga, valamint az egész egyház "a ha
talom nélküli szolgálatot", és ennek milyen sikeres vagy szerencsétlen formái
vannak. Az örökkévalóság szemszögéből nézve Rahner egyház-kritikát gyakorol.
Kezdetben a probléma az volt, hogyan lehet a radikális elkötelezettséget, a kariz
matikus közösséget egyházilag intézményesített renddé szervezni? Loyola Ignác
nak 1540-ben sikerűlt ez a csoda. Az egyház elfogadta és jóváhagyta Szent Ignác
rendjét. Azt már kritikusan kell látnunk, hogy a rend hogyan valósította meg a
szegény és alázatos Jézus követését: a szellem és a kegyelem erejére támasz
kodva hogyan ültették át a gyakorlatba a jézusi szolgálatot. Különös jelentősége

van ennek a kérdésnek számunkra is. A mai profán társadalomban élő egyház
nak különösen is szegénynek és a hatalom-nélkülinek kell lennie. Tudomásul
kell vennünk "a kritikus tüskét", hogy a szokásos "egyházi üzem", az egyházi
intézményesség a mai társadalmi légkörben már nem életképes önmagában.'Kü
lönösképp óvakodniok kell az egyháziaknak "a hatalom igézetétől". Csak egyet
'len indítéka lehet az egyházi szolgálatnak: a szegény és alázatos Jézus követése,
a Jézussal való együtt-meghalás vállalása. Rahner gondolatában a kereszt-teo
lógia alapgondolatai villannak föl. Az egyház és Szent Ignác rendje Jézus szelle
mét, követelményeit mindig megőrizte, de nem mindig valósította meg. Szomorú
tényeket idéz föl Rahner, de nem keserű lélekkel. A történelem kényszerű terhe
sohasem oltotta ki az egyházban a Lelket, bár sokszor elhalványította. Az egyház
és a rend akkor bízhat jövőjében, ha Jézussal egyesülve vállalja a mai társadalmi
körűlményekközött Jézus küldetését.

"Az egyház embere voltsm" .
Isten kimondhatatlan titka és Jézus követése után föltűnik Rahneréletének

harmadik pillére is: az elkötelezett egyházi szolgálat. Isten, Jézus, egyház egy
mással lényegi vonatkozásban vannak ugyan, de egymástól mégis különbözó va
lóságok. "Egész megtért életemben az egyházat akartam szolgálni" (i. m, p. 392.)
Egy egész emberi életre utal ez az elszánt mondat. Isten és az ember szolgálata
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jelenti' az egyháziasságot, hiszen az egyház nem önmagáért létező intézmény.
Végtelenségre nyíló távlatában az egyház hitben, reményben, szeretetben Isten
felé zarándokló közösség. Másrészt viszont nagyon is emberi, történelmi-társa
dalmi képződmény. Mivel mindannyian bűnösök vagyunk, azért könnyen adód
nak konfliktusok az Isten közvetlenségében élő lélek és az intézményes egyház
között, Rahner higgadtan kijelenti, abszolút konfliktusa nem volt lelkiismerete
és az egyház képviselői között. Hivő embernek ilyen nem is lehet. Egyháziassága
föltétlen szolgálatra késztette, a lelkekért. Az egyház iránt érzett szeretet csak
Isten közvetlenségének tapasztalatából eredhet..Jézus megtestesülése óta a tör
ténelem folyamán részesedhetünk Isten közvetlenségében. "Az egyház számom
ra a végtelen titokhoz való kimondhatatlan viszonyom konkrét helye, az Istenre
nyíló lehetőség." (i, m, p. 393.) Az egyházias érzület, az igehirdetés, a szentségek
megbecsülése, a pápasághoz való hűség, az' egyházi küldetés innen forrásozik.
Rahner számára az egyháziasság életbevágóan fontos elkötelezettséget jelent.
Mivel különbséget tudott tenni a közvetlen istentapasztalat és az ebből eredő

egyházi szolgálat között, ezért tudott helyes "kritikus viszonyt" kialakítani a hi
vatalos egyházzal. Csak hitben lehet meggyőződni arról, hogy az egyház Jézus
egyháza és az egyházi szolgálat Jézus szolgálata. Részleges és feltételes konflik
tusok gyakran adódtak Rahner és a rend életében, annak ellenére, hogy mindig
hűséges maradt az egyházhoz és a pápasághoz. Csak akkor viselhetjük el az ilyen
konfliktusokat, ha a szeretetből fakadó engedelmesség és a kritikus távolságtar
tás között szerenesés egység jön létre.

Kitekintés a jövőbe

Végül Rahner áttekinti saját, történelemhez kötött, korlátolt szemléletét,
konkrét egyéniségét, életstílusát. Az életét meghatározó elveket és az elfogadott
fegyelmet nem becsüli túl, de nem is szégyenli. Szent Ignác szellemében akart
élni. Ez a szellem az európai újkor jegyeit viseli magán: a szubjektivizmus és a
racionalitás befolyásolta ezt a lelkiséget. Alapvetően értékes és helyes volt ez az
életszemlélet, de-ma már ennek a kora 'is lejárt, elvégezte a maga jótékony "ha
tástörténeti" feladatát. Rahner egy hosszú élet útán érzi, hogy napjainkban új
lehetőségek és feladatok jelentkeznek. A mai magasan szervezett társadalomban
a. krisztusi küldetést, az egyházi közösséget másképpen látjuk. A jövőt tekintve
bátran kell kezdeményezni, de azért legyünk óvatosak és józanok. Mindent egy
bevetve csak egy dologszámít: végül isa lélek hallgatagon és közvetlenül Isten
előtt állva teljesen magára marad. S ekkor vesszük észre azt az élettörténetet,
amely már nem tűnik el az idő sodrásában: az Istennel egyesült élet végérvényes
történelme nyilvánul ki ekkor. Rahner tudatában hirtelen sötét vizió villan föl.
Vajon a jövő embereinek lesz-e még érzékük a közvetlen Isten-kapcsolatra, kér
deznek-e a kimondhatatlan titokra, lesz-e még én-te kapcsolat? Vagy talán az em
ber visszasüllyed a találékony állat állapotába, és a történelem megszűnika sza
badság, a felelősség, a bűn és a bűnbocsánat története lenni? De a sötét látomás
eltűnik, és Rahner már saját élettapasztalata alapján ismeri Isten kimondhatat
lan közelségét. Jézus Krisztus az emberiség felé fordult, és ezért fognak az em
berek feléje fordulni, ezért lesz egyházi közösség, és lesznek Istennel' egyesült
emberek, lesz értelme a küldetés vállalásának, amely az üdvösségre akarja ve
zetni az embereket. Hogy saját életművének, teológiájának milyen lesz a hatás
története, az számára immár közömbös, Hallgatagon kilép a sorból, s ezáltal is
Isten lesz egyre nagyobbá. Ennyi marad Rahner után: elhallgat a végtelen titok
előtt, amelyben azonban mindörökké Isten dicsőítésevisszhangzik.
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