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AJÁNLÁS 

Könyvajánlásnak akkor van értelme, ha kedvet csinál az olvasónak ahhoz, 
hogy tovább olvassa a könyvet, ha inspirál arra, hogy továbbgondolja az 
egyes tanulmányok, cikkek tartalmát vagy állást foglaljon az olvasottakhoz, 
akár vitába szálljon a szerzőkkel! A Gaál Botond teológiai professzor 65. szü
letésnapjára készülő tanulmánykötet kapcsán szívesen vállalom intézmény
vezetőként ezt az ösztönző szerepet, annál is inkább, mert tudom: az ebben 
a kötetben szereplő szerzők mint pályatársai, egykori tanítványai és dokto
randuszai, jelenlegi tanártársai, más tudományterületek képviselői és barátai 
szintén érdekeltek a szakmai, illetve tudományos eszmecserében, és nem tér
nének 1d sem a teológiai, sem pedig a tudományközi párbeszéd emelkedett 
és megtermékenyítő lehetősége elől! 

Ünnepi kötet ajánlásához az is illő lenne, ha méltatná a jubilánst - de 
ismerve Gaál Botond szerénységét tudom, ezt nem szívesen venné! A ke
resztyén ember ugyanis ldtér a dicséretek elől és minden elért eredményért, 
szalm1ai sikerért Istennek ad hálát - ez a kötet pedig nem is róla szól, hanem 
neld! Teológiai tanárként pedig, mint a dogmatika tantárgy oktatója és a re
formátus teológia rendszerének ismerője, gyakran lehetett alkalma az elmúlt 
közel 25 évben a katedráról elmagyarázni, szemináriumokon elmélyíteni és 
akadémiai istentiszteleten hirdetni hitünk központi igazságát, azt, hogy ke
gyelemből hit által igazul meg az ember, s ez az igazság határozza meg földi 
pályáját is - ahogyan az általa is szeretett, kutatott és nagyra becsült Kálvin 
a Római levél magyarázatában írja:,,Boldogolmak nyilvánítja az Írás azokat, 
akik félik az Urat, akik az ő útján járnak, s aldk éjjel-nappal az ő törvényéről 
elmélkednek (Zsolt 1,2; 128,1). De mivel senld sem teljesíti ezt olyan tökéle
tesen, ahogyan kellene, úgy, hogy az Isten parancsának teljesen megfelelne, 
ezért eredménytelenek az ilyen áldások mindaddig, míg a bűnök bocsánata 
által teljesen megtisztulva boldoggá nem tétetünk, mégpedig úgy, hogy al
kalmasok legyünk arra a boldogságra, melyet az Úr törvénye iránt való buz
góságért és a jó cselekedetekért ígér az ő szolgáinak." Ez a hitigazság kijelöli 
az ember helyét a világban, felvillantja lehetőségeit és korlátait, szabályozza 
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Welker, Michael: 

A FELTÁMADÁS VALÓSÁGA 

TEOLÓGIA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

ÖSSZE TUDNAK-E FOGNI AZ ESZKATOLÓGIAI TÉMÁK 

ÉRTELMES MEGVITATÁSÁRA? 

Vajon el tudjuk képzelni, át tudjuk látni azt a valóságot, amire a klasszikus te
ológia gondolt, amikor ,,lelki ajándékokról': ,,lelld táplálékról", sőt, nagyon is 
provokatív módon a Feltámadott ,,lelki testéről" (lKor 15,44) szólt? Meg tud
juk-e győzni a nem-teológiai jellegű szellemi irányzatokat arról, hogy ezek a 
koncepciók nem csak a vallás körében képesek értelmet adni a dolgoknak, 
hanem rávilágítanak a mögöttes erőre is? Ezek a koncepciók igencsak szi
lárdan gyökereznek a valóságban, s nem korlátozódnak a vallási eszmecsere 
egy bizonyos, már önmagában is nagyon összetett módjára. 

Meglátásom szerint ezt a kérdést igenlőleg kell megválaszolnunk azért, 
hogy lehetővé váljék a párbeszéd a teológia és a természettudományok kö
zött az eszkatológiai témákról. Néhány fontos előz~!es lépést kell megten
nünk annak érdekében, hogy ezt a párbeszédet jól készítsük elő: 

Először is: különbséget kell tennünk „régi stílusú" és „új stílusú" metafizi
ka mint két lehetséges módszertani rendszer között. 

Másodszor: meg kell ismerkednünk a „teremtésről/teremtett világról" ld
alakított szemlélettel egyrészt „a régi stílusú" metafizika értelmében, más
részt a Biblia teremtésről szóló tudósításainak fényében. 

Harmadszor: varrnak koncepciók, melyek alapján ldalakulhat az az elkép
zelés, hogy a Teremtő csupán fenntartója az univerzumnak, ez pedig lelkileg 
nem ldelégítő és nem üdvös. 

Negyedszer: elő kell készíteni a feltámadás szerepének azt az értelmezését, 
ami azt általánosan az isteni kreativitásban helyezi el, sajátosan pedig azt 
segíti elő, hogy még jobban megértsük Jézus Krisztus „lelki testének" a jelen
tőségét és igazi természetét. 
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Welkc1; Miclwcl 

Ötödször: a továbbiakban megpróbáljuk megfogalmazni ennek a lelld 
testnek a transzformáló, igazi változást munkáló erejét, s az emberek és más
fajta teremtmények részesülését ebből a változásból. 

Hatodszo1~ végezetre: ezen az alapon szeretnénk nem-teológus akadémiai 
gondolkodókat ösztönözni arra, adjanak választ a kérdésre, hogy vajon a 
fenntartható, mentő és nemes interakciónak, ami az Isten-teremtett világ és 
a spirituális információ relációban alakult ki, van-e analógiája az ő tapaszta
lati, kutatási területükön, s vajon ez segíti-e tárgykörükben a redukcionista 
koncepciók megváltoztatását, esetleges leváltását. 

1. A „régi stílusú" és az „új stílusú" metafizika megkülönböztetése 

A „régi stílusú" és az „új stílusú" metafizika közötti különbségtételre irányuló 
javaslatom nem jelenti egyúttal azt is, hogy a „régi stílusú", ó-fazonú meta
fizika már teljesen elavult lenne, s egyszerűen le kell cserélnünk azt az „új 
stílusú", új-fazonú metafizikára. 

Az „új stílusú" metafizika igazából konstruktív reakció arra a panaszra, 
ami Kant után jelentkezett, s ami a metafizikát nem tartotta lehetségesnek, 
mondván: az egy véges és zárt gondolkodás terméke, ami a valóság totali
tására, teljességére irányul, s így többé már nem tartható. Valóban, a filo
zófiának szembe kell néznie azzal a dilemmával, hogy a legújabb modern 
társadalmak - és ezek akadémiai és vallási leképződései - létrehozták az élet
formák és az ésszerűségek pluralitását, s ezt nem lehet többé meggyőzően 
olyan kategóriákkal elrendezni és ldfejezni, melyek „a többé vagy kevésbé 
értékes hierarchia" 1 fogalmi köréhez tartoznak. Ebben a helyzetben a „régi 
stílusú" metafizika úgy használatos, mint a rákérdezés eszköze a jelenlegi is
meretelméleti tételezésre, helyzetre, legalábbis a Nyugat akadémiáin. Nemrég 
Richard Swinburne szolgáltatott érdekes és hatásos példát erre a megközelí
tés módra, amikor kombinálta a 18. századi anglikán természet-teológiát a 
20. századi valószínűség-számítás logikájával.2 Az „új stílusú" metafizika a 
maga inkább divatos és tapasztalatilag érvelő módján ugyanarra a kihívásra 
válaszol, nevezetesen arra, amelyik a metafizikai igényt redukálja, és leszűkíti 

vö. a sokféle megállapítással, amit Jürgen Habermas tett: HABERMAS: Metaphysik naci, 
Kc111t, 434. 

2 Lásd SwINBURNE: Is There a God? 
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e két területre: a felfedezésre és a kutatásra, s ezeket tünteti fel jó példaként 
(s nem „a totalitás" megtartására törekszik). 

Alfred North Whitehead volt az, aki a lehető leghasznosabb módon tett 
különbséget a régi és az új stílusú metafizika között (anélkül, hogy használta 
volna ezeket a terminusokat). Egyfelől a „régi stílusú" metafizika fogalma 
alatt ezt értette: ,,Metafizika alatt azt a tudományt értem, amelyik fel akarja 
fedezni azokat az általános eszméket, elképzeléseket, melyek elengedhetetle
nül szükségesek mindannak az elemzéséhez, ami csak történik". 3 Másfelől az 
,,új stílusú" metafizika divatjával kapcsolatban Whitehead nem „a" metafizi
káról beszélt, hanem „egy bizonyos" metafizikáról szólt, ,,egyfajta'' metafizi
kai leírásról. Ennek „eredete az érdeklődés bizonyos kiválasztott területével 
függ össze. Igazolását onnan veszi, hogy más érdeklődési vagy érdekterüle
tekkel szemben önmagát tekinti mértékadónak és leginkább szemléletesnek, 
érthetőnek''.4 Whitehead nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy az „egyik vagy má
sik típusú metafizikának" különböző a „szülőföldje": ez lehet a matematika, 
a tudomány, a vallás vagy a józan ész területe. Amennyiben erős áthidaló 
elméletet lehet létrehozni két érdeklődési terület (teológia és tudomány) kö
zött azzal, hogy bizonyítást nyer: az alapvető eszmék, gondolatok, koncepci
ók és az intellektuális tevékenység mindkét területen működőképes, akl<or 
már benne vagyunk egyfajta „metafizikai módozatban", s az egyik metafizika 
felé tartunk, amit „új stílusú" metafizikának nevezek. 

Ez pedig a „hatoljunk a mélyére" módszerrel szemben a „finomságokra 
törekvő" gondolkodást helyezi előtérbe, s ez az „új stílusú" metafizika jel
lemzője. Ez a metafizika megpróbálja építeni a közfelfogást, követelménye
ket állít vele szemben, s a belátás magasabb szintjére vezeti, közben pedig 
szembesíti is azokkal a sajátos „érdeklődésfterületekkel", melyek a gondol
kodás speciális módjait igénylik a megfelelő kutatás és kutathatóság céljából. 
A közvéleményre építő mérlegelés és gondolkodás képezi az érdeklődési te
rületek egyikére történő átmenetet, és ez szolgáltat további impulzusokat az 
„új stílusú" metafizika fejlődéséhez. Így aztán ez valóságosan hozzásegít a két 
érdeklődési terület közti különbség szellemi kutatásához, e két terület pedig 
a természettudomány és a teológia. 

3 WHITEHEAD: Religion Íll the Making, 82. 
4 i. 111., 86kk. 
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2. A teremtett világ a „régi stílusú" metafizika és a klasszikus bibliai tudósítás 
szerint 

A „teremtett világról" és magáról a „teremtés" aktusáról kialakított legtöbb 
teológiai és filozófiai elgondolást uralja a „továbbvitel" és a ,,legnagyobb 
mértékű függőség" koncepciója. A teremtés mint creatura fogalma alatt a 
természetet, a kozmoszt, vagy egyfajta homályosan értelmezett teljességet/ 
totalitást értettek, amit valaki létrehívott, s a létezésében egy vagy néhány 
transzcendens erőtől, esetleg akarattól, valamilyen személyes valóságtól függ, 
amit elneveztek Istennek vagy istenségeknek. A teremtésre vonatkozó másik 
fogalom, a creatio alatt viszont a létrehívást, létrehozást eredményező aktivi
tást vagy energiát értették, a függőség megőrzését vagy éppen a végső függő
séget, egyben pedig a természet, a kozmosz és a teljesség/totalitás fenntartá
sát (némelykor kifejezett utalással a kultúrára és a történelemre is). Az ilyen 
típusú gon\iolkodáshoz kapcsolódtak az Istenről alkotott fogalmi kategóriák, 
mint például „a mindent meghatározó valóság" (Bultmann, Pannenberg), 
,,a létezés alapja'' (Tillich), ,,végső referencia-pont" (G. Kaufmann), ,,az ab
szolút függőség tisztasága'' (Schleiermacher), s ezek a fogalmak nagyon is 
elterjedtek, divatosak voltak. 5 

Feltűnő ellentétben áll ezekkel a teremtésről szóló klasszikus bibliai tu
dósítás, a papi teremtéstörténet (lMóz 1), amely sokkal finomabb meg
közelítést tár elénk. Isten Igéje által a kaotikus anyagot képessé tette arra, 
hogy ne csak formát és alakot öltsön, hanem energia és élet is keletkezzék 
belőle. Minden aktívan részesült Isten teremtő energiájából és erejéből: 
a menny, a csillagok, a föld, a vizek és az emberi lények. Ugyanazok az igék 
szerepelnek a teremtés isteni folyamatának leírására, mint a teremtésbeli 
társ-mivolt érzékeltetésére, mindenhol, ahol csak a teremtő folyamat vala
mit vagy valakit létrehozott. A széles körben elterjedt félelemmel szemben, 
miszerint a teremtésbeli társ-státusz szemléletmódja az Isten-teremtett világ 
nem kívánatos „szinergetikus" konfúziójához vezethet, azt kellett meglátni, 
hogy a bibliai teremtéstörténet nem tételez és nem támogat „egy az egyben 
struktúrákat" (Isten és a teremtés, Isten és a világ, Isten és az emberi létezés). 
A tudósítás inkább az „egy-sok" struktúra-szemléletben mozog, ami szerint 
a kiválasztott teremtmények lépcsőzetes módon vesznek részt a teremtő akti
vitásban. A különböző módon szelektált, megkülönböztetett teremtmények 
részesülnek a teremtett világ alakításából. A mennynek is van része ebben, a 

5 vö. WELKER: Creation a11d Reality, első fejezet (a mű magyarul is olvasható, lásd uő: 
Teremtés és valóság, Budapest, Kálvin Kiadó, 2007.). 
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csillagok irányítják, felosztják az időket és az ünnepnapokat, a földön tovább 
folytatódik a teremtés, az emberi lények pedig meghatározzák a feladatokat 
a teremtett világban, s ennek során reflektálnak az Istenképűségre, illetve 
-hasonlatosságra. 

Ebben az „egy-sok" -jellegű kapcsolatrendszerben, ami Isten és „a világ" 
között fennáll, működik, egyetlen teremténynek sincs hatalma arra, hogy 
Isten helyett cselekedjék, ugyanakkor a teremtésbeli társ-lények hatalma 
mégis figyelemre méltó. Ez a hatalom, erő nemcsak arra teszi képessé az 
emberi lényeket, illetve más teremtményeket, hogy éljenek is teremtésbeli 
szabadságukkal és független cselekvési lehetőségükkel, hanem a teremtésbeli 
önveszélyeztetés és önrombolás kockázatát is magával hozza. Van néhány 
utalás a teremtéstörténetben, ami alátámasztja ezt a valósághű olvasatot 
mindenfajta metafizikai illúzióval szemben, ami a „tökéletes órásmester" 
képének a Teremtőre vonatkoztatásával próbálkozott ( ez olyan illúzió, ami 
rendszerint a theodicea kérdését rejtegette a hátizsákjában). Viszont azt is 
látjuk, hogy a teremtésben részt vevő társak (co-creativ creatures) továbbra 
is teremtmények maradnak. Hatalmuk ellenére nem istenségek, hatalmuk 
tehát korlátozott ( ellentétben azzal, amit a többi ókori teremtés-tudósításban 
látunk). Sem a menny, sem a nap, a hold vagy a csillagok, sem a föld nem 
rendelkezik isteni erőkkel. Az akkori rabszolgatartók és uralkodók nyelve
zete tükröződött az elhíresült „uralkodásra hivatva" ldfejezésben (vö. lMóz 
1,28), ami azt sugallta, hogy állandó konfliktusveszély áll fenn az emberi és 
az állati szféra között az élelemszerzés közös területein, s ezt szabályozni kell. 
A teremtésbeli és még inkább a teremtés-társi létformát, mivel az nagyban 
segítette az életet, Isten ezzel a megjelöléssel illette: ,,jó" (héberül tób, azaz 
életet segítő), de ez soha nem érhette el az,Asteni dicsőség rangját. Az Isten 
dicsősége és a teremtett világ közti különbség, jóllehet Isten a teremtést „jó
nak", sőt „nagyon jónak'' nevezte, mégis maradandó, meg nem szüntethető. 
A teremtett világ nem a Paradicsom. Ha jó úton jár, akkor „az új teremtés" 
irányába tart. 

3. A teremtés túlmutat azon az Istenen, aki puszta fenntartója az univerzwnnak 

A természettudomány és a teológia, a tudomány és a vallás közötti eszme
cserék „rituáléjához", forgatókönyvéhez tartozik - s ez megjelenik a publikált 
anyagokban is-, hogy egyik-másik tudós összegzésébe és távlatos gondolko
dásába beleveszi a vallások iránti megbecsülést, valamint az isteni Teremtő 
bölcsesség és hatalom iránti tiszteletet is. A matematika és a racionális gon-
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dolkodás ereje mutatkozik meg abban, hogy megvilágítja a természet rejtett 
titkait, a mindenfajta kérdésen felülálló szépségről és a meglepően ritmusos 
rendről szerzett megfigyeléseket, továbbá az élet termékenységét és poten
ciális képességét arra, hogy magasabb formációkat generáljon - nos, ilyen 
és hasonló megállapítások sorolhatók fel ennek a szemléletmódnak az alá
támasztására.6 Mások viszont otthagyják az ilyen diskurzusokat, mondván: 
,,Minél inkább szemlélem a világmindenséget, annál inkább semmitmondó
nak találom azt''. Vagy éppen Whitehead szavainak az értelmében gondol
kodnak: ,,Az élet rablás, és mentségre szorul:' 

Ezen a ponton tudatosítanunk kell azt a tényt is, hogy „az isteniről alkotott 
természeti ismeret" több nehéz problémát is felvet - amint arra Kálvin any
nyira erőteljesen rámutatott az Institutio elején. Az Istenről mint Teremtőről 
és Fenn tartóról szóló vélemények és szemléletmódok sem képesek legyőzni a 
teremtett világról gondolkodó „természeti" teológia végső elkeseredését és a 
körülötte ldalakult vegyes érzelmeket. Kálvin az „istenségnek ezt a ( természe
ti) érzetét" - amit jól ismert az emberekben - ,,ingatag és üres tudás" -nak ne
vezte.7 Ha nem utasítjuk el a teremtett világ realista tapasztalatát, amit a „régi 
típusú" metafizika is közvetít, fel kell ismernünk, hogy az az erő, ami pusz
tán fenntartja a mindenséget - bármilyen lenyűgöző is - végső soron nem 
illethető az „isteni" megjelöléssel. Annak a próbálkozásnak az eredménye, 
amelyik ezt az erőt szeretné igazolni, ,,szalonképessé, elfogadhatóvá tenni", 
nem méltó az „Isten" megjelölésre. Említsük meg Richard Swinburne esetét, 
aki a mindenható lényeget imádságban magasztalta, s úgy szólt erről, mint 
ami nyilvánvalóan egyenlővé tehető a mindentudó, tökéletesen szabad sze
méllyel. 8 Én pedig ezt nem tudom elfogadni ebben a szemléletben. Ugyanis 
nem csak az élet végességével kell szembenéznünk, hanem azzal a kemény 
ténnyel is, hogy az élet csak más élők kárára képes élni, s tudnunk kell azt is, 
hogy a teremtmények teremtésbeli társ-viszonyában megmutatkozó roppant 
erő (co-creatíve power) tele van önveszélyeztetéssel és romboló potenciállal 
- nos, nekünk mindezek tudatában kell keresnünk a Teremtő Isten óvó-vé
delmező és felemelő munkálkodását annak érdekében, hogy le tudjuk győzni 
a mélységes ambivalenciát, közömbösséget, amire már utaltam. 

6 Lásd POLK!NGHORNE-WELKER: füilh in the Living God. 
7 KÁLVIN: Institutio I, 3.3. 
8 vö. SwINBURNE: Is '!here a God?; a „zsidó monoteizmusban és a keresztyén szentháromsá

gos perspektívában" mozgó, ellenkező pozícióhoz lásd GAÁL: Opening up 11 Closed World, 
55kk. 
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A „kegyelmes és szabadító" kreativitás ebben az esetben - s ezt köny
nyen beláthatjuk - nem „reparálásokat" jelent a természeti folyamatokban. 
Biztosak lehetünk abban, hogy a születés és a gyógyítás tapasztalatai, a meg
bocsátás, a kiengesztelődés és a békesség megtapasztalása jól mutatják Isten 
kreatív gondoskodásának és vezetésének a mélységét, s ez vezet a hálához, az 
örömhöz, az imádáshoz és a dicsőítéshez. Ennek ellenére mégis megmarad a 
nyugtalanító kérdés: Vajon képes-e végül legyőzni Isten kreativitása a terem
tett élet végességét és mélységes ambivalenciáját? Ezt a kérdést nem tudjuk 
igazából megválaszolni az eszkatológia nehéz témájának a felvetése nélkül, 
azaz a feltámadás és az új teremtés virradatának átgondolása nélkül. 

4. A feltámadásban megnyilatkozó isteni kreativitás és Krisztus lelki! 
spirituális teste 

A feltámadott Jézus Krisztus nem a húsvét előtti Názáreti Jézus puszta meg
elevenedése, feléledése. Bár Lukácsnál néhány feltámadásról szóló hely 
- majd hasonlóan ehhez a keresztyén fundamentalizmus mindenféle erről 
szóló változata és persze ezek agnosztikus laitikája is - láthatóan összeke
veri a feltámadást és az újjáéledést, a bibliai szemlélet erre a témára vonat
kozóan (is) abszolút egyértelmű és világos. Ezek a helyek arról tudósítanak, 
hogy a Feltámadottal történt találkozások során az emberek hódolnak Neld, 
szolgálatkészen leborulnak Előtte (proszkünézisz), amikor látják a theofániát 
- még ha Isten ldjelentése egyidejűleg kételyeket is támaszt némelyikükben. 9 

Jézus feltámadása valóság és valóságos. Egyrészt érzékelhető, érzéld valóság, 
másrészt megőrizte a jelenések jellegzetességét, a szellemi jelenés vonását. 
E teldntetben nagyon sokat mond az emmausi történet. A tanítványok sze
mei megtartóztattak attól, hogy felismerjék a Feltámadottat. Szemeiket csak 
a kenyértörés rituáléja nyitotta meg. Lukács így fogalmaz: ,,Erre megnyílt a 
szemük, és felismerték, ő azonban eltíínt előlük." (Lk 24,31) A tanítványok 
nem panaszkodtak a történet kísérteties jellege miatt (,,eltíínt .. . "), mintha va
lami szellemet láttak volna, hanem másik tapasztalatukra emlékeztek vissza, 
ami először nem is tűnt ldjelentésszerűnek: ,,Nem hevült-e a szívünk, amikor 
beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?" (24,32) 

A tanúk/tanúbizonyságok a Feltámadottat nem csak azáltal ismerik/is
mertetik fel, hogy Ö a „Békesség legyen veletek!" üdvözléssel köszönti őket, 

9 A kérdéshez lásd EcKSTEIN-WELKER: Die Wirklichkeit der Auferstehung; PETERS

RussEI,L-WELKER: Res11rrection, 31-85; PoLKINGHORNE: The God of Hope, 66kk. 
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hogy megtöri neldk ismét a kenyeret, hogy megnyitja szemeiket az Írás ér
telmének felismerésére, vagy más jelek által, hanem azáltal is, hogy Krisztus 
fényességben jelenik meg előttük. Ez utóbbi tapasztalatok világosan szól
nak arról, hogy a feltámadást nem lehet összekeverni a fizikai újjáéledéssel, 
hogy' ne mondjuk: újraélesztéssel. A különböző tapasztalatok sokasága a 
Krisztussal történt találkozásokról ténylegesen is bizonyossá teszi számunk
ra azt, hogy Krisztus testileg van közöttünk, s Ő így is marad velünk. Ezzel 
szemben az üres sírról szóló történetek jól mutatják, hogy a ldjelentésnek 
egyetlen mozzanatocskája, még ha az mennyei üzenetközvetítők megjele
nésével történik is, nem elégséges ahhoz, hogy hitet ébresszen. Sőt, ami az 
üres sír látványa után marad, az nem más, mint a félelem, a remegés és a 
döbbenet (Mk 16,5kk). Lukács szerint a tanítványok az üres sír látványáról 
szóló bizonyságtételt az asszonyok „üres fecsegésének" tartották (Lk 24, 11), 
miközben az a tévhit, hogy Jézus holttestét ellopták, mindenfelé terjedt, azt 
propaganda célokra is felhasználták, és széles körben terjesztették (lásd Mt 
28,11-15). 

Az a bizonyosságunk, hogy Krisztus feltámadott, egyáltalán nem jelenti, 
hogy Ő a húsvét előtti Jézus formájában van jelen. Valójában az a helyzet, 
hogy személyének és életének a komplett teljessége most „Lélekben és hitben" 
jelenvaló közöttünk. Ezt a Lélek és hit által közvetített jelenlétet nehéz meg
érteni, nem csak a természetes józan észnek vagy a tudományos gondolko
dásnak, de még a közfelfogásnak is. Ez utóbbi inkább arra törekszik, hogy a 
fizikai újraélesztés szintjénél maradjon meg. Ezzel szemben Krisztus életének 
és személyének a teljessége a bizonyságtételek és a bizonyságtevők közösségét 
hangsúlyozza a Lélek és hit által, akik számára Jézus életének, karizmájának 
és hatalmának az ereje a Feltámadott és Győzedelmes Krisztusban van haté
lwnyan jelen. 

A Feltámadott Úr jelenléte pedig folytatódik a szeretet, a megbocsátás és 
a gyógyítás erejében, s abban, hogy e jelenlét segítségével fogadjuk el a gyer
mekeket, a gyengéket, a ldsemmizetteket, a betegeket és a boldogtalanokat. 
Sőt, azt a küzdelmet is, ami konfrontál minket az „erőkkel és fejedelmekkel", 
s ez a küzdelem az ő jelenlétében ölt igazán formát, például a politikai és a 
vallási intézményekkel ldalakuló konfliktusban, amit az okoz, hogy keressük 
az igazságot és követeljük az igazságosságot. Jézus Krisztus élete és személye 
elősegíti a normatív és a kulturális megújulást, és más kreatív impulzusokat 
is képes adni. A feltámadott Krisztus jelenléte észrevehető a bizonyságtételek 
hátterében, sokféle jelen keresztül - legyenek bármily ldcsinyek is azok, pél
dául a szeretet, a gyógyítás, a megbocsátás, a kegyesség, az elfogadás jeleiben, 
illetve abban a szenvedélyességben, ahogyan keressük az igazságosságot és az 
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igazságot. Gyakran jelennek meg ezek a „jelek" szinte észrevétlenül, de ben
nük és általuk Krisztus és Isten királysága jön el hozzánk. Ez az ő jövetelének 
(coming) a formája. 

Ezen az emergáló, ldbontakozó, lelld és következményeiben érzékelhető 
jövetelen túlmenően, amiért az Úri imádságban könyörgünk, a bibliai hagyo
mány bőségesen kínál olyan látomásokat, amelyek az Ember Fiának „végső" 
vagy „második" eljöveteléről szólnak. Ezek az ún. ,,végidőre vonatkozó" esz
katológiai látomásokat tartalmazzák, s ezek igt;ncsak szükséges látomások, 
hiszen a feltámadott és mennybement Krisztus nem csak egy meghatározott 
időben vagy a világ meghatározott területén jön majd el. A Feltámadott és a 
Megdicsőült minden időben és minden helyen eljön majd hozzánk. És ő fog 
,,ítélni élőket és holtakat", ahogyan azt az Apostoli hitvallásban ldfejezzük. 
Ez az a látomás, ami szükségszerüen túllép minden természeti és empiri
kus koncepción. Ugyanakkor erről a jelentős és gyógyító látomásról, vízióról 
elmondható, hogy szemben áll mindenfajta nyilvánvaló vagy rejtett egoiz
mussal, ami a kultúrákban és a különböző területeken rejtőzik vagy megmu
tatkozik. Mégis, ha csak arról az Emberfiáról lenne látomásunk, ald egyszer 
majd eljön az ég angyalaival, akkor minden embernél nyomorultabbak len
nénk, ahogyan azt az lKor 15-ben olvassuk. Ha egyáltalán a látomás csak 
e~zkatológiailag lenne érvényes, akkor a teológia és a tudományok közötti 
diskurzus az eszkatológiáról már akkor értelmét veszítené, mielőtt megkez
dődne. Viszont annak a ténynek az alapja, hogy az eljövendő Krisztusról szó
ló beszéd nagyon is átlátható az immanens befogadás számára és reálisan is 
elégséges, először abban ismerhető fel, hogy az, Ald eljövendő, először nem 
az idők és terek végén ad kijelentést magáról, hanem ő már most közöt
tünk van Megfeszített és Megdicsőült Krisztusként; másodszor pedig azt kell 
mondanunk, hogy a Megfeszített és a Megdicsőült Krisztus az a Személy, Ald 
már történetileg élt a húsvét előtti Jézusban,-s-kijelentette, megbizonyította 
inkarnációs és kenózisos közelségét hozzánk emberi formájában és műkö
désében. Ez okból nem szabad szeparálni, elkülöníteni a történeti Jézus em
lékezetét annak a valóságától és valóságosságától, hogy a Megfeszített és a 
Feltámadott most is jelenvaló, és újra eljön majd teljes parúziájában. Igenis, 
a Teremtő és Megváltó Isten van így jelen a világon, körülvéve és beleölelve 
minket életigenlésébe, szemben a bűn és a halál élettagadó, romboló erőivel. 
Ezek a pusztító erők drámaian lepleződtek le Krisztus keresztjén. 

Krisztus keresztjén az a Jézus szenvedett, aldt a politilza és a vallás nevében 
ítéltek el. Mindkét törvény és jog, azaz a zsidó és a római nevében végezték 
ki. Sőt, a közvélemény is ellene fordult: ,,Azok ismét felkiáltottak: »Feszítsd 
meg!«" (lásd Mk 15,13-14 és par.). Zsidók és pogányok, zsidók és rómaiak, 
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földijei és idegenek egyező véleményen voltak erről. Minden fejedelem és erő 
együttmüködött, s ott és akkor a világ összes „immunrendszere" összeom
lott. A vallás, politika, jog és morál kölcsönös kontrollja és egyensúlya csődöt 
mondott a kereszt-esemény bekövetkezésekor. A világ szuperhatalmai és az 
elnyomottak közötti konfliktusok egyszerre elkendőződtek, a megszállók és 
a leigázottak ldegyeztek egymással a kereszt körül. Még a tanítványok is el
árulták Jézust, amikor elhagyták Őt és elmenekültek, amint azt számunkra 
megőrizte az utolsó vacsora jelenete, a gecsemáné-kerti történet és „az árulás 
éjszakája". Ezek abszolút nyilvánvaló bizonyítékok. 

A kereszt a bibliai szövegek tanúsága szerint leleplezi a bún hatalma alá 
rekesztett világ igazi arcát. De leleplezi „az Istentől való elhagyatottság éj
szakáját is", nem csak a Jézusét, hanem az egész világét is. A kereszt nyilván
valóvá teszi a szörnyü nyomorúság jelenvalóságát, nem csak Jézus halálá
nak az órájában, hanem úgy is, mint ami valóságos és állandó veszélyt jelent 
minden időben. A feltámadás viszont éppen az „Istentől való elhagyatottság 
éjszakájától" szabadít meg. Márpedig egyes egyedül Isten és az Ő aktivitá
sa, cselekvése, s nem az emberi kezdeményezés az, ami üdvösséget szerez. 
Az igazi szabadító erő és a feltámadás mindennél fontosabb szükségessége 
először a kereszt hátterének ismeretében derül ki. Az, hogy egyedül Isten az, 
Ald üdvösséget, szabadulást ad az emberiségnek, akkor lesz egyértelmüvé, 
ha tudatosítjuk annak valóságos és megrázó lehetőségét, hogy az emberi
ség önmagára hagyva és egyedül elveszett, a legjobb szándék és a leghatéko
nyabb rendszerek ellenére is. Még Isten „jóságos törvénye" is belezuhanhat 
a teljes korrupcióba, és az emberiség, a bún hatalma alá rekesztve, igencsak 
visszaélhet vele. A vallás, jog, politika és a közvélemény lezüllesztése dia
dalát üli manapság. Ezért sorsdöntő, hogy tudatosítsuk: Isten megmentette 
és megmenti az emberiséget, ami Isten nélkül viszont teljességgel elveszne. 
Az is sorsdöntő, ahogyan Isten ezt megteszi: erőteljes, sőt érzékelhető mó
don, fanfárok és trombiták nélkül. A bibliai hagyományok a feltámadásról 
szóló bizonyságtételeket Isten üdvözítő munkájának a valóságáról egészen 
különböző módon írják le, s ez némiképpen emlékeztet a mély benyomást 
tévő isenheimi oltárkép feltámadás-ábrázolására. 

5. A spirituális test transzformáló ereje: életben tartás, szabadítás és méltóvá 
tétel az örök életre 

Jóllehet a feltámadott Krisztusról szerzett tapasztalatok mind az első ta
núk, mind a kortársak részéről olyanok voltak, amiket ők látomásban éltek 
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át, vagy emlékezetből, esetleg képzelőerő révén jelenítettek meg, tehát nem 
pusztán agyi vagy pszichikai jelenségek voltak. Valójában ezek a feltámadott 
és felmagasztalt Krisztus megnyilatkozásaira adott válaszok voltak, Arra, Aki 
húsvét utáni testben volt jelen és tette lehetővé a tanúknak a részvételt az ő 
ekként reális életében. A kánoni tanúbizonyságok strukturált pluralizmusa, 
szerkesztett sokfélesége, az ökumenikus bizonyságtételek ugyancsak struk
turált pluralizmusa, sokfélesége, valamint a sok tanítványt felmutató teológia 
strukturált pluralizmusa 10

, meg a keresztyén felekezetek liturgiájában meg
mutatkozó strukturált pluralizmus időről-időre ellenhatást fejt ki a Jézus-ké
pek illúziókeltő termékeivel, meg az önkényesen alakított Jézus-morállal és 
Jézus-ideológiákkal szemben. 

Az Ő jelenlétére és szavára adott hívő-realista válasznak tekinthető, hogy 
vannak közösségek, amelyek az igazságra és az igazságosságra törekszenek, 
s bírálják, egyben meg is tisztítják a Krisztusról szóló bizonyságtételt és a 
Szentháromság Isten munkáinak szemléletét, így szabadítva meg ezeket at
tól, hogy bárki is összekeverje azokat az emberek alkotta legkülönfélébb val
lásossággal. 

Azért, hogy erre a valóságra összpontosítani tudjunk, döntően fontos 
mindkét szempont elfogadása, nevezetesen, hogy megőrizzük a folyama
tosságot és annak megszakadását is a húsvét előtti Jézus, a feltámadott és 
mennybement Krisztus élete és teste, s azon Krisztus között, Ald a világnak 
végső Bírája és Szabadítója lesz parúziájakor. John Polkinghorne joggal 
hangsúlyozta ennek a perspektívának általános eszkatológiai érvényessé
gét: ,,Amennyire csak a jelenkori emberi képzelőerő képes megfogalmazni 
eszkatológiai váradalmakat, akkor ezt a kontinuitás és a diszkontinuitás 
feszültségében kell megtennie. A kontinuitásnak elegendőnek kell bizo
nyulnia annak biztosítására, hogy az eg_yének igazából részesüljenek ab
ból az eljövendő életből, ami feltámadott valójukat hozza elő, s ne váljanak 
olyan új lényekké, aldk csak névlegesen azok, s minden maradt a régiben. 
Ugyanígy a diszkontinuitásnak is elegendőnek kell bizonyulnia annak biz
tosítására, hogy az eljövendő élet szabad lesz majd a régi teremtés szenve
désétől és halandóságától''. 11 

10 Igen fontos különbséget tennünk a kontextusra/környezetre fogékony multi-rendszerű 
pluralizmus és az egyének, csoportok és ezek különféle céljait és véleményét hordozó pusz
t,~ sokféleség „pluralitás"-fogalma között. Az első konstelláció arra késztet, hogy megért
suk, vagy legalább is törekedjünk megérteni az összetett, bonyolult struktúrákat és hatalmi 
viszonyokat, míg a második egyfajta lágy relativizmust képvisel. 

11 PoLKINGHORNE: The God of Hope, 149. 
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A lenyügöző kontinuitást a húsvét előtti és a húsvét utáni Krisztus-test 
között, és a keresztyénekről, mint az Ö testének tagjairól Pál apostol írja le 
azzal a képpel, ami az elvetett mag és a ldkelt növény közötti kapcsolatról 
szól (lKor 15,36-38.44). Sőt ez a lenyügöző folyamatosság kapcsolatban 
áll a megrendítő diszkontinuitással: a mag elhalása és az Istentől végbevitt 
(új - M. W) teremtési aktus (15,38) összetartoznak. A mi egész romlandó 
személyünk át fog változni (metaszkhématidzó, Fil 3,21) új és romolhatat
lan mennyei személyiséggé, ami viszont minőségileg egészen különbözni fog 
első személyiségünktől. Az pedig - hála az Istennek - sokkal jobb lesz!"12 

Mindkettőt, a kontinuitást és a diszkontinuitást is jól fejezi ld ez a ter
minus: ,,spirituális test/lelld test". Azóta, hogy Pál különbséget tett a „hús
test" (ez a szarksz mint romlandó anyag) és a „szellemi-lelki test" között 
(ez a száma mint olyan anyag, amit a szellem és a lélek formál élő spirituális 
egzisztenciává, ami hordoz és továbbad információkat), a kontinuitást és a 
diszkontinuitást a következő módon érzékelte és érzékeltette: a hús-test az, 
amit nem isteni erők rombolnak és meghal; a másik test, azaz a spirituális 
vagy lelld test az, amit Isten kegyelme újjáteremt a feltámadáskor. 13 Jóllehet a 
hús-test kifejezetten hanyatlásra és halálra van ítélve, mégis tele van energi
ákkal, meg az önfenntartás és az átörökítés logikájával. Mégis, amióta ezek az 
energiák kissé megrövidülnek a „spirituális test" valósága miatt, azóta szoro
san kötődnek a „bünhöz és a halálhoz". 

Az élet, az életünk számára nem adódna az oly' nélkülözhetetlen remény, 
ha nem lenne kontinuitás testi, földi egzisztenciánk - amit tagadhatatlanul 
és túlnyomóan a hús-test jellemez-, valamint a spirituális test között, amit 
viszont a hit, a szeretet és a remény erői formálnak. Pál igazi ldhívást jelen
tett a korinthusiaknak, akik Krisztust és a lelket úgy akarták összekapcsolni 
itt a földön és az örökkévalóságban, hogy megpróbáltak teret engedni más
fajta viselkedésnek is, a szexualitás és a nagy étkezések formájában, mivel 
tudatosult bennük, hogy a földi test minden körülmények között meg fog 
halni. ,,Pál holisztikus perspektívájából nézve [ ... ] az üdvösség valósága nem 
valamilyen 1nás valóság, ami kívül vagy felette áll a mindennapi életnek, s 
nem is olyan vallásos valóság, ami csak az emberi személy belső életét érinti. 
Ugyanis az üdvösség kívül-belül áthatja az egész emberi egzisztenciát, a tel
jes személyiséget [ ... ] Pontosan ez az oka annak, hogy Pál »feltámadásról« 

12 LAMP E: Pau/'s Concept of a Spiritual Body, 108. 

13 Igen fontos, hogy a hús-testet ne azonosítsuk a newtoni anyagértelmezéssel, ami szerint az 
anyag „szilárd, tömör, kemény, áthatolhatatlan, mozgékony részecskékböl áll". A hús-test 
fogalma nem keverhetö össze „az anyag szövete" fogalommal sem. 
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beszél, s nem így fogalmaz: »spirituális/lelld halhatatlanság« vagy »a lelkek 
felmagasztalása«".14 

Így tehát azt mondhatjuk, hogy az antropológiai realizmushoz eszkatoló
giai realizmus is kapcsolódik, ami viszont már minden lehetséges teremtés
beli perspektívát az új teremtés fényében képes és hajlandó csak szemlélni. 
Ez az eszkatológiai realizmus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a Teremtő 
Isten nem puszta fenntartója a világnak, mivelhogy ez a világ tele van két
értelmüséggel és kétségbeeséssel a teremtmények teremtés-társi szabadsága 
s az ezzel együtt járó potenciális visszaélés következtében. De tele van két
értelmüséggel és kétségbeeséssel a hús-test tunyaságból eredő brutalitása és 
ennek a testnek a végessége miatt is. Márpedig az a· puszta állítás, hogy a 
Szentháromság Isten sokkal gazdagabb távlatokat nyit meg a teremtett világ 
előtt, mint ennek a kontinuitása, ami az időben bekövetkező, illetve az örök 
halállal végződik, nos, ez nem elég erős érv ahhoz, hogy felébressze az ér
deklődést az életképes hit és remény iránt, ami a spirituális testtel összefüggő 
örök egzisztenciánkra irányul. Ha ez nem elég, akkor Pál szerint még inkább 
a feltámadott Krisztus jelenléte -- kontinuitásban és diszkontinuitásban az 
Ö húsvét előtti életével és testével, s azzal a gazdag spirituális irányvétellel 
és solaétü információval, ami ebből a jelenlétből adódik - az, ami igazából 
felnyitja előttünk a totálisan új távlatot. Azok, akik igazán Krisztusban élnek 
az Ö testének tagjaiként, már átváltoztak az Ö hasonlatosságára, és előké
szülhetnek az Isten által ajándékozott örök életre. 

Nem csak a hívők és a Krisztust követők élete az, ami üdvös távlatot nyer 
a Krisztus lelld testében való részesedés által. A szent úrvacsora/ eukarisztia 
ünneplésekor a kenyér és a bor „elemei" szintén részesítenek minket a spi
rituális/lelki test épüléséből. A teremtett világnak ezek az ajándékai 15 „az új 
teremtés'' ajándékaivá váltak. A kenyér és a bor nem csak jelképesen tanítja 
és emlékezteti az összejött közösség természetes testét. ,,Mennyei kenyérként 
és borként", Krisztus testeként és vérel<;ént ezek valójában Krisztus testének 
a tagjait tanítják, azaz az „új teremtés" tagjait, a Szentlélek gyümölcseinek és 
ajándékainak a hordozóit. Itt a folyamatosság a teremtés és az újjáteremtés, 
az ó és az új teremtés között ldtapinthatóan van jelen a mindent felülmú
ló diszkontinuitásban. Itt a „spirituális információ" 16 az - így nevezzük ezt 

14 LAMPE: Pmtl's Concept of a Spiritual Body, 104kk. 
15 Nem csak a természet adományaiként, hanem a természet és a kultúra közötti interakció 

adományaként, s így már gazdagon megáldva a Szentlélek munkája által! vö. WELKER: 

Holy Comnnmion. 
16 vö. PoLKINGHORNE: Paith, Science and Understanding, 96kk; uö: Science t111d the Trinity, 

82kk. 
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egyelőre, miközben keressük a megfelelőbb terminust -, ami hatással van 
Krisztusnak az Igében és a sákramentumokban érzékelhető jelenléte által 
az anyagi hús-testekre és az ezzel összefüggő vélekedésekre, néha drámai, 
legtöbbször azonban csak nagyon csendesen emergáló, azaz lassan fellépő 
átalakulásokat idézve elő. Még azt kell megvitatnunk, hogy vajon ennek a 
folyamatnak lehetnek-e megfelelő tükör-analógiái a nem-vallási területen, 
illetve a tudományos kutatás és érdeklődés területén. Az „új típusú" metafi
zika segítségével megpróbálhatjuk ldbontani az ilyen analógiákat, mégpedig 
abban az interakcióban, ami Isten és a földi, hústestből felépülő teremtmé
nyek, valamint a spirituális irányvétel, orientáció között jön létre. 

6. Az eszkatológiai valóság, ami a mélyről jövő tapasztalatban tükröződik 

A realista antropológia, amit Pál alakított ld, néhány kulcsot adhat a kezünk
be, ha szemügyre vesszük azokat a leírásokat, melyek a Lélek aktivitásairól 
szólnak. Mind a teológiai, mind az antropológiai összefüggéseket és távlato
kat teldntve, a Szentlélek megnyitja a ko-prezencia, a társ-jelenlét lehetőségét, 
sőt a kapcsolatot és az interakciót is létrehozza azok között, aldk távollévők, 
illetőleg megteremti a jelenlétet a távollétben. A láthatatlan Isten Lelke ál
tal kommunikál az emberi lélekkel, és kreatív impulzusokat ad neld. De a 
Szentlélek kommunikatív erejére igényt tarthat a feljövő antropológiai mód
szer is. Pál szerint ugyanis pontosan azok, aldk távol vannak, valódi kap
csolatba kerülhetnek másokkal „Lélek által", különböző földrajzi és időbeli 
elhelyezkedésük ellenére is. Pál emlékeztet látogatásaira, tanítására és igehir
detésére, meg közbenjárásaira Istennél, továbbá azokra a levelekre és üzene
tekre, amiket másoktól kapott, melyek segítségével ,,lélekben" jelen volt a kö
zösségben. Ez a jelenlét nem pusztán az ő képzeletének a szüleménye volt. 

Pál úgy látja önmagát is, mint ald lelldleg, spirituálisan van jelen a közös
ségben. Az lKor S-ben írja le a spirituális kommunikáció és együttmüködés 
folyamatát: ,,Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő 
már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus 
nevében összegyííltiink, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával ... " 
(lKor 5,3-4). Nem szükséges tehát hivatkozni a „Szent Lélekre" ahhoz, hogy 
megérthessük a Pál és a korinthusiak között létrejött kommunikáció spiritu
ális folyamatát. Az emberi lélek alapvető müködését anélkül is ki lehet fejte
ni, hogy közvetlen utalást tennénk a teológia világára. 

Emlékezés és fantázia nem tekinthetők puszta „mentális szerkezeti elem
nek" a belső szubjektivitásban, aminek révén kapcsolatok jönnek létre vagy 
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éppen keresztezik egymást, így engedve szabad utat a közmegértésnek, a 
konszenzusnak, s az igazság irányított, közös kutatásának. Azok a példák, 
amelyek elősegítik az egyéni bizonyosságot, a közösségi közmegegyezést, to
vábbá az igazságkereső közösségek irányított, tudatos folyamatait 17, bizonyo
san megtalálhatók „referencia-pontokként" a természet tér-idői valóságá
ban, s az anyagi világban, ami összefügg ezzel. Ám az érzéki tapasztalattól az 
emlékezésben megjelenő formáldg 18, és a megtartó közösségi képzelőerőig 
terjedő közvetítés során jelen vannak a megtapasztalt anyagi valóság „spi
rituális terhelései" is, illetve ezek transzfigurációi. A jövőbeni párbeszéd és 
együttmüködés során, ami ki fog alakulni a humántudományok és a termé
szettudományok között, illetve speciálisan a teológia is a természettudomá
nyok között, mindennek hangot kell kapnia. 

Költői, világias szavakkal, de nagyon szépen fejezte ld Wordsworth ezt 
az átváltozást, s az abban végbemeuő mentális és testi részvételt az alábbi, 
romantikus költeményében: 

Arany nárciszok 

Magányosan, mint egy felhő, vándoroltam 
hegyormokon és zöld völgyeken át 
míg egyszer hirtelen tömegbe botlottam 
előttem állt milliónyi virág 
arany nárciszok a fák alatt, a tónál 
figyeltem táncukat, így teltek az órák 

Atnikorfeljöttek a csillagok 
s az ég sárga fényárba bornlt 
tovább táncoltak a nárciszsorok 
aranyba öltözött a Tejút 
tízezret láttam egy pillantásban 
s gyönyörködtem a végtelen táncban 

A hullámzás nem ért véget 
és pattogtak a virágszikrák 

\ 

17 Az igazság-kereső közösségek szövevényes rendszerének a leírását megtalálhatjuk a 

POLKINGHORNE-WELKER: Faith ÍII the Living God, kötet utolsó fejezetében. 
18 vö. AssMANN: Das kulturelle Gediic/,tnis, 1992; uő: Religion und kulture/les Gerliichtnis, va

lamint WELKER: Gediichtnis. 
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azt hittem, a láng eléget 
a költő boldog, ha ilyet lát ... 
s én csak egyre néztem a virágok vad táncát 
csodálkozva, mily gazdag és pazar kavalkád 

Gyalcran, mikor csak egymagam vagyok 
és elmém messze, távoli tájakon jár 
megtalálnak régi gondolatok 
s egy elfeledett, csodálatos látomás 
akkor szívem is a nárciszoldwl táncol 19 

Wordsworth ünnepi szárnyalással írt a természet sajátos mozgásában rejlő 
revelatív és életszépítő erőről, amit a költő „spirituális információvá" transz
formált. Ez a spirituális információ, ami az emlékezetben és a fantáziában 
rejlik, hatással van a gondolkodásra és a költő testi érzéseire is a szív közve
títésével. A versíró a költeményen keresztül adja tovább a spirituális infor
mációt. Ennek következtében hasonló fantáziálások születnek bennünk, és a 
,,belső szemek" előtt másféle tavaszi emlékek is felidéződnek, szinte ex nihilo, 
majdhogynem a semmiből. A spirituális információ, ami ezeket tartalmazza, 
módot ad az emlékeknek és a fantáziálásnak, hogy örök örömöt gerjessze
nek szívünkben. Mindezek a versbeli és más élmények mély benyomást tesz
nek ránk - s úgy tekinthetjük ezeket, mint nagyon is hiteles lábjegyzeteket, 
melyek közvetett módon utalnak Krisztus spirituális/lelld testének hatására, 
ami átformálja a világot és a teremtett valóságot. 
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