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Keď sa vo vyznaní viery hovorí: „A v život večný. Amen.“, správne sa na konci všetkých našich
túžob uvádza cieľ toho, čo máme veriť, čiže večný život. Vo večnom živote je prvé to, že sa
človek spája s Bohom. Lebo sám Boh je odmenou a cieľom všetkých našich námah: „Ja som
tvoj ochranca a tvoja odmena bude nesmierna.“ Ale toto spojenie spočíva v dokonalom videní:
„Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre.“

Spočíva aj v najvyššej chvále, ako hovorí Prorok: „Zjaví sa tam radosť a veselosť, vzdávanie
vďaky a piesne oslavné.“

Ďalej v dokonalom nasýtení túžby, lebo tam bude mať každý blažený viac, ako túžil mať a dúfal.
To treba rozumieť tak, že v tomto živote nemôže nik naplniť svoju túžbu, ani nijaké stvorenie
nikdy nenasýti túžbu človeka, lebo len Boh ju nasycuje a nekonečne presahuje. A preto sa
neuspokojí nikde inde, iba v Bohu, ako hovorí Augustín: „Pre seba si nás, Pane, stvoril a naše
srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe.“
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A keď svätí vo vlasti budú dokonale mať Boha, je zrejmé, že sa ich túžba nasýti a sláva to ešte
prevýši. A preto hovorí Pán: „Vojdi do radosti svojho Pána.“ Augustín však dodáva: „Celá radosť
nevojde do tých, čo sa budú radovať, ale oni celí vojdú do radosti. Nasýtim sa, keď sa zjaví
tvoja sláva.“ A opäť: „On napĺňa dobrodeniami tvoju túžbu.“

Lebo všetko, čo pôsobí slasť, je tam celé a v prekypujúcej miere. Veď ak niekto túži po
slastiach, tam bude najvyššia a najdokonalejšia slasť, lebo bude z najvyššieho dobra, čiže z
Boha: „Po tvojej pravici večná slasť.“

A večný život spočíva aj v príjemnom spoločenstve všetkých blahoslavených. Bude to najmilšie
spoločenstvo, lebo každý bude mať všetky dobrá so všetkými blahoslavenými. Veď každý z nich
bude milovať iného ako seba samého, a preto sa bude radovať z dobra iného tak, ako zo
svojho. Z toho vyplýva, že veselosť a radosť jedného úmerne rastie s radosťou všetkých.

Zo Spisov svätého kňaza Tomáša Akvinského
(Coll. super Credo in Deum: Opuscula theologica 2, Taurini 1954, pp. 216-217)
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