
Horváth Richárd

KERESZTÉNYStGüNK ÉS EVILÁGI ÉLETüNK

Respice finem: nézd a véget. A keresztény embernek cselekvését, tö
rekvését, felelősségét lényegében ahhoz a "vég"-hez, ahhoz, hogy az Isten
akarta célt, az örök boldogságot elérjük, - ahhoz kell szabnia. Ez ha
tározza azt meg. Ebben van egy nagy pozitivum: mindig a jót és mindig
a legjobban, leglelkiismeretesebben kell cselekednünk, követnünk. De le
het benne egy félreérthető és elhibázható fatalizmus is: semmi sem fon
tos, csak a vég. Persze, ,a véget, a' boldog véget csak akkor tudjuk elérni,
ha minden nagyon is fontos nekünk. Mindent Isten kezéből veszünk és
az ő akaratából. Tehát nagy hajtóerő, fenntartó erő is lehet ez a szemlelet.

A keresztény ember világképének a súlypontja tehát itt van.. a jö
vendőben. Altalában, az ember részben mindig a jövendőben él. Valamit
akar. Valami terve van. Valami célja van. Valami értelmét keresi és
valósítja életútjának. Az ember megalkotja magában és magáról, hogy
holnap milyen lesz, milyen akar lenni? Milyen legyen az emberiség hol
napja?

Az embert a jövője igazolja, hogy az lett-e belőle, akit megálmodott,
akit akart? De addig is ez a jövő adja neki a reménységét. A mai embe
riség jórésze magabíztosan, egyedül ő, mint ember, akarja készíteni la
jövőjét. Mi, hívő emberek, éppen olyan teljes emberséggel, de az Istennel
együtt, az ő kegyelmével együtt akarjuk készíteni. És még egy: többi
embertársunkkal is, minden jóakaratú embertársunkkal is együtt.

A jövő embere

A jövő embere a planetáris egységes sors embere. Az egyes ember
számára kitágult a világ. Övé lett az egész világ. Ugyanakkor az embe
riség számára szerosabb lett, egységesebb lett a világ. Azelőtt népek, né
peken belül egyének ,elkülönítették magukat, a maguk életét másokétól.
Más népektől függetlenül fejlődhettek. A jövőben ez nem lesz lehetséges.
Egységes lett a világ. Mindenki sorsa közvetlenebbül függ mindenki sor
sától, Összenőnek a sorsok.

Az új ember a technika, az automatizálás, kybernetika embere. Olyan
tudáshatalomnak és olyan technikai apparátusnak a birtokában, mely ké
pessé teszi őt ana, hogy la világ jelenségeit ne csak tudomásul vegye, ne
csak felhasználja, hanem magát ezt a világot is igyekezzék sajá,t elgon
dolásai és tervei szerint alakítani. És mindig jobban és jobban beleállí
tani a maga, az ember szolgálatába, Bármily hatalmas erők is a termé
szet erői, megszünt félelmet-keltő kisugárzásuk az ember felé. Új szem
mel nézi őket az ember. Mint akinek hatalma van felettük, Mint aki le
tudja őket, be tudja őket céljai szolgálatába fogni.

Nemcsak a természettel, a világgal szemben van azonban új szemlé
lete az embernek, hanem önmagával szemben is. Önmagát is figyeli és
nemcsak kívülről, hanem belülről is. Hogy ki az ember? Hogy mi az
ember? Mi teszi az embert emberré. Hogy változhatatlan-e az ember
vagy megváltoztatható? És, természetesen, erre hajlik, hogy az emberi
természet is nemcsak, hogy változtatható a jobb, a tökéletesebb felé, ha
nem át is alakítható. Az új ember tehát nemcsak megismerni akar, nem
csak ismereteket gyűjteni akar. hanem alkotni, teremteni akar, tovább
teremteni, nemcsak la külvilágot, amelyben él, hanem sajátmagát is.
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A kereszténység programja

A kereszténységnek nincsen megszabott evilági programja, Nem szab
ja meg, hogy ez vagy az a technikai eljárás a jobb, v,agy, hogy ez vagy
aza földmívelési forma a tökéletesebb. Teljesítsd lelkiismeretesen és be
csületesen állapotbeli kötelességeidet, ezt mondja nekünk, akárhol élsz
is, akárhol vagy is. Akár világszerte ünnepelt és elismert tudós vagy, akár
mínt családanya, ismeretlenül élsz szeretteid szívében és életében. Nem
az szárnít, hogy mi a munkád, hanem az, hogy hogyan teljesíted, hogyan
végzed a munkádat, Hogyan kamatoztatod a talentumaídat, amiket az
Istentől kaptál, Nem azért, hogy elásd őket, hanem azért, hogy éljél ve
lük, megsokszorózd őket, mínd a magad és a tieid, mind a nagyobb kö
zősség, esetleg az egész emberiség javára.

Te tudod, hogy mi a célod, és tudod, hogy hová mégy. De nem tudod
az utadat az időn keresztül. Ezek az utak az emberi utak. Mindig vál
toztak' és mindig is változni fognak. Ezeken az emberi utakon a te külső

sorsod is az, mint többi embertársaidé. Tehát mellettük, velük a helyed.
Mindenben, ami az emberért, az emberségért. a jobbért, a tökéletesebbért,
a gazdagabbért történik - minden ember számára, tehát a te szá
modra ds.

Ami megfelel az ember méltóságár6l és személyíségéről vallott krísz
tusí felfogásodnak, abban kötelességed segíteni és együtt dolgozni, a kö
zős jövendőért. Te is az ismeretlenbe lépsz, te is mersz, 'te sem látod
pontosan és jóval előbbre, hogy mi lesz. De neked ismerned kell az is
meretlent, merned kell a merszet, merned kell a jövőt. Nem elég csak
védekező állásban és mindent-bíráló pózban élned, kint, az élet margó
ján. Aki semmit sem kockáztat, az könnyen elmarad, beszűkül és elve
szíti az alkotó emberek becsülését.

Azzal, hogy hívő ember vagy, még nem vagv semmiképen sem be
biztositva a földi életben. Itt ugvanazt a sorsot kell hordoznod. mint amit
minden ember hord. És meg kell tenned mindent, ami erődtől és képes
ségeidtől telik, mert 'az Isten csak akkor fog segíteni, ha ez és ilven a
lelkületed, Az Isten senki helyett sem végzi el a rá kiszabott munkát és
feladatot. De föltétlenül segít a [őakaratnak, a hitnek ésa jóratörek
vésnek.

A hited

Befelé hordozod te a többet: a hitedet, la hitedből [következő remény
ségedetés bizalmadat. Hogy nem vagy egyedül, hOJnT számontartanak,
hogy veled van a kegyelem, hogy amit tiszta szándékkai és [öakarattal
akarsz és végzel, abból aikkor is haszna van emberségednek és jövendő

sorsodnak, ha látszólag kifelé nem sikerül. Mert a szenvedés is érték és
elmélyülés az Isten előtt és az Isten felé. Semmiképpen sem v,agy azonban
felmentveaz evilági élet kötelességei alól és ha csak azt hallanád ki a
hitedből, hogy ez a siralom vö1,gye és itt semmit sem érdemes tennünk,
ez végzetesen félrevezető hang lenne, és csakis kénvelmednek, gvengesé
gednek, lustaságodnakönmagadat becsapó hangja. És még nagyobb len
ne ,a felelősséged, éppen Isterrelőtt, ha másokat is ilyen irányban akar
nál befolyásolni és vezetni. Az Isten "actus purus", csupa. tiszta állandó
cselekvés. Erre hív téged is: alázatos, hű, tiszta, Őbeléje vetett hittel
végzett állandó cselekvésre. Cselekvés ,a gondolat is ilyen irányban és
cselekvés az ilyen tartalommal megszépült és telített érzés is.

Mint emberek, végesek va~. Ennek is van azonban egy érdekes
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hangulati velejárója: igy talán még érdekesebb minden élményünk. Mert
más és más hangulatában és tartalmában, ,az ugyanegyfajta élményünk is,
aszerint, hogy milyen korban, vagy hány éves korunkban éltük át. Vala
miképpen egyszeriek az élményeink. Újak és frissek, mert mindig mások.
És nincs az a gondolatunk, hogy annyi van még előttünk, hogy meg is
unhatjuk őket.

Az emberi végesség nem nyomhatja le laz életkedvünket. Mi, hivő

emberek, hisszük, hogy ebből a végességből készítjük Istenben a végte
lenségünket. Nem helyes annak a lelkülete, aki úgy gondolja, hogy nem
érdemes, úgyis vége lesz mindennek. Annak van igaza, aki minél többet
akar a szépségekből, az értékekből. az örömből, a boldogságból. az alko
tásból. amíg van ezekre időnk. Persze, a valódiakból, az igazakból. az
emberhez-rnéltókból.

Az, hogy végesek vagyunk, 'azt jelentse, hogy nem szabad túlfut
nunk magunkban, sem a naív optimizmus vonalára, sem a lenyomó pesz
szírnizmus vonalára. Végességünk nem is kifelé nyilatkozik meg, amí a
Iényegét illeti. Kifelé nagyon sokat tehetünk. Nagyon sok lehetőség áll
mindenki előtt. Es ezek mégcsak sokasodnak, gazdagodnak is. Hány do
logról gondolták, hogy lehetetlen és mégis lehető lett és megvalásította
az ember.

Ez a végességünk bent van, 'befelé van, mibennünlk, a lényegünkben.
M, hogy az időben elhasználódunk. Hogy megöregszünk. Mert sokat je
lent az, hogy az életkor emelkedik. Már néhány év is sokat jelent minden
ember számára. Mert élni jó. Élni szeret az ember. De abszolut méretek
ben: ha 10-20, ha 50-100 évvel ki is tolódik egyszer, lassan, az emberi
kor határa, mégiscsak eljut a határhoz az ember.

Van ennek a végességnek egy másik jellege is. Az, hogy egy ember
nem tud mindent befogadni. Ez is úgy van, mint az egyes ember növek
vésénél. Nem azt kezdi, ahol atyja-anyja abbahagyta, nem onnan épit to
vább, hanem előlről kell mindenkinek kezdenie az emberiséget építenie
magában. Ha könnyebben és gyorsabban megy is ez kedvezőbb körül
mények között.

Ugyanígy vagyunk a kultur:a, ,a tudás, a technika, az emberi fejlődés

és haladás naav eredményeivel. Minden téren minden eredményt befogad
ni és magunkévá. tenni: nincs sem időnk, sem képességünk. Nem lehet
mindenki egyformán nagy tudós, nagv művész, nagy technikus, nazv író,
nagy orvos stb. egyszerre. Ahogyan fejlődnek az emberi dolgok, ahhoz is
tisztességes idő és nagy szorgalom. törekvés és akarat kell, hozv egy-egy
téren "nagy" legyen valaki, az emberi szellem és kultura területén. .

Végessegünk azonban itt sem tragikus la mi hitünk szerirrt, Mert má
sok mindannyiunkbanaz adottságok. "Ti pedig Krísztus teste vazvtok,
és egyenkint tagjai. És pedig némelveket az Isten 'az egyházban először
apostolokká tett, másodszor prófétákká, harmadszor tanitóklká, azután
némelyeknek csodatevő erőt adott, továbbá gYóQVftás adománvát, segély
nvúitásoloat, kormányzást. nyelvek nemeit, beszédek értelmezését. Vajjon
mindnyájan apostolok-e ? Varion mindnyájan próféták-e ? Vajjon mind
nváian tanitók-e? Vaiion rníndnváian csodatevők-e? Vaí ion míndnvá
juknak mezvan-e a gyógyítás adománya? Vajjon míndnyájan beszélnek-e
nyelveken? Vajion mindnvájan értelmeznek-e ?" (1. Kor, 16, 27-31.) Ez a
mindennél mazasztosabb út a szerétet útja. Az egymásért való élni-tudás
meg valóban nagy szeretet. Mindenki el tud jutni a teljes emberséahez, a
maga vonalán. A sokféleség-ben az értékek még színesebbek és még gaz
dagabbak lesznek, mindenki száméra.
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Valóságérzést

A mi hitünk realitásra törekszik. Ezek között akar bennünket meg
tartani. Ha ismeri és vanja is az ember végességét és határait, de azt is
vallja ugyanakkor, hogy nagy ez az ember, nagy lehet. "úgy szerette Is
ten a világot, hogy egyszülött Fiát 'adta oda, hogy míndaz aki benne hisz,
el ne vesszen, hanem örökké éljen (Ján. 3, 16)." így szerette Isten .a vi
lágnak, az életnek a koronáját :az embert. S az Isten egyszeri szeretete
örök szeretet.

Mi azt valljuk, hogy amíkor ;az emberi lelket az Isten megteremti,
megkezdődxkaz ember végtelen élete. Akinek a lelkében fészket rak az
igazi istenszeretet és vele szerves kapcsolatban kell, hogy legyen az em
berszeretet, ez a szeretet fogyhatatlanul kell, hogy világítson és melegít
sen: a saját sorsunk felé is és embertársaink BOrBa felé is. És ennek a
szeretetinekáldozatot is kell tudnia hozni. És ennek la szeretetnek re
ményt is kell adnia. Reményt, az emberi jövő felé is. Tágasságot, Aki
csak a saját sorsát nézné, nem törődve embertársai sorsával, sőt talán
olyan lelkülettel lenne, hogy ir,igyelné a jövő nemzedékektől a még job
ban és szebben kiteljesedett evilági emberi sorsot: az ilyenben nem lenne
meg a szeretet tisztító ereje. A~ ilyenben az önzés és az irigység kormos
Iángjaí még elvennék az igazi szeretet fénye elől a látást, a távlatot.

Aki a szebb emberi holnap reményére csak szkepszíssel tud felelni,
abban nem a hit reális látása van meg, hanem abban fogyatékos ez a hit
és a hozzá szükséges, azt kiteljesítő szeretet.

A szeretettel növünk ki az időből. Az istenszeretettel jrvőzzük le az
időt. És mi, hívő emberek kell, hogy mindent ezzel győzzünk le, ami idő
ből készül. Teháta kilátástalanságot is és a reménytelenséget iJS, a bizal
matlanságot is az emberivel, az emberrel szemben. A mi hitünk adja a
bizalmat az emberben, akiben, akinek életében működík az Isten ingyenes
kegyelme is.

Mi bízunk ebben és hiszünk benne, hogy az Isten Fiának megváltói
tevékenysége, életáldozata - az emberért nem volt hiábavaló, hanem a
múltban is és a jövőben is diadalmas az egész emberiség történetében.

A% emberért

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy szükséges volt az áldozat, éppen a
bűn míatt, És ez a bűn nagyo!llis reális, nagyonis emberi. :És szükséges,
hogy vele mándenkor számoljunk Az ember nem anaval. És nem is lesz
az, sohasem. Ez a tudatunk, amit azonban a szeretet és irgalom itélete
enyhít mindenkor emberi méretekre, viszont attól is megment, hogy utó
piákat kergessünk az emberi tőrténéssel, az emberrel kapcsolatosan.

Minden remény és akarat mellett ott lenni,ami a különb emberert
indul. De míndenkor az ember konkrét ismeretében. Az emberszeretetnek
szépséget adó, a nehézségeken átsegítö, a földön, a valóságok /között já
ró, de égigérő isteni erejével. .

"Hiszem a test feltámadását és az örök életet" - imádkozzuk és hisz
szük a Hiszekegyet." Akkor maid meziáttuk az Emberfiát, amint el
jön a felhőkben, nagyhiatalommalés dicsőséggel. Amikor mindez kitel
jesül, tekintsetek fel és emeljétek föl fejeteket. Elérkezett a megváltás
tok." (Luk. 21, 27-27.)

Mindez nyilván nem a mi időnkben lesz meg. És ki tudja az Isten
titkait, hogy míkor lesz meg? S;az is nyilvánvaló, hogy a mi magatar
tásunkon nem változtathat olyan irányban, hogy addig meg úgyis mínd
egy. Túlvagyunk réges-régen bizonyos korok naiv várakozásain. Csak azt
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akarjuk ezzel mondani, hogy l~het-e ennél nagyobb értékelése a testnek
és az anyagnak és mekkora az értékelése a kereszténységben az embemek,
ha már az emberi testé is ilyen. Ugyanakkor valljuk a lélek föltétlen
méltóságátés primátusát a testtel szemben, a test mellett,

Azt is valljuk, hogy az emberi végességet csak az isteni végtelenség
tudja egészen betölteni és megnyugtatní, olyan nagy ennek a végesség
ne~ a vágya. A véges a végtelent csak. a szerétetben tudja magábafogadni.

Azzal, hogy ·az "Ige testté lőn", hogy a második isteni Személyem-O
berré lett, megdicsőítette az emberi testet. Új egek és új földekről szól
az írás. "AkJkor új eget és új földet láttam" (Jelenések. 21, 1). A törté
nés végén megdicsőíttetik az ég ~és a föld is, mirut a lélek képességeinek
a lehetőségei. Hogy úgy mondjuk, az anyag eszköz a kezében, aminek
a keretei között, amellyel való együttélése és aminek a formálása révén
ez a szellemi lélek, emberi lélek e világon élt és működött,

Maga ISIten míndannyíunknak és rnindennek a végső beteljesedése, a
mi hitünk szerint, Isten, akiben élünk. "Benne élünk, mozgunk és va
gyunk" (Ap. csel. 17,28). Az Ö ingyenes ajándékából, kegyelemből, sze
rétetből.

Az anyagi világ fénye
Az anyag az atomfizikában elveszítette merevségét, tömörségét, Mínt

egy "átlátszóvá" lett, átlelkesedett. & ki tudja, hogy hol van még előt
tünk .az emberi megismerés határa ? Időben is és térben is ? Mi a meg
ismerésünk nagyságában és g,azdagságábanalázatosan térdelünk le 'az
örök Isten végtelen g,azdagságaés felmérhetetlen és betekinthetetlen
nagysága előtt, akiből mindez és minden lett, ami emberségünk szépsége
és mélysége is, kiteljesedve az ,ő ránkeső fényének világosságában.

Egész életünkben születésünkkor megkezdődött a végtelen. De a mi
életünk is a többi emberi élettel együtt megy előre, laz idő és történés
mínden feladatáVial,buktatójáv,al, sikerévelés erőfeszitésével, alkotásá
val iés örömével, minden téren és minden viszonylatában az életnek. A
keresztény embernek is egész és teljes embernek kell lennie, az ember
evilági legszebb és legfőbb fogalma szerint is, mert csak akkor lehet em
ber az Isten tervei és szándékai szerint is.

Persze, nem tudatos ez igen-igen sok keresztényben. Akik csak mo
rogva kullognak az eredmények után. Jóllehet az lenne a feladatuk és
f~lelősségük, hogy mindig és mindenütt a legbátrabbakkalaz élen ha
ladjanak. Ha van ehhez Istentől-kapott és a saját erejükkel is kifejlesz
tettteheteségük. Mert nem elég csak általános és örökérvényű elveket
hirdetnünk, hanem konkréten is mindenkor meg kell fognunk a munka
végét. Nem szabad ellustulnunk és általános igazságok hangoztatása mögé
bújnunk. kényelmességünkkel és maradiságunkkal. (V. ö. Karl Rahner)
"Unterwegs zum neuen Menschen", Wort und Wahrheit, 1961. 12. sz.)

Mai felelősségünk

Aki csak a múltban él, az nem élhet helyesen. A mában és a hol
napban is benne kell élnünk. Isteni elrendelés szerint élünk ma és nem
tegnap. Tehát a ma feladatait kell nekünk lis hordoznunk. Ha Isten a
mába küldött, erőt és képességet és hitet is ad eleget, hogy mai köteles
ségeinkinek meg' tudjunk felelni. A hívő ember másIként látja sokban és
sokban másként értékeli is az élet dolgait, mint a nem hívő. Egy azonban
bizonyos: ezeket az élet dolgait, a mai élet mai feladatait, együtt, közösen
kell hordozniok és megoldaniok. Mindegyjk javára, előmenetelére, jólé-
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tére, evilági "üdvösségére". A hívőnek meg még örök dicsőségéraés üd
vösségére is.

Pluralisztikus Itá'rsadalomban élünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy
az egyháznak, mint dlyennek kellene egy evilági programot kidolgoznia
és előírnia és neki kellene ebben a vezetőhatalomnak lennie. Isten ments'
ettől. Az egyháznak az a feladata, hogy semmit se akadályozzon és min-

. dent segítsen Iéi maga vonalán, a maga eszközeivel, ami erkölcsös ~ jó.
Az emberek, az emberiség javát szolgálja. A keresztények is nagykorú
emberek, teljesjogu emberek. Tehát nemcsak "felülről", a hierarchiától
kapott utasításokat hajthatnak végre és nem csak ilyenre várhatnak, ha
nem közvetlen felelősségük és feladatuk is van míndenben, tehetségük és
képességeik, lelkiismeretük szerínt, Allapotbeli kötelességeik szerint; ezek
nek maximális teljesitésével.

Minden intézménynek és mindenkinek az a feladata, hogy az ember
boldogítását elősegítse, és nem az, hogy azt nehezítse. Az egyházé is ez.
t..<; nem az, hogy elmaradozva, külön test legyen, mely önmagát elhatárol
ja és védelmezi, önmagát állítja. Önmagát legjobban az emberek lelkében
állíthatja. Ha azok érzik, hogy okos, bölcs, hogy mellettük van, hogy éret
tük van, hogy segíti őket és valóban az Isten ügyét képviseli - bennük
és érettük.

Örök értékeinket, minden értékünket okosan, bölcsen, előrelátóan, a
ma emberének lelkéhez és szívéhez vezető úton és módon kell képvisel
nünkés hirdetnünk. Ahogy korunknak nagy katolikus teológusa, Karl
Rahner mondja imént ddézett cikkében: "Az elmaradottság a régi fel
adatok teljesítésében természetesen a mai feladatok megvalósítására is
ránehezedik: az egyházi és a liturgikus életben, a szertartások kialakí
tásában és a szerzetesi élet stílusában egyaránt. Nyomasztóan hat a bá
torságra, hogy .a régi igazságot a hittudományban a kor nyelvén hirdes
sük. Hátráltatja az egyházjog kiépítését. Megnehezíti azoknak a problé
máknak töviről-hegyire való megfontolását, amelyeket a mai pluralista
világ és társadalom ad föl az egyháznak. Akadályokat gördít a megvita
tások elé, azaz, jobban mondva, más vallások szerétettel teljes megértése
elé. útjában van az olyan keresztény ember megíorrnázásának, aki sér
tetlenül ki tudja bírni s el tudja viselni a mai világ elkerülhetetlen és
maradandó profanitását (elvílágíasodását), Feltartóztatja egy közbefolyás
újból való felélesztését, amely megfelelne a mai s az eljövendő társada
lomnak. Olyan eszközökkel v,alo felélesztését, hogy azok helyt álljanak oa
jelenkorban és a jövendőben. A bátorság felkeltése a tervezésre, ez, a
múlttal ellentétben, az emberi lét mánden más dimenziójában dívik ma
napság. A keresztény erkölcs követelményeinek olyatéri való bemutatá
sa, hogy ezek ne az emberre kívülről rákényszerített értelmetlen paran
esokként, hanem a tárgyilag megalapozott igazságok kifejezéseként has
sanak. A papság és a laikusok viszonyának akként való rnegteremtése,
ahogyan az a laikusok jelenlegi színvonalának megfelel. Ezt a viszonyt,
az egyház maradandó szarkezetének megóvása mellett, ne tévesszék ÖlSZ
sze egy régimódi pátriárkálizmussal, ne tárnasszák alá a tekintély tabui
val; ezeket az egyházban is teljesen meg lehet fosztani ,mitológikus'
j el1egüktől,"

Az emberi szabadság hordozza az emberi sorsot. Az emberi szabad
akarat és az isteni kegyelem együttes titka a mi üdvösségünk. Az em
berért van a világ, az emberért Vian minden. De mi még tovább is foly
tatjuk az embert, amikor azt valljuk, hogy az ember nemcsak önma
gáért van, hanem az Istenért is.
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