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A FÖLDI VALÓSÁGOK TEOLÓGIAI ÉRTÉKEL:ftSE
Mióta újra előtérbe lépett az egyháznak mint kegyelmi közösségnek,

mint Krisztus titokzatos testének szemlélete, azóta gyakorlati kérdéssé
vált az is, hogyan hatja át a tagokat a Főből kiáradó kegyelem. Az
egyház tagjainak túlnyomó többsége világi hívő, aki élethivatása követ
keztében "világi dolgokkal törődik" (1 kor. 7,33). Számukra nem ikö
zömbös, hogy az örökkévalóság színe előtt alkotnak-e valami maradan
dót, vagy be kell érniök azzal a kategórikus kijelentéssel, hogy "elmú
lik a jelen világ".

Krisztus eljövetelének célja a világ megszentelése. Ez történik a
kegyelem kiáradása, az erkölcsi cselekedetek és a bűnök bocsánata ál
Lal. A feladat állandó és a végítéletig tart. Az egyház az a szerv, amely
ben Isten örök terve megnyilvánul. Ezért az egyháznak szüksége van
a világra, hiszen csak benne fejtheti ki tevékenységet. Az egyház és
világ közötti kettősség megmarad; a különbség akkor sem mosódnék el,
ha minden ember belépne az egyházba. Az evilági jó akkor is elérendő

cél lenne és az intézmények megmaradnának saját céljukkal. Szükség
lenne gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, technikai megoldá
sokra,

A Kozmosz az újszövetségben jelenti az Istentől teremtett világot,
ami azonban az ember bűne következtében kiesett természetfeletti
rendjéből és rendeltetéséből. Krisztus ebbe a világba lépett be, hogy 18
tennel kiengesztelje. A természetfeletti célra irányított világ már nem
Kozmosz, hanem Isten országa. Ez az ország benne van a világban, de
mi nem tudjuk megvonni a határt a kettő között. Annál nehezebben
vonható meg, mivel a természetfeletti sajátság rejtve marad. Az ember
továbbra is alá van vetve a bűnnek, halálnak és a természettel együtt
sóvárogja a végleges megváltást.

Isten intézkedéseit szükségszerűen egybefogja egy végső cél. A te
remtés és a megváltás közöttí kapcsolat kiolvasható a kinyilatkoztatás
ból. A világ azért lett, hogy befogadja Isten országát, vagyis elnyerje
természetfeletti tökéletességét. A teremtettség azt jelenti, hogy a dol
gok létükben függnek alkotójuktól és egy pillanatra sem függetlenít
hetik magukat tőle. A természet mégis egészen természet, a maga zárt
körében önállóságot kapott, saját törvénye és kibontakozása van. Ezért
megtévesztheti az embert és úgy áll eléje, mintha független önérték
lenne. Pedig az egész mindenség ráirányul Krisztusra, Isten országának
fejére. Az ember nemcsak ember, a dolgok nemcsak dolgok, hanem az
örök cél hordozói. Aki és ami belép világunkba. szükségszerűen hor
dozója lesz a természetfeletti dinamizmusnak.

Sokan megjegyezték már, hogy a történelmet nem értjük meg, ha
nem indulunk ki a bűn misztériumából, aminek végső gyökere az ember
öncélúsága. Isten azonban nem vonult vissza a világtól. A "világ meg
vetése", "menekülés a világtól" lehetnek ismétlődő szólamok az aszké
tikus irodalomban, de a világ akkor is Isten világa marad minden rész
letében. Sőt Krisztus megjelenésével új színt, új minőséget kapott. O
benne van mint Isten Fia, mint természetfeletti ifjúság, mint örök élet.
Megjelenése már előre elzálogosította a jövőt, nélküle a teremtés értel
me rejtve maradna. A természet vonalán minden fejlődés az élet és



halál, keletkezés és pusztulás kettősségében marad. Az öntudat végső
vágya azonban a győzelmes elet, a teljes megismerés és boldogság, ami
kizárja a korlátokat, szenvedést és halált. Biztos ígéretet itt csak Krisz
tus feltámadásából meríthetünk. O mint a Kozmosz része és feje átment
a természetfeletti élet valóságába, ezért benne van az egész mindenség
megdicsőülésének záloga.

Amikor a teológia a világ értékeihez közeledik, nem szabad feled
nie, hogy Krisztus a Ikét rendet szétválasztotta, illetőleg a küíönállást
meghagyta. Maga nem akart a földi ügyekben bíráskodni, nem látott el
lentétet Isten joga és a császár jog.a között. A középkor ugyan megkí
sérelte, hogy az ószövetségi theokrácia mintájára hierokráciát csináljon,
de az nem lehetett maradandó és sikeres. Ma sokkal világosabban lát
juk, hogya filozófia nem lehet teológia, a kultúra nem azonos a jámbor
sággal és misztikával, a gazdasági élet törvényeit nem szabad összeté
veszteni a jótékonysággal. A földi valóságok saját céllal és feladattal je
lentkeznek, és ezt a keresztény ember is köteles tudomásul venni mind
a megismerés, mind a cselekvés termetén. Az élet kibontakozásának
tere a tudomány, rnűvészet, technika, gazdasági rendszer, politika stb.
Ezeket nem lehet vallással helyettesíteni, sem ezek nem helyettesítik a
vallást. Mindezek a teremtő szónak köszönik létüket, s minél jobban ki
bontakoznak, annál inkább mutatják a Teremtő nagyságát.

Az ember saját életében egybekapcsolja a természetes és természet
feletti értékeket, sőt felfogásának megfelelően igyekszik egyiket a má
siknak alárendelni. A vallásos emberben is megvan a hajlam, hogy
elgondolja a filozófia és teológia, az egyház és világi hatalom, a vallási
és társadalmi intézmények szintézisét. Arra azonban vigyáznia kell, hogy
fl. teremtés művét ne csupáncsírájában olvassza be a kegyelmi rend
szerbe, mert akkor esetleg nem ad neki alkalmat az önálló kibontako
zásra. Mindig figyelembe kell venni azt is, hogy a földí valóságoknak
saját területükön milyen fejlődési lehetőségeik vannak. A valíásí és
evilági feladat megítélésében megfelelő óvatosságra van szükség. Meg
kell látnunk, hogy olykor az eviláginak látszó feladat az ígazi és sür
gős lelkiismereti kötelesség. Már Szent Ágoston így ír a Retractationes
ben: "Nem kívánhatjuk, hogy nyomorultak legyenek azért, hogy gya
korolhassuk az irgalmasságot, Te kenyeret adsz az éhezőnek, de jobb
lenne, ha nem volnának éhezők és nem adhatnál nekik alamizsnát. Ru
hát adsz a ruhátlannak. de jobb lenne, ha mindenki tisztességesen öltöz
ködnék és nem lenne szükség kisegítésre, Akkor talán kialudnék a sze
retet lángja? Nem hiszem. Igazibb az a szeretet, amit a megelégedett
ember felé gyakorlunk, mert nem áll mögötte az érzés, hogy lekötelez
hetjük magunknak."

Az egyház feladata az is, hogy megőrizze a dolgok természetes rend
jét és hogy mindent az üdvösség felé írányítson. Ez a nagy hazatérés
a lét síkján állandóan valósul a kegyelem titokzatos hatásaiban és a
gondviselés útjaiban. A hivő ember arra törekszilk, hogy tudatos cse
lekvéseível is beálljon e folyamatba, Amikor a "homo faber" és a
"homo oeconomicus" a természet erőit saját szolgálatába állítja, vagy
amikor a "homo ludens" és "homú creator" a természetbe oltott érté
keket felszínre hozza, akkor a teremtés művének szelgálatán kívül az
üdvösség művét is előbbre viszi. Szabadakaratú társa lesz a Terem
tőnek és Megváltónak egyszerre.

Találóan jegyzi meg Alfons Auer (Kirche und Welt), hogy a mo
dern ember Jobban felismerte és többet hangoztatja a dolgok önérté-
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két, miní azt a lényegi ráutaltságot, amellyel a 'Teremtőre és a Krisztus
által hozott üdvösségre irányulnak. Ezért mondjuk, hogy felfogása a
szakrális jelleggel szemben "profán" lett. Tény az is, hogy a természet
feletti uralom gondja jobban eltölti, mint az egész emberiség jövőjéért

való aggódás. Az uralmat valóban előbbre is vitte, mint azt régi korok
megálmodták. De sok helyen már beleütközünk az uralom határaiba.
Egyre nehezebb lesz a felszínre hozott erők fékezése és irányítása. Előbb
utóbb tapasztalatilag is észre kell vennünk, hogy a dolgok autonómiája
es az ember joga csak relatív. Teljes mértékben azonban csak a kinyi
latkoztatás győz meg erről a relativitásról, amikor arról beszél, hogy
a természetes rendeltetésen túl mindent örök cél vár. Az elv megtalál
ható Szent Pál szavaiban: "M.inden a tiétek, ti Krisztuséí vagytok,
Krisztus pedig az Istené" (1 Kor. 3, 23).

A világ megszentelése, természetfeletti tartalommal való megtöltése
állandó tétele az egyházi életnek. Elég ehhez, ha az egyes ember életét
egyre jobban áthatja a hit és szeretet, s példájával másokat is kisegít
az immanens javak vonzalmából? Megelégedhetünk ma is Newman ki
jelentésével: emeljük a vallás színvonalát ,a szívekben és akkor emel
kedni fog ,Cl világban is; aki Isten országát saját szívében megalapozza,
az begyökerezteti azt a világba is? Nem kétséges: ha Krisztus szelleme
eleven és hatékony az ember gondolkodásában, az élet és halál, az
e-rény és bún értékelésében, akkor ezzel a lelkülettel áll bele minden
napi munkájába is. Vagyis az ilyen szellem áthat az élet társadalmi,
kulturálís és technikai alakulására. De ma a kérdés mélyebb : a cselek
vés erkölcsi értékén kívül számíthatunk-e arra, hogy a földi értékek
munkálása önmagában is hordozója lesz Isten országának és számíthat
valamilyen megmaradásra az örök életben?

Yves Congar abban foglalja össze a teológusok véleményét, hogy
minden földi mü, ami a természetfeletti szeretet hatása alatt valósul,
Isten országának anyagi eleme és a teljesség hordozója, tehát igényli
a maradandóságot. Az anyagi dolgok végleges hazatérésének módját és
irányát mutatja az oltáriszentség, ahol az 'anyag misztíkus-reális kap
csolatba jut Krisztus emberségével. Hasonló jelenség megy végbe a többi
szentségben és bizonyos mártékig a szentelményekben. Amennyiben pe
dig az ember testi-lelki egységében tagja Krisztus titokzatos testének,
annyiban külső cselekedetei is magukon hordozzák a mísztikus hatást és
légkört. A test feltámadásának tételében benne van az igazság, hogya
szülők életet adó és tápláló tevékenységének eredménye megmarad és
megdicsőül. Miért ne válhatna a maga módján az anyagvilágra vonat
kozó minden cselekedet az örök élet szépségének és változatosságának
hordozója? '

A világban megvan az alapvető képesség a végső természetfeletti
tökéletesség befogadására. A kinyilatkoztatás Krisztusról mondja, hogy
Isten mindent általa és érte teremtett (Kor. 1, 16). A végsőcél az, hogy
"Krisztusban mint főben foglaljon össze mindent, ami a mennyben és
földön van" (Ef. 1, 10). Ezért mondjuk, hogy a világ több, mint tiszta
természet. Ahol nem ismerik fel ezt a természetfeletti rendeltetést, de
a természetes rendet az igazság és teljesség keretei között szolgálják,
a kegyelem ott is hatékony. Az egyházatyák a Krisztus előtti idők

ből hivatkoznak a természetes rend szentségeire (sacramenta naturae),
amelyek kegyelmet közvetítettek. Ilyenek voltak az áldozat és a szere
tetből fakadó cselekedetek. Semmi okunk sincs arra, hogy ezeknek a
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létezését ma is tagadjuk ott, ahová még nem Jutott el a kinyilatkoz
tatás.

Mondhatjuk, hogya földi valóságoknak önmagukban is van bizo
nyos "anonym kereszténységük" (K. Rahner). A konkrét embert job
ban átjárja a kegyelem, mint azt általában gondoljuk. Sőt a bűnben levő

ember cselekedetei is be vannak rllesztve a világ egyetemes rendjébe,
a gondviselés tervébe, ezért nem maradnak függetlenek Isten orszá
gának valósulásától. A világ krisztusi értéke nem szűnik meg ott, ahol
nincs kimondott egyházi berendezkedés. A teológia hangoztatja, hogy a
természettörvényt kitartóan csak kegyelmi segítséggel, tehát hittel és
reménnyel lehet teljesíteni. De fordítva is áll a tétel: ahol a természet
törvény, a természetes jóság szolgálatáva:l találkozunk, ott feltételez
hetjük a kegyelem kiáradását. Más szóval ez azt jelenti, hogy ahol a hu
manízmust komolyan óhajtják és munkálják, ott már Isten országának
alapköveit rakják le. Biztos, hogy ez az anonym kereszténység még nem
minden, Isten többet követel azoktól, akikhez az evangélium eljutott,
De aki beilleszkedett a természetes értékek egyetemes rendjébe, az már
magáévá tette a sovárgást, amivel minden teremtmény várja a végső

megdicsőülést (Róm. 8, 21).
A világ és a kegyelem kettőssége tehát adva van, mielőtt az ember

megkezdené az egység tudatos munkálását. A keresztény embernek és a
teológusnak el kell fogadnia ezt a dualizmust. A kegyelem csak a ter
mészet talajába vethető el. Jogos tehát a felhívás, hogy a nem kimon
dottan vallásioselekedeteket is egész lelkiismerettel, sőt vallási meg
győződéssel végezzük. Ez nem a kereszténység szekularizálása. Az egy
házon kívül Karl Barth is tiltakozik az ellen, hogy valaki vallási köte
lességeit csupán a világi rend szolgálatában lássa. Feladatunk az, hogy
a teremtés és a megváltás művét együtt szolgáljuk.

A teológus köteles kifejteni a kinyilatkoztatást és megmutatni a
gyakorlati vallásos élet útjait. Viszont a természet és kegyelem szin
tézise minden korban függ a természetes intézmények kibontakozásától
is. A mai kor teológusa !köteles korunk filozófiájából, kultúráj ából, ter
mészettudományából és társadalmi problémáiból kiindulni és úgy ke
resni az örök igazságot a kinyilatkoztatáaban. A feladat sokrétű, nagy
körmtekintést igényel, de megéri a fáradságot. Nem elég csupán a ha
gyományra szögeznie tekintetét, hanem figyelembe kell vennie a jelen
tanulságait és a jövő követelményeit. Ezt csak az teheti meg, aki a
természetes világot és benne az embert végső összefüggéseiben szemléli.
Aki ma tudományos szinten akar teológiával foglalkozni, annaik ki kell
tárnia értelmét a szellem minden vívmánya felé. El kell ismernie, hogy
az, élet, a tudomány, a kultúra kibontakozása a Teremtő akarata, s hogy
az ember önrnegváltó tevékenysége is belekapcsolódik a krísztusí meg
váltásba. Az apostol már régen megadta az elvet: "Vizsgáljatok meg
mindent, a jót tartsátok meg" (1 Tesz. 5, 20). A Kozmosz teológiája,
mely a teremtés tételén alapszik, semmiképpen sem lehet pesszimista.
Igaz, ha a világ javait csak önértékűkben szemléljük, tápot nyújtanak a
szemek kívánságának, a test kívánságának és az élet kevélységének,
tehát nehezítik az üdvösség útját. De ha a végső cél hordozóinak is
tekintjük őket, akkor az a rendeltetésük, vagy alkalmat nyújtsanak az
ember és az emberiség végső kibontakozásához.
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